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Concept
Stichting Pleintje is direct betrokken bij het het online platform die de jonge jeugd (8-14 jaar) stimuleert en 
ondersteunt om op vernieuwde wijze buiten te spelen. Het platform Pleintje biedt kinderen de mogelijkheid om 
buiten verschillende (interactieve) spelletjes te spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes.

Missie
Kinderen stimuleren met vrienden buiten te spelen, zodat zij een goede basis leggen voor een frisse
en gezonde leefstijl.

Visie
Stichting Pleintje wilt door inzet van het platform Pleintje kinderen stimuleren om fysiek, persoonlijk en sociaal te 
ontwikkelingen.

Platform
De gebruikers kunnen kiezen uit verschillende spel(categorieën). Na het gespeelde spel kunnen de gebruikers re-
sultaten invoeren in het platform, hiervoor krijgen zij punten. Deze punten worden gebruikt om hun persoonlijke 
‘avatar’ te laten groeien. Daarnaast kunnen gebruikers ‘badges/medailles’ winnen door uitdagingen te voltooien.

Doelen
De huidige generatie is aantoonbaar minder fit dan de generaties hiervoor. Dit komt mede door dat kinderen 
steeds meer tijd achter de schermen doorbrengen en zo niet meer opgroeien met de algemene beweegvaardig-
heden. Hoe minder de huidige generatie actief is en achter de schermen verdwijnt, hoe vatbaarder zij zijn voor 
ziektes en blessures.

Pleintje is de speelplek voor iedereen: 
• Samen plezier
• Voor groei en ontwikkeling 
• Toegankelijk voor iedereen 
• Vernieuwend
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Straatbeeld van vandaag
Bijna de helft van de kinderen in Nederland voldoet niet aan de beweegrichtlijnen van 60 minuten bewegen per 
dag (CBS, 2020). Terwijl bekend is dat meer fysieke activiteit gezondheidsvoordelen oplevert voor o.a. de fysieke 
en mentale fitheid (WHO, 2020). Het niet of nauwelijks buitenspelen van kinderen is een van de grootste rede-
nen voor het niet voldoen aan de beweegrichtlijnen. 

In 2018, gaven ouders van kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar, aan dat 15% nooit buiten speelt (Jantje Beton, 
2019). De ouders geven veelal aan dat de voorkeur voor het spelen van spellen op de speldevices de grootste 
barrière is om niet meer buiten te spelen, 50% van de ouders geeft dit aan (Kantar Public, 2018). 

Daarnaast is er o.a. door het minder buiten spelen een grote afname van motorische vaardigheden op de vol-
gende onderdelen: kracht, lenigheid, oog-hand coördinatie en loopsnelheid (Collard, 2014). De achterstand die 
kinderen op jonge leeftijd oplopen, blijken zij op latere leeftijd niet meer te kunnen inhalen ten opzichte van 
kinderen die op jonge leeftijd wel een goede fitheid hadden (Haga, 2009).

Maatschappelijke trends
Het begrip beweegarmoede staat voor het gebrek aan (dagelijkse) beweging. Kinderen zitten steeds meer en 
bewegen en spelen steeds minder. Dit draagt negatieve gezondheidsrisico’s met zich mee. 

Waar er vroeger meer buiten werd gespeeld (rennen, klimmen en klauteren), zitten zij nu steeds meer op de bank 
met de telefoon en/of tablet in de hand. Ook de televisie en computer zijn mateloos populair. Onder andere de 
opkomst van spelcomputers, Netflix, games en internet spelen hier een grote rol bij.

 Dit gebrek aan beweging kan vele negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Een grote factor is onder 
andere het ontstaan van overgewicht (obesitas). Ook het risico op hart- en vaatziekten wordt hierdoor (indirect) 
verhoogd met alle gevolgen van dien. De kinderen van nu zullen daarnaast de komende decennia leven en wer-
ken in een andere samenleving dan de huidige.

 Instituten als het World Economic Forum en het Platform Onderwijs 2032 geven aan dat kinderen gewapend 
moeten worden tegen de impact van maatschappelijke trends als individualisering, globalisering en automatise-
ring. De nadruk bij de ontwikkeling van kinderen dient daarom niet alleen te liggen op het vergaren van kennis, 
maar ook het ontwikkelen van mentale vaardigheden zoals pro-activiteit, flexibiliteit en sociale vaardigheden. 

Deels kan dit met goed onderwijs, maar juist ook door met vriendjes en vriendinnetjes buiten te spelen kunnen 
kinderen juist de ‘soft skills’ aanleren, die hen nu en in de toekomst succesvoller kunnen laten presteren.

