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Inleiding en situatieschets 

Play is more than fun 

Arts, psychiater en klinisch onderzoeker Stuart Brown, een pionier in onderzoek naar spel, zei 

het treffend in zijn TedTalk in 2008; “Spelen is zoveel meer dan plezier maken”. Het is niet 

alleen belangrijk voor de fysieke, cognitieve en emotionele en sociale ontwikkeling van 

kinderen maar spel zorgt ook voor meer verbondenheid (Rigby & Rodger, 2006).  Spel houdt 

je hersens fit en helpt je de wereld om je heen beter te begrijpen. Daarnaast stimuleert het 

onder meer de taalontwikkeling, getalbegrip en creativiteit (Uren & Stagnitti, 2009). Wat niet 

iedereen weet, is dat het recht op spel zelfs is opgenomen in artikel 31 van het 

Kinderrechtenverdrag. Genoeg redenen om spel bij álle kinderen te stimuleren zou je denken.  

Daar waar kinderen zonder een beperking echter soms al te weinig kansen krijgen om 

voldoende te spelen en bewegen, blijkt in de praktijk dat kinderen met ernstige meervoudige 

beperkingen (EMB/(Z)EVMB), beduidend minder spelen. Minder dan zij zouden willen én 

minder dan goed voor hen is. Uit onderzoek blijkt tevens dat deze kinderen eerder 

toeschouwer zijn dan actieve deelnemer (Kamstra, 2018; Van der Putten, Bossink, Frans, 

Houwen & Vlaskamp, 2017).  

Door ouders, pedagogisch medewerkers en therapeuten worden soms prachtige spellen 

bedacht en aangeboden aan kinderen met EMB, maar in de praktijk blijkt dat deze ideeën 

onvoldoende uitgewisseld worden. Daarnaast blijft het spelaanbod door 

handelingsverlegenheid, gebrek aan inspiratie, tijd en soms ook geld, voor kinderen met EMB 

achter bij dat voor kinderen zonder beperking. Het blijkt een ingewikkelde zoektocht om 

geschikte en uitdagende mogelijkheden te vinden die niet alleen het plezier maar tevens het 

gevoel van zelfstandigheid, autonomie en verbondenheid vergroten. In het bijzonder wanneer 

het kinderen betreft die beschikken over (zeer) weinig motorische mogelijkheden en/of niet 

spreken.  

Er zijn verschillende mooie initiatieven in Nederland die zich richten op spel. Zo zet onder 

meer Stichting Jantje Beton zich al meer dan vijftig jaar samen met kinderen in voor meer en 

uitdagender speelruimte en speeltijd voor álle kinderen. Het Gehandicapte Kind (NSGK) 

behaalt mooie resultaten met het project Samen Spelen waarbij zo veel mogelijk speeltuinen 

in Nederland toegankelijker worden gemaakt voor kinderen met een beperking. En de 

methode De kracht van eenvoud biedt een prachtige serie beweeg ideeën voor kinderen en 

volwassenen met een ernstige meervoudige beperking (EMB)1.  

  

 
1 Ontwikkeld door Astrid Cornelissen en Moniek Romme van zorgorganisatie Cello. Sinds 2015 is de reeks 

opgenomen als beweegserie in De Klas Beweegt.  
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Invloed van coronacrisis op gezinnen met een EMB-kind en het (samen) spelen 

Voor ouders met een kind met EMB is het doorgaans al een hele uitdaging om de zorg voor 

hun kind, die fors is, te combineren met de zorg voor zichzelf, de zorg voor andere kinderen, 

werk en sociale contacten (leuke dingen doen als gezin). Kinderen met EMB hebben 

doorgaans continu zorg en aandacht nodig omdat ze zelf geen activiteiten kunnen ontplooien. 

