
OVERZICHT MEERJARENBELEIDSPLAN 2021-2023

De Krajicek Foundation wil dat alle kinderen in Nederland gelijke kansen hebben om
dicht bij huis, in een sociaal veilige omgeving, minimaal 1 uur per dag te kunnen bewegen.

We motiveren jongeren in aandachtswijken om regelmatig te bewegen en daarmee een gezonde leefstijl te ontwikkelen. 
Want kinderen die regelmatig buiten sporten en spelen, zijn vrolijker, gezonder en ontwikkelen sneller hun talenten.

Scouten, begeleiden 
en opleiden van

 rolmodellen
 in de wijk

Organiseren van 
beweegactiviteiten op 

lokaal, regionaal en 
landelijk niveau

Optimaal benutten 
van Playgrounds 

en andere relevante 
beweegplekken in 
aandachtswijken

Bouwen en 
versterken van 
sociaal netwerk 

in de wijk

Kennis en expertise 
delen op het gebied 

van sociaal veilig 
sporten en spelen in 
de openbare buiten- 

ruimte

LET’S PLAY.
VERSIE JANUARI 2022
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Alle Krajicek Scholarshippers 
nemen deel aan de Krajicek 

Academy. Daarin leren zij  
zelfstandig sport- en spel- 

activiteiten te organiseren en 
krijgen zij de ruimte om hun  
maatschappelijke talenten  

(verder) te ontwikkelen

We scouten nieuwe  
rolmodellen via de Krajicek 

Summer Squad. Daarin leren 
jongeren van 14 t/m 20 jaar  

kennismaken met het werk op 
en rondom de Playground

Op onze Playgrounds 
 zijniedere dag kinderen actief 

enworden er minimaal 2x 
per week sport- en spel- 

activiteiten georganiseerd

We ontwikkelen en 
implementeren een 

eventbeleid waarmee we 
onze doelgroep stimuleren 
om regelmatig te bewegen

5
We realiseren sportieve 
ontmoetingsplekken in 

de wijk door de kwaliteits- 
eisen voor onze Playgrounds 
en Krajicek programmering 

te optimaliseren

6
We vergroten de 

kenbaarheid van de Krajicek 
Foundation in de wijk door onze 
rol en activiteiten ook zichtbaar 

te maken bij buurtbewoners, 
scholen en maatschappelijke 

organisaties
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We laten wetenschappelijk 
onderzoek uitvoeren  

op de maatschappelijk  
toegevoegde waarde van de  

Krajicek Foundation en passen,  
waar mogelijk, aanbevelingen 

toe om onze aanpak verder  
te verbeteren

Voor partners, sponsoren, 
maatschappelijke organisa-
ties, gemeenten en andere 

belanghebbenden zijn wij een 
kennispartner op het gebied van 

sociaal veilig buiten sporten  
en spelen in de openbare  

buitenruimte