Aanleiding
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GFK Resultaten



5

Onderzoek met GFK
Door het heersende maatschappelijke probleem dat kinderen te weinig buiten spelen en te veel achter de scher-
men zitten, heeft Pleintje in samenwerking met marktonderzoeksbureau GFK een onderzoek uitgevoerd gericht op 
de kinderen. In dit onderzoek is gekeken naar de gevaren en risico’s die ontstaan wanneer kinderen te veel binnen 
zitten. In het laatste kader van de vraagstellingen bij het GFK werden er stellingen gebruikt waar de respondenten de 
mogelijkheid hadden tussen mee eens, neutraal en mee oneens.

Toelichting van bovenstaand overzicht:

Maar liefst 79% van de 7775 respondenten ziet gevaren die zich verschuilen achter teveel gebruik van de smartpho-
ne en spelcomputer van het kind.

De risico’s die het meest opvallen bij de respondenten komen uit bij de sociale en de fysieke problemen. Ten derde 
worden de mentale problemen vaak ingezien bij intensief smartphone gebruik. Daarnaast ziet ongeveer  20% van de 
respondenten geen risico’s bij overmatig gebruik van smartphone en spelcomputer.

Stellingen:
• 77% van de respondenten zou het stimuleren van meer buitenspelen toejuichen. 
• Maar liefst 47% van de ouders vindt het moeilijk om hun kinderen naar buiten te krijgen.aar buiten krijgen. 
• 75% ziet geen veiligheidsredenen waardoor ze hun kind niet naar buiten laten. 
• Maar liefst 42% heeft moeite met het kind van de schermen af te krijgen, 
• Meer dan de helft ziet hun kind vrolijker na een buitenspeeldag dan na een dag binnenspelen.
• 74% is het eens dat de ontwikkeling voor het kind beter is wanneer zij buiten spelen.

Bewustwording
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Breed motorische ontwikkeling

Breed motorische ontwikkeling is de ontwikkeling van gevarieerde motorische vaardigheden die de basis vormen 
om zich te verplaatsen, balans te houden en objecten te verplaatsen zodat men nu en in de toekomst kan blijven 
deelnemen aan de bewegingscultuur en aan een breed palet aan sporten.

Kinderen die al vanaf jonge leeftijd alleen die ene sport hebben beoefend:

• Eerder stoppen (o.a Feeley, Agel & LaPrade, 2016);
• Vaker last hebben van blessures (o.a Feeley, Agel & LaPrade, 2016);
• Minder plezier hebben in sporten (o.a. Baker, 2003; Malina, 2010; Côté, 2011).

Onderzoek laat ook zien dat goed ontwikkelde motorische vaardigheden van belang zijn om deel te nemen aan 
sport- en spelactiviteiten in de kinderjaren én ook op latere leeftijd (Barnett et al., 2009; Graf et al., 2004; Telama, 
2009; Wrotniak et al., 2006). Kinderen die zich op jonge leeftijd motorisch éénzijdig hebben ontwikkeld hebben 
dus een relatief hoog risico op uitval, en tegelijkertijd ook vaak niet de motorische basis om op latere leeftijd an-
derzijds fysiek actief te blijven.

Bewustwording
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‘ Van de vijand, de vriend maken ‘
Kinderen spelen steeds minder buiten, hierdoor bewegen ze minder en worden minder sociale verbindingen ge-
legd tussen kinderen.

Met Pleintje willen we hierop inspelen en binnen de belevingswereld van een kind in 2021 een vernieuwd spe-
laanbod ontwikkelen. Pleintje is een online platform waar kinderen zowel op het fysieke pleintje in de wijk, als 
hun eigen digitale plein in de app elkaar kunnen ontmoeten, speelplekken kunnen vinden en het vroegere bui-
tenspelen en bijbehorende activiteiten op een vernieuwende wijze gaan (her)ontdekken. Zo zal er in de app een 
kaart te vinden zijn met alle pleintjes en speelplekken in de buurt en de daarbij horende beschikbare faciliteiten 
en activiteiten.

Kinderen kunnen elkaar heel eenvoudig uitnodigen om buiten te gaan spelen. Daarnaast kunnen kinderen via de 
app de fysieke en digitale wereld verbinden met ‘nieuwe buitenspeelactiviteiten’, zoals Verstoppertje 2.0 waarbij 
het oude verstoppertje extra spannend wordt door middel van de digitale mogelijkheden van nu. Zo kan de GPS 
jou van hints voorzien, maar kan ook tijdens het spel de zoeker opeens worden gewijzigd en je verplaatsen van 
verschillende verstopplekken (en dus meer bewegen) wordt extra beloond.