Nu de gezinnen in thuisisolatie zitten door de coronacrisis zijn de uitdagingen nog veel groter; 

EMB-kinderen ontvangen geen dagbesteding, gezinnen kunnen geen beroep doen op 

respijtzorg (o.a. logeren) en thuiszorgers en extra mantelzorgers (bv opa/oma) komen niet 

meer aan huis. Dit betekent dat deze gezinnen volledig op zichzelf zijn aangewezen. En terwijl 

regulier onderwijs zich snel aanpast aan de nieuwe situatie en vaak een digitaal dan wel 

analoog aanbod heeft om leerlingen te voorzien van een daginvulling en onderwijs, ontbreekt 

het in het speciaal onderwijs voor EMB-leerlingen en specialistische dagbesteding vaak aan 

zulke middelen. De middelen die in het speciaal onderwijs voor EMB-leerlingen gebruikt 

worden zijn veelal materialen gericht op leren door ervaring waarvoor op 

dagbestedingslocaties vele materialen beschikbaar zijn. Deze materialen zijn thuis vaak in 

mindere (of geen) mate aanwezig vanwege de hoge kosten ervan, doordat ouders door de 

bomen het bos niet meer zien en/of moeite hebben met het inschatten, zonder het 

geprobeerd te hebben, welke materialen geschikt zijn voor hun kind. Ook is EMB-onderwijs 

weinig gestandaardiseerd en veelal specifiek aangepast op het individu. Hierdoor is het voor 

ouders van EMB-kinderen een enorme uitdaging om deze kinderen zelf 24 uur per dag/7 

dagen in de week te verzorgen, stimuleren en vermaken. Daarbij komt dat reguliere 

activiteiten en (spel)materialen doorgaans niet geschikt zijn voor kinderen met EMB vanwege 

de cognitieve en/of fysieke vaardigheden die bij het gebruik van deze materialen gevraagd 

worden. Het vraagt dus ook veel creativiteit van ouders om voor hun EMB-kind passende 

activiteiten aan te bieden en ze niet enkel voor de televisie of tablet te plaatsen. 
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Project Ik ga EMB! Speelbox 

In aansluiting en aanvulling op bovenstaande, is Stichting In Actie samen met 

Schakelspeelgoed, voornemens het project Ik ga EMB! SpeelBox te ontwikkelen. Het project 

zal bestaan uit het bedenken, maken en verspreiden van Speelboxen gevuld met speelgoed 

en uitgewerkte spelideeën die allen ten doel hebben om spel bij kinderen met EMB in en om 

het huis (zoals tuin, balkon, speelplaats voor de deur) te stimuleren. Denk hierbij aan spel dat 

EMB-kinderen zelfstandig, maar vooral ook samen met ouders en broers/zussen kunnen 

spelen. Het project Ik ga EMB! SpeelBox richt zich op kinderen in de leeftijd van nul tot achttien 

jaar met zowel een (zeer) ernstige verstandelijke alsook een (zeer) ernstige lichamelijke 

beperking.  

Aan de hand van thema’s worden spelvormen en speltips verzameld die geschikt zijn voor een 

heterogene doelgroep; ook binnen de groep kinderen met EMB bestaan er verschillen tussen 

de vaardigheden die kinderen onder de knie hebben en het begrip dat ze hebben van hun 

omgeving. Daarnaast zal er in het spelaanbod rekening worden gehouden met bijkomende 

gezondheidsproblematiek, bijvoorbeeld visus- en gehoorproblemen, reflux of epilepsie, die 

het spelen kunnen beïnvloeden. 

Vanwege de heterogeniteit van de groep zal, in overleg met elk individueel gezin, de box 

verder op maat aangepast worden aan de specifieke behoeften. Vooraf wordt een selectie 

gemaakt op basis van de beschikbare middelen waaruit een keuzemenu ontstaat van 

technologische en niet-technologische toepassingen waaruit de gezinnen kunnen kiezen wat 

het beste bij hun wensen past. 

De initiatiefnemers van Ik ga EMB! Speelbox zijn ervan overtuigd dat onderzoek en de 

ontwikkeling van een nieuw product beter en relevanter wordt wanneer de doelgroep zelf, 

vanaf het begin betrokken is. In dit kader is afgelopen weekend een behoeftepeiling2 

gehouden onder ouders, therapeuten en begeleiders van kinderen en jongeren met EMB. Uit 

deze peiling, die ruim tachtig enthousiaste reacties opleverde, kwam naar voren dat er op dit 

moment binnen deze gezinnen grote behoefte is aan inspiratie op het gebied van 

(samen)spelen in de vorm van spelideeën en spelmaterialen. De grootste groep respondenten 

bestaat uit therapeuten, gevolgd door ouders en op de derde plek andere familieleden van 

kinderen met EMB. Er worden diverse behoeftes genoemd qua materialen. Bijvoorbeeld 

schakelaars en speelgoed dat daarmee bediend kan worden, sensopatisch speelmateriaal, 

manieren om samen muziek te maken, snoezelmateriaal en actie-reactiespeelgoed. 

