Onze droom is dat geen enkel gehandicapt kind meer alleen hoeft te spelen,
dat elk kind vriendjes heeft!
Elk jaar worden er 7.000 kinderen geboren die een handicap hebben of krijgen. Ruim 60% van deze kinderen krijgt te maken
met forse problemen om aansluiting te vinden in de samenleving, om samen met andere kinderen te spelen, om vriendjes te
maken, met hen naar school te gaan, en dus volwaardig mee te draaien in onze maatschappij.
Wij hebben de ambitie om te zorgen dat binnen 20 jaar kinderen met een handicap van jongs af aan gelijke kansen hebben!

Waar willen we zijn in 2025?
25.000 kinderen met handicap hebben unieke “samen-ervaring “ & herinnering gehad
100.000 kinderen met en zonder handicap hebben ervaren hoe mooi en belangrijk inclusie is

We hebben unieke projecten communicatief uitgedragen en daardoor vindt 1/3 deel van Nederland
inclusie van kinderen met een handicap een maatschappelijke prioriteit
Meer draagvlak voor ons werk: we willen groeien naar een jaarlijkse opbrengst van € 8 miljoen door te
groeien in particuliere donateurs (waaronder grote gevers) en institutionele fondsenwerving

Samen spelen
Samen-speelervaringen:
Via onze Speeltuinbende; met
Samenspeelplekken in élke
gemeente in Nederland;
projecten met partners om
Metkinderen
SamenSpeelBeweging
met en zonder
handicap sámen te laten
spelen (ook digitaal); en
het SamenSpeelNetwerk.

Samen leren

Samen sporten

Samen-leerervaringen:
Via Samen naar Schoolklassen:
in heel Nederland én erkend als
onderwijsvorm; met een
pioniersnetwerk van inclusieve
kindcentra en scholen (PO en
VO); en een
Beweging Inclusief Onderwijs.

Samen-sportervaringen:
Bijzondere sporten zoals
Racerunning, Framevoetbal,
Rolstoeltennis zijn gegroeid;
de Bijzondere Eredivisie heeft
een vaste plek verworven; en
sportclubs hebben sociale
inclusie gerealiseerd.

Hoe willen we dit bereiken?
Behalen impact: Levensveranderende ervaringen voor kinderen met handicap NU en een duurzame maatschappelijke
verandering STRAKS. We werken vanuit een programmatische aanpak gericht op samen spelen, samen sporten en samen
leren. Onze activiteiten zijn vooral gericht op impact voor de brede doelgroep, waarbij we niet alleen kinderen met een
handicap maar juist ook hun omgeving willen bereiken. Ook impact voor de meest kwetsbare doelgroep heeft prioriteit.
We meten en monitoren voortdurend de impact van onze programma’s.
Groei betrokkenheid en draagvlak: Om meer impact te kunnen realiseren voor kinderen met een handicap willen we groeien
in inkomsten. Een groeiend maatschappelijk draagvlak voor het verbeteren van de positie van kinderen met een handicap is
een belangrijke ambitie van de organisatie. Niet alleen is dat een belangrijke basis voor succesvolle fondsenwerving, het
versterkt onze positie in lobby trajecten en maakt ons een aantrekkelijker samenwerkingspartner.
Externe samenwerking: We kunnen onze impact alleen behalen in samenwerking. Wij geloven in de kracht van
samenwerken. Samenwerken gaat over initiatiefnemers, gevers, partners organisaties, maar ook over de doelgroep. Wij
willen niet praten óver of werken vóór kinderen met een handicap, maar mét hen.
Via partnerschappen met (gelijkwaardige) partners kunnen we meer schaalgrootte creëren en krijgen we toegang tot
competenties zonder dat onze eigen organisatie hoeft te groeien. We willen als organisatie ook zorgen dat we meer invloed
kunnen uitoefenen in netwerken.
Interne samenwerking: We werken met een team van professionals die zelfstandig goed kunnen werken en tegelijkertijd ook
goed kunnen samenwerken met collega’s en externen. We werken met een slanke werkorganisatie. Om te kunnen inspelen
op veranderingen én om te kunnen groeien is innovatie belangrijk.