Vergelijkbare teamsporten zul je ook vinden in vernieuwende vormen. Zo krijgen de kinderen de mogelijkheid om 
binnen Pleintje te kiezen welke teamsport zij met elkaar gaan spelen. Na het gespeelde spel worden er vervolgens 
(digitale) medailles/badges aan de kinderen uitgekeerd. Deze medailles belonen het teamverband in het buiten 
spelen waardoor kinderen zich kunnen profileren als echte ‘teamplayers’. 

Daarnaast ontvang je ook punten om je eigen persoonlijke avatar mee te ontwikkelen waarmee de kinderen zich-
zelf kunnen profileren. Uiteindelijk zorgt deze ‘gamification’ van het oude buitenspelen dat nieuwe buitenspelen 
weer leuk en hip wordt, helemaal passend bij de belevingswereld van het kind van nu.

Platform
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Impressie platform voor gebruikers

Homepage Speellocaties Activiteiten

Platform
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Stichting Pleintje is opgericht om kinderen te stimuleren meer buiten te spelen door gebruik van het platform 
Pleintje te stimuleren. Dit realiseert de stichting door tijdens de lokale activatie trajecten van Pleintje bij aange-
sloten gemeenten nog meer kinderen te bereiken. Stichting Pleintje ondersteunt hiervoor platform Pleintje tijdens 
de uitvoering van campagnes en activiteiten.

Het uiteindelijke doel van Stichting Pleintje is om zoveel mogelijk kinderen te zien buitenspelen door inzet van het 
Platform Pleintje en hiermee het huidige straatbeeld te zien verbeteren. 
 

Stichting Pleintje

Waar het Platform Pleintje de focus heeft om direct samen te werken met gemeenten en lokaal activatie uit te 
voeren, heeft Stichting Pleintje de focus om maatschappelijke gelden binnen te halen om de lokale activatie van 
het Platform Pleintje te versterken en ondersteunen. 

Door inzet van meer gelden kunnen er meer kinderen bereikt worden om te activeren tot meer beweeguren. Al-
leen door meer inzet is de kans op impact op de huidige  generatie mogelijk.

De Stichting en het platform Pleintje

Stichting Pleintje



Organisatie en rechtspersoon
RSIN: 862943310
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Pleintje
Statutaire zetel: gemeente Amsterdam
Bezoekadres: Westerdoksdijk 40 H, 1013 AE Amsterdam
Eerste inschrijving handelsregister: 12-08-2021
Datum akte van oprichting: 11-08-2021
Activiteiten: Kinderen tot en met zestien jaar te activeren om zich spelenderwijs te ontwikkelen op fysiek, sociaal 
en mentaal gebied met ondersteuning van het platform Pleintje.

Bestuur
Het bestuur is opgebouwd uit de oprichters van Stichting Pleintje. 
De verdeling ziet er als volgt uit.
Bestuurders:
Naam: Teun Izaäk Johannes Latour
Geboortedatum: 28-02-1995
Datum in functie: 11-08-2021 (datum registratie 12-08-21)
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten).

Naam: Mick Remmers 
Geboortedatum: 04-02-1996
Datum in functie: 11-08-2021 (datum registratie 12-08-21)
Titel: Secretaris penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten).

Werknemers
De organisatie heeft op dit moment nog geen werknemers of vrijwilligers. In eerste instantie zal de organisatie in 
samenwerking met uitvoerende partijen, die onderdeel zijn van desbetreffende gemeenten, de werkzaamheden 
en activiteiten uitvoeren om de doelen van de stichting te bereiken.
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Stichting Pleintje



Inzet
Stichting Pleintje zet zich in om het platform Pleintje te ondersteunen tijdens opstel en uitvoering van een activa-
tie traject. 

De onderstaande punten zullen door Stichting Pleintje worden uitgevoerd:

• Het verwerven van maatschappelijke gelden bij lokale fondsen binnen aangesloten gemeenten bij het plat-
form Pleintje 

• Het verwerven van maatschappelijke gelden bij landelijke fondsen. 

• Ondersteuning aan platform Pleintje bij het opstellen van activatie traject

• Ondersteuning aan platform Pleintje bij het uitvoeren van activatie traject

Werkzaamheden

• De stichting verwacht inkomsten te verkrijgen vanuit lokale en landelijke fondsen

Verwachtingen

Beoogde bestedingen aan de doelstellingen
• De stichting besteed alle opgehaalde gelden aan het behalen van de gestelde doelen. 

Verwachte wervingskosten
• De stichting verwacht niet meer dan 20% aan wervingskosten te hebben. 

De verwachte overige kosten
• De stichting verwacht enkel administratieve kosten te hebben die naar verwachting niet hoger zijn 

dan 5% van de opgehaalde gelden. 
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Financiën



Pleintje Socials

www.facebook.com/PleintjeApp

www.instagram.com/pleintje.app

www.linkedin.com/company/53089421
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Social Media 
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