Regelmatig wordt ook het gemis aan contact met andere kinderen en zorgprofessionals 

genoemd wat duidt op het belang van samen spelen voor deze kinderen. Er is behoefte aan 

ideeën die de band en het contact tussen broers en zussen en andere kinderen met én zonder 

beperking versterken en spellen die je als ouder met je kind kunt spelen. Naast materialen en 

 
2 Behoefteonderzoek Ik ga EMB! Speelbox. Zie bijlage 1.  
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speelkameraden wordt ook aangegeven dat de ideeën om de dag te vullen en samen te spelen 

op beginnen te raken bij ouders en dat er grote behoefte is aan nieuwe ideeën om samen te 

kunnen uitvoeren nu de gezinnen opeens zoveel tijd samen doorbrengen. De voorkeur gaat 

uit naar uitgewerkte spelideeën voor kinderen en jongeren van vier tot achttien jaar, die zowel 

binnen als buiten gespeeld kunnen worden. Tot slot geeft een aanzienlijk deel van de 

respondenten aan te willen helpen bij het maken en verspreiden van de Speelboxen. Ook zijn 

er bedrijven die aanbieden een bijdrage te leveren aan de Speelbox. 

Het project Ik ga EMB! Speelbox, dat in samenspraak met de doelgroep zelf ontwikkeld zal 

worden, beoogt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk en gebruik te maken van de 

ideeën die al eerder in de campagne Ik ga EMB!3 gepresenteerd zijn. Door de doelgroep én de 

mensen om hen heen, te inspireren met uitleg over en filmpjes van geschikte spellen - al dan 

niet met ideeën over het gebruik van technologie - geloven wij dat de doelgroep betere 

kansen krijgt zich te blijven ontwikkelen tijdens thuisisolatie en dat zij net als anderen kunnen 

(blijven) genieten van (samen) spelen. Ik ga EMB! Speelbox hoopt hiermee onder meer de 

kans op eenzaamheid te verkleinen, de participatie te vergroten en de 

handelingsverlegenheid van de mensen om de doelgroep heen, weg te nemen.  

 

 

 

  

 
3 Het platform Ik ga EMB! is een digitale ontmoetingsplek voor jongeren met ernstige lichamelijke of 

meervoudige beperkingen en hun ouders, verzorgers en begeleiders. Het is een plek om elkaar te ontmoeten, 
kennis te delen en inspiratie uit te wisselen. Ik ga EMB! is opgezet door Stichting In Actie. www.ikgaemb.nl  

http://www.ikgaemb.nl/
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Doelgroep 

Primaire doelgroep:   

● Gezinnen met een kind dat ernstige meervoudige beperkingen (EMB) heeft en in de 

leeftijd van 0-18 jaar is. 

In deze aanvraag spreken wij over EMB maar tegenwoordig wordt om deze specifieke 

doelgroep te beschrijven ook wel de term (Z)EVMB gebruikt wat staat voor (zeer) ernstige 

verstandelijke en meervoudige beperkingen.4  

Ondanks dat de primaire doelgroep als overeenkomst heeft dat zij allen een verstandelijke 

beperking hebben (van ernstig tot zeer ernstig) en volledig rolstoelgebonden zijn en 

afhankelijk van zorg van anderen,  betreft het toch een heterogene doelgroep. Van kinderen 

die bijvoorbeeld actie-reactie goed begrijpen tot kinderen die vanwege een zeer lage cognitie 

enkel in het moment leven en de omgeving niet kunnen voorspellen. Van kinderen die een 

knop kunnen bedienen tot kinderen die bij álles ondersteuning nodig hebben. 

Door de grote verschillen binnen de doelgroep kan het spelen en samen spelen heel klein 

gehouden worden door bijvoorbeeld samen te voelen aan kinetic sand of met een schakelaar 

een speelgoedbeest te laten lopen tot aan het rollen van een dobbelsteen om samen met 

broertjes en zusjes een spel te spelen of het aanzetten van een mixer door middel van een 

schakelaar (verbonden via een schakelkastje) om samen koekjes te bakken. 

