
Speelbank.be en de
Sustainable Development Goals

Speelbank.be wil bijdragen aan een duurzame en betere wereld. 
De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen die voor alle landen in de wereld,  
noord en zuid, oost en west gelden.

Meer uitleg over de 17 duurzame ontwikkelings
doelstellingen? Bekijk het filmpje van VVSG.
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www.speelbank.be

http://Speelbank.be
https://vvsg.be/internationaal/sdgs-1
https://www.youtube.com/watch?v=WFkOdjAHTx0
https://www.youtube.com/watch?v=WFkOdjAHTx0
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Doorheen de speelactiviteiten, speeltips, foto’s en filmpjes die we 
gebruiken engageert speelbank.be zich voor de volgende SDG’s:

SDG 1 Armoedebestrijding
•  Speelbank.be verspreidt de sociale functie van kinderopvang in de voorbeelden die ze gebruikt.

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn
•  Speelbank.be stelt het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen en het welzijn van de kinderbegeleiders altijd 

voorop. 

• Speelbank.be promoot gezonde voeding.

• Speelbank.be publiceert geen speelactiviteiten waarbij voeding verspild wordt.

• Speelbank.be promoot buiten spelen, slapen, lezen, ... 

• Speelbank.be promoot een actieve kinderopvang waarin meer bewegen en het beperken van stilzitten de volle aandacht krijgen.

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs
•  Speelbank.be gaat partnerschappen aan met onderwijs, informeert hen en betrekt hen bij de verdere ontwikkeling van 

speelbank.be.

• Speelbank.be stimuleert levenslang leren.

SDG 5 Gendergelijkheid
•  Speelbank.be bestrijdt stereotypen en rolpatronen in speelactiviteiten.

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie
•  Speelbank.be stimuleert om waardevol kosteloos materiaal, duurzaam, zelfbedacht en levensecht materiaal te gebruiken 

bij speelactiviteiten en het inrichten van speelhoeken. We geven ook duurzame alternatieven voor dure/niet duurzame 
materialen.

• Speelbank.be gaat samenwerkingen aan met bioof ecologische bedrijven voor de wedstrijdprijzen.

• Speelbank.be drukt al haar publicaties op ecologisch papier.

SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken
• Speelbank.be publiceert voorbeelden waarin ouders, de buurt of vrijwilligers een actieve rol spelen.

• Speelbank.be betrekt het werkveld bij de ontwikkeling van speelbank.be door regelmatig klankbordgroepen te organiseren.

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 
• Speelbank.be verspreidt het perspectief van kinderen en kinderparticipatie.

• Speelbank stelt de psychische en emotionele veiligheid van kinderen altijd voorop.

• Speelbank gaat constructief om met conflicten en zoekt steeds naar oplossingen.
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