
 

10 THEMA'S VOOR SPEELVRIENDELIJKHEID
1.Visie - IS ER EEN PLAN?
Gemeenten maken over dingen die ze belangrijk vinden vaak plannen. Daarin staat wat ze willen bereiken en hoe ze dat willen 
gaan doen. Als er ergens een plan voor is gemaakt, betekent dat vaak dat de gemeente dat een belangrijk onderwerp vindt.

Heeft de gemeente voor spelen en ruimte om te spelen ook zulke plannen? Of hebben ze het in andere plannen over spelen? 

2. Inclusiviteit - KAN IEDEREEN MEE SPELEN?
Iedereen moet kunnen meedoen en mee spelen. Maakt niet uit of je bijvoorbeeld oud bent of jong, in een rolstoel zit,  
of arm bent. Spelen is voor iedereen.

Zorgt de gemeente ervoor dat iedereen lekker kan spelen en niemand buiten wordt gesloten? Waaraan merk je dat?

3. Participatie - WIE DENKEN ER MEE?
Bewoners, zowel volwassenen en kinderen, hebben vaak goede ideeën over de buurt of wijk waarin ze wonen. Ook als het om 
spelen gaat. Als de gemeente bewoners (dus ook kinderen!) vraagt wat ze vinden en daar ook naar luisteren, komen er vaak 
mooie oplossingen en ideeën die goed bij de bewoners passen. Dat is fijn voor iedereen.

Kunnen kinderen (en hun ouders) meedenken, meepraten en/of meebeslissen over spelen en ruimte om te spelen? Waaraan 
merk je dat?

4. Speelruimte - ZIJN ER GENOEG TOFFE SPEELPLEKKEN?
Om goed te kunnen spelen is het belangrijk dat er genoeg ruimte is om te spelen en dat deze ruimte ook tof is om in  
te spelen.

Is er genoeg ruimte om te spelen en is het er leuk? Waaraan zie je dat?

5. Bereikbaarheid - HOE KOM JE ER?
Als er ruimte is gemaakt om te spelen, een toffe speelplek bijvoorbeeld, is het belangrijk dat kinderen er makkelijk en veilig 
kunnen komen, lopend of als ze wat ouder zijn misschien ook op de fiets. Als er bijvoorbeeld een drukke weg is,  
is er dan nagedacht over hoe kinderen deze veilig kunnen oversteken?

Is er over nagedacht dat kinderen makkelijk op speelplekken kunnen komen? 

6. Duurzaam en groen - IS ER VEEL GROEN?
Een groene speelplek is goed voor het klimaat en een fijne plek om te spelen en om te zijn voor mens en dier.  
Een groene speelplek bestaat vooral uit natuurlijke materialen of is bijvoorbeeld een grasveldje of bosje in het park waar  
je lekker kan spelen.

Zijn er groene en duurzame speelplekken waar kinderen kunnen spelen? Waaraan zie je dat?

7. Schoon, heel en veilig - IS HET SCHOON?
Het is belangrijk dat kinderen zich fijn voelen op een speelplek. Soms ligt het aan waar in een buurt een speelplek wordt 
gemaakt. Maar soms voelt het voor kinderen ook fijn als er bijvoorbeeld buurtsportcoaches of kinderwerkers zijn. Daarnaast is 
het natuurlijk niet fijn om te moeten spelen tussen de troep en viezigheid, of op plekken waar veel kapot is.

Zorgt de gemeente ervoor dat kinderen zich welkom en veilig voelen op een speelplek? En dat de speelplekken schoon en  
heel zijn? Hoe doen ze dat?

8. Spelen stimuleren - WORDEN ER EXTRA DINGEN GEDAAN?
Soms is leuke ruimte om te spelen niet altijd genoeg om ervoor te zorgen dat kinderen lekker gaan buitenspelen.  
Dan is er meer nodig, zoals bijvoorbeeld mee kunnen doen aan leuke activiteiten.

Regelt de gemeente dat er leuke activiteiten worden georganiseerd waardoor kinderen meer kunnen spelen? Hoe doen ze dat?

9. Speeldiversiteit - KUN JE ER VEEL VERSCHILLENDE DINGEN DOEN?
Om lekker te kunnen spelen is het belangrijk dat je veel verschillende dingen kan doen. Een hut bouwen, potje voetballen, 
verstoppertje, schommelen, in de zandbak, en nog veel meer natuurlijk. Ieder kind is anders, en je hebt niet altijd zin om 
hetzelfde te doen. Het is fijn als kinderen kunnen spelen waar ze zin in hebben en/of op een manier die bij ze past. 

Zorgt de gemeente ervoor dat kinderen op veel verschillende manieren kunnen spelen? Waar merk je dat aan?

10.Voldoende speeltijd - IS ER VOLDOENDE TIJD OM TE SPELEN?
Sommige kinderen hebben weinig tijd om buiten te spelen, bijvoorbeeld doordat ze na school aan andere dingen tijd moeten 
besteden.

Helpt de gemeente ouders en scholen om ervoor te zorgen dat kinderen vrije tijd hebben en daarin  
lekker kunnen buitenspelen? 
 
Meer info: www.jantjebeton.nl