In onze doelgroep is vaak ook sprake van comorbiditeit; naast het hebben van een (zeer) 

ernstige verstandelijk en (zeer) ernstige lichamelijke beperking is er vaak ook sprake van 

sensorische beperkingen zoals visusproblemen, gehoorproblemen of 

prikkelverwerkingsproblemen en gezondheidsproblematiek zoals epilepsie, vergroeiingen en 

reflux. Deze bijkomende problemen kunnen van invloed zijn op het (samen)spel.  

  

 
4 Position paper Research Centre EMB (Van der Putten, Vlaskamp, Luijkx & Poppes, 2017). 
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De doelgroep bevond zich, voor de coronacrisis op diverse plaatsen; thuis, in woon- en 

logeervoorzieningen, op specialistische (kinder)dagcentra en in het regulier en speciaal 

onderwijs (o.a. tyltylscholen, mytylscholen, Samen naar School klassen). Sinds de coronacrisis 

verblijven kinderen met EMB veelal volledig thuis of volledig op een woonvoorziening. In dit 

project richten we ons op de kinderen die zich nu 24/7 in de thuissituatie bevinden met hun 

ouders/opvoeders. 

Secundaire/intermediaire doelgroep:  

● Ouders/verzorgers van de primaire doelgroep 

● Professionals die werken met de primaire doelgroep  

● Specialistische kinderdagcentra en activiteitencentra, speciaal onderwijs (tyltyl- en 

mytylscholen/praktijkonderwijs, ZML scholen), kinderrevalidatiecentra 

Kinderen met EMB zijn niet in staat om zelf tot spel te komen, daarom is de secundaire 

doelgroep van groot belang in dit project. De ouders/verzorgers omdat zij momenteel direct 

met de kinderen met EMB spelen en de zorgprofessionals omdat onze ervaring is dat zij goed 

zicht hebben op de behoeften van gezinnen en in dit specifieke project zicht hebben op welke 

gezinnen het meeste baat zullen hebben bij een Ik ga EMB! Speelbox. 

Vandaar dat we ons in dit project via de secundaire doelgroepen richten op de primaire 

doelgroep. 

Geschat wordt dat er ongeveer 10.000 tot 15.000 mensen met EMB in Nederland leven 

(Vugteveen, van der Putten & Vlaskamp, 2014). Het exacte aantal kinderen en jongeren met 

EMB is lastig vast te stellen. Dat komt deels omdat er verschillende definities worden gebruikt 

voor mensen met een beperking. Bovendien bestaat er geen centrale registratie van mensen 

met een beperking in al hun verscheidenheid. De cijfers blijven daarmee schattingen. Dat is 

ook een verklaring waarom verschillende onderzoeken vaak uiteenlopende cijfers laten zien. 

Daarnaast is er geen overzicht van het deel van de kinderen dat zich momenteel thuis bevindt 

en het deel dat zich momenteel in woonvoorzieningen bevindt. 
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Projectdoel en resultaatomschrijving 

Projectdoel 

Ik ga EMB! Speelbox wil samenspelen voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar met EMB 

stimuleren en tevens de kans op eenzaamheid verkleinen, de participatie vergroten en de 

handelingsverlegenheid van ouders wegnemen gedurende de coronacrisis.  

Resultaat   

● Ik ga EMB! Speelbox5  

● Ik ga EMB! Spelloket  

In de Ik ga EMB! Speelbox zitten zowel uitgewerkte (spel)activiteiten alsook materialen. De 

materialen zijn enerzijds technologisch (bv. schakelaar, praatknop, schakelspeelgoed) als niet-

technologisch (bv. knetterzeep, kinetic sand, grote/stevige ballonnen). Voor een 

totaaloverzicht van de mogelijke spelmaterialen zie bijlage 2. Voor de uitwerking van de 

activiteiten in de Speelbox en andere spelideeën wordt waar mogelijk verwezen naar reeds 

bestaande websites of filmpjes6 met uitleg.  Elke box wordt gevuld binnen het afgesproken 

budget waarbinnen elk gezin keuzeruimte krijgt om de box zoveel mogelijk op de specifieke 

wensen af te stemmen.  

Het Ik ga EMB! Spelloket is gedurende de coronacrisis dagelijks op een vast tijdstip 

beschikbaar om vragen van ouders/verzorgers en (zorg)professionals rondom (samen)spelen 

te beantwoorden. Ouders die vastlopen in het gebruik van de Speelbox kunnen contact 

opnemen met het Spelloket en worden in eerste instantie online (via e-mail of chat) op weg 

geholpen met gepersonaliseerde tips en ideeën. Eventueel kan er een telefonische of Skype 

afspraak gemaakt worden om via die weg verder te helpen. 

Bereik 

Aangezien de nood voor spelideeën en materiaal momenteel hoog is bij ouders van kinderen 

met EMB is het onze intentie om binnen een periode van twee weken (tussen 1 en 14 april) 

tenminste vijfentwintig gezinnen met een kind met EMB uit de primaire doelgroep te bereiken 

met ons project. 

Uit de behoeftepeiling blijkt dat ouders/verzorgers relatief positief staan tegen het rouleren 

van de Speelboxen. In overleg met Het Gehandicapte Kind kan na een uitleenperiode van 

bijvoorbeeld vier weken (of gedurende de gehele coronaperiode) het technologische gedeelte 

van de Speelbox teruggestuurd worden waardoor er daarna opnieuw een groep van 

 
5 Overzicht van de inhoud en de kosten van de verschillende boxen. Zie bijlage 2. 
6 Ik ga EMB Samenspeel inspiratie: aantal voorbeeld filmpjes van samenspelen voor kinderen met EMB. Zie 
bijlage 3. 
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vijfentwintig gezinnen bereikt kan worden. Het niet technologische gedeelte mogen de 

gezinnen houden om ook na de leenperiode materiaal te hebben om samen te blijven spelen. 

Mocht de periode van coronamaatregelen verlengd worden dan is het onze intentie om in de 

opvolgende weken, afhankelijk van de financiering en sponsoring, nog meer Ik ga EMB! 

Speelboxen samen te stellen om daarmee extra gezinnen te voorzien van een Speelbox. Het 

aantal en de inhoud van de boxen is afhankelijk van de financiering en de keuze om de boxen 

al dan niet te rouleren en uit hoeveel tijd een leenperiode bestaat.  
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Organisatie, aanpak en evaluatie 

Projectleiding 

Nicole van den Dries   

Werkgroep  

● Nicole van den Dries, ervaringsdeskundige (moeder EMB-puber), fysiotherapeut 

kinderrevalidatie, orthopedagoog/onderzoeker (Sterker Samen EMB) en oprichter Ik 

ga EMB!  

● Werkgroeplid: Sylvie Suijkerbuijk, ergotherapeut kinderrevalidatie, eigenaar 

Schakelspeelgoed en ambassadeur Ik ga EMB!  

● Werkgroeplid: Amber Streefkerk, pedagogisch begeleider gehandicaptenzorg en 

ambassadeur Ik ga EMB! 

● Werkgroeplid: Karen van Meeteren, ervaringsdeskundige (moeder van kind met 

Cerebrale Parese) 

Huidige Partners 

● Schakelspeelgoed 

● Vrijwilligers van Stichting In Actie 

Aanpak van de organisatie van het project  

Er is bewust voor gekozen om zowel ervaringsdeskundigen als professionals te betrekken bij 

de projectorganisatie. 

Gezinnen zullen via verschillende wegen benaderd worden. Via het netwerk dat de afgelopen 

jaren is opgebouwd vanuit de Ik ga EMB! campagne zullen we een oproep doen voor gezinnen 

met een kind met EMB die graag in aanmerking komen voor een Ik ga EMB! Speelbox. Vooraf 

formuleren we duidelijke inclusiecriteria. We vragen gezinnen om deze goed te checken en 

een korte motivatie naar ons te sturen bij aanmelding (mag schriftelijk of via filmpje). 

Omdat (zorg)professionals vaak goed op hun netvlies hebben welke gezinnen met een kind 

met EMB behoefte hebben aan ondersteuning vragen we expliciet ook aan professionals om 

gezinnen aan te melden. Ook omdat zorgprofessionals beter zicht hebben op gezinnen die nog 

niet in beeld zijn bij Stichting In Actie of die minder toegang hebben tot onze oproep. 

Het stichtingsbestuur selecteert een aantal gezinnen die als eerste een Speelbox ontvangen. 

Er wordt gewerkt via een uitleensysteem waarbij de gezinnen vooraf een contract 

ondertekenen en de boxen (deels) in eigendom van de stichting blijven. De gezinnen mogen 

deze boxen vier weken (of gedurende de gehele coronaperiode) gebruiken. Tijdens deze 

periode is er vanuit de stichting waar nodig ondersteuning bij vragen of knelpunten (bv inzet 

technologie) vanuit het Spelloket. Na deze periode dient een deel van de inhoud van deze box 
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te worden teruggezonden (technologische materialen). Een verzendzegel voor terugzenden is 

bijgevoegd, zodat de gezinnen niet met extra kosten worden geconfronteerd. De boxen 

worden grondig gedesinfecteerd en opnieuw aangevuld en wederom voor een periode van 

vier weken uitgeleend aan een ander gezin, net zolang als de coronamaatregelen van kracht 

zijn.  

De boxen worden gevuld en verzonden door Schakelspeelgoed (www.schakelspeelgoed.nl) 

met hulp van vrijwilligers van Stichting In Actie. Schakelspeelgoed is al langere tijd partner van 

onze campagne Ik ga EMB! en heeft op korte termijn (binnen 2 weken) voldoende voorraad 

om 25 boxen te vullen met de technologische materialen, de andere materialen zullen op 

diverse plekken worden ingekocht. Afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen en de 

financiële mogelijkheden zal er bij verlenging van de thuisisolatie gekeken worden samen met 

leveranciers of het mogelijk is meer boxen samen te stellen. 

De afgelopen jaren hebben ruim zestig vrijwilligers van Stichting In Actie bij diverse projecten 

geholpen. Deze vrijwilligers kunnen nu ingeschakeld worden om op korte termijn 

ondersteuning te bieden bij het inventariseren van de behoeften van gezinnen, het vullen,  

het versturen en het weer innemen van de boxen. 

 

  

http://www.schakelspeelgoed.nl/
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Kosten 

Ik ga EMB! Speelbox 

De kosten per box zijn afhankelijk van de keuze welke boxen we uiteindelijk gaan aanbieden 

en de samenstelling van de box. De maxibox is het meest uitgebreid en heeft de meeste 

variatie in technologische inhoud. De combibox is een mooie complete tussenvariant, waarbij 

geen keuze gemaakt hoeft te worden tussen een schakelkastje voor bediening van elektrische 

apparaten of schakelspeelgoed, dit zit er allebei standaard in. De goedkoopste opties zijn de 

Switchbox, Speelgoedbox 1 en Speelgoedbox 2, welke qua prijs alle drie vergelijkbaar zijn. 

Hierbij moet door ouders een keuze gemaakt worden uit één van de drie boxen, wat een keuze 

geeft tussen een schakelkastje of speelgoed. Deze boxen bieden dus niet alle mogelijkheden 

die we graag willen aanbieden.  

De overige inhoud is voor alle boxen gelijk. Dit is de inhoud die kind en ouders na afloop van 

de leenperiode mogen houden en die steeds weer vervangen wordt bij nieuwe uitleen.  

In bijlage 2 zijn de verschillende opties uitgewerkt waarbij de kosten voor één box variëren 

tussen €277 voor de meest eenvoudige box (speelgoedbox 1) en €437 voor de meest 

uitgebreide box (maxi box), bij eerste samenstelling. In de bijlage is per box gespecificeerd wat 

de inhoud van de box zal zijn en wat de verschillende keuzes zijn die gemaakt kunnen worden 

om de box het beste bij het kind aan te laten sluiten.  

De boxen worden in bruikleen uitgegeven. De herhalende kosten per keer dat de box wordt 

uitgegeven zijn €50 voor verbruiksmaterialen, €5 voor batterijen en €20 voor verzend- en 

retourkosten en verpakkingsmateriaal wat neerkomt op €75 in totaal per 

uitleenperiode/gezin. 
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De prijs per box wordt aanzienlijk lager hoe vaker je de box opnieuw uitleent. Wanneer als 

voorbeeld de combibox bij 3 verschillende gezinnen aangeboden wordt, dalen de kosten per 

keer van € 387, naar € 197 per box. Wanneer deze box aan 5 verschillende gezinnen wordt 

uitgeleend, dalen de kosten naar € 137,40 per box.  

(Uitgewerkte) Spelactiviteiten 

Er zal gewerkt worden aan 25 spelactiviteiten. Per activiteit rekenen we een uur aan 

uitwerkingstijd. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van Stichting In Actie (therapeuten, 

begeleiders en ervaringsdeskundigen) met veel ervaringskennis. 

Spelloket 

Hel Spelloket zal bemand worden door vrijwilligers van Stichting In Actie die dagelijks op een 

vast moment bereikbaar zijn voor vragen en tips. Daarbuiten kunnen afspraken gemaakt 

worden mochten gezinnen daar specifiek behoefte aan hebben. Er zal samenwerking gezocht 

worden met de (zorg)professionals van het kind om te kijken of het mogelijk is dat zij de 

gezinnen kunnen begeleiden/ondersteunen in het gebruik van de Speelbox. 

Haalbaarheid 

In de afgelopen jaren heeft Stichting In Actie via de Ik ga EMB! campagne een groot netwerk 

opgebouwd van gezinnen en (zorg)professionals. Uit dit netwerk is ook een vaste groep van 

ruim zestig vrijwilligers ontstaan die willen ondersteunen bij het samenstellen van de 

Speelboxen, het verzenden ervan en het bemannen van het Spelloket. Veel vrijwilligers zullen 

dit naast hun eigen werkzaamheden en thuissituatie doen, maar omdat er veel mensen zijn 

die via de behoeftepeiling hun hulp hebben aangeboden zal dit geen grote belemmerende 

factor zijn. 

Schakelspeelgoed heeft aangegeven per direct materiaal te kunnen leveren voor het vullen 

van in ieder geval vijfentwintig Speelboxen, bij toestemming voor meer dan vijfentwintig 

boxen geeft Schakelspeelgoed aan de materialen voor het technologische gedeelte van de 

Speelbox na twee weken of later te kunnen leveren. Uit de behoeftepeiling blijkt dat de vraag 

veel groter is dan de geplande vijfentwintig Speelboxen. In eerste instantie proberen we dit 

te ondervangen door het uitleensysteem waarbij de box voor een bepaalde periode geleend 

kan worden waarna hij, na desinfectie en aanvulling, doorgaat naar een volgend gezin. Door 

middel van extra donaties, financieel of materieel vanuit andere bedrijven dan 

Schakelspeelgoed, kan gekeken worden of er aan de grotere vraag voldaan kan worden. 
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Voortzetting 

Het eerste deel van het project bestaat uit een periode van twee weken. Op het moment van 

schrijven eindigen de diverse coronamaatregelen op 6 april dan wel op 1 juni. Verwacht wordt 

echter dat alle maatregelen voor een langere periode verlengd gaan worden door de 

overheid. Dit zal tot gevolg hebben dat kinderen met EMB langer volledig thuis blijven en ook 

wanneer de maatregelen langzaam opgeheven gaan worden is de kans dat kinderen met EMB 

langer thuis blijven in verband met een kwetsbare gezondheid. 

Wanneer de maatregelen langer van kracht blijven kan er op grotere schaal contact gezocht 

worden met leveranciers voor materialen of sponsoring om meer en meer diverse boxen 

samen te stellen. Hierbij kan je denken aan reguliere en gespecialiseerde partners als Barry 

Emons, Eelke Verschuur, Bol.com, Toys42Hands, RDG Kompagne en Intertoys. Dit kan 

resulteren in een verschil tussen de eerste serie boxen en de Speelboxen die in een volgende 

fase samengesteld worden. 

Als de coronamaatregelen voorbij zijn en de kinderen weer naar school of dagbesteding 

kunnen, zijn er verschillende opties. Onderzocht kan worden of het projectidee duurzaam 

ingebed kan worden in de stichting of bij een samenwerkingspartner om in gezinnen met een 

kind met EMB het (samen)spelen te blijven stimuleren en faciliteren. 

Ook kan er gekeken worden of (een deel van de) technologische spelmaterialen aan specifieke 

gezinnen geschonken kunnen worden die bijvoorbeeld zelf de financiële middelen ontberen 

en het speelgoed niet zelf kunnen aanschaffen. Hiervoor kan te zijner tijd nagedacht worden 

over de selectiecriteria voor deze gezinnen. 

 


