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Visie
Buutvrij! Dat is wat wij willen voor alle kinderen. 

Wereldwijd. Want kinderen die gevlucht zijn of 

opgroeien in armoede staan elke dag voor grote 

uitdagingen. Als zij spelen, zijn ze even buutvrij. 

Vrij van angst en ongelijkheid. Ze hebben plezier 

en krijgen weer toekomstperspectief. 

Buutvrij voor   
de hele wereld
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Ons werk is 
meer dan 
spelen

Missie
Right To Play zet spelen in voor de gezonde 

ontwikkeling van kinderen. Spelen brengt plezier 

en perspectief en laat kinderen belangrijke 

levensvaardigheden leren. Met de kracht van 

spelen draagt Right To Play bij aan een positieve 

leer- en leefomgeving van het kind.
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Hoe we spelen 
inzetten

Aanpak
Spelen omvat sport, educatief spelen, creatief spelen en vrij spelen.

De vrijwillige coach is de spil van onze programma’s, ook op afstand.

Kinderen participeren regelmatig in onze activiteiten en leren 

spelenderwijs.

Reflect-Connect-Apply is onze methode om de speelervaring 
optimaal te benutten en leermomenten te verankeren.

Lokale Right To Play medewerkers werken met lokale coaches, 

lokale gemeenschappen, partners en overheid. 
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We meten 
positieve 
verandering

Onderwijs – interactief en aantrekkelijk onderwijs

Gelijkheid – gelijke rechten voor jongens en meisjes

Bescherming – weerbaarheid en support

Onze impact

We dragen bij aan realisatie van verschillende Sustainable Development 
Goals: Quality Education; Gender Equality en Partnerships.
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Internationale 
structuur
We werken in 15 programmalanden in Afrika, Azië,  

Midden-Oosten en Noord-Amerika. Er zijn zeven 

ondersteunende kantoren in Europa en Noord-Amerika. 
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Wat doet Right To Play Nederland?Doelstellingen 1. Wij ondersteunen Right To Play programma’s door 

fondsenwerving en het managen van projecten 

mogelijk gemaakt door partners in Nederland.

2. Wij laten Nederland de wereldwijde kracht van 

spelen zien en ervaren, met events, acties,

campagnes en andere waardevolle content.

De doelstellingen van Right To Play Nederland zijn statutair vastgelegd.
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Why

Buutvrij! Dat is wat wij willen voor alle kinderen. 

Wereldwijd. Want kinderen die gevlucht zijn of 

opgroeien in armoede staan elke dag voor grote 

uitdagingen. Als zij spelen, zijn ze even buutvrij. 

Vrij van angst en ongelijkheid. Ze hebben plezier en 

krijgen weer toekomstperspectief. 

Strategische 
uitgangspunten
Strategie

• Spelen is ons domein. We geven de kracht van spelen 

door, ook in Nederland.

• Team PLAY Samen met partners en supporters maken 

we onze programma’s mogelijk. 

• Time To Play. We bieden supporters en partners de 
mogelijkheid om de kracht van spelen zelf te ervaren.

• Content is Key We delen content die boeit, raakt en 

verbindt en die draait om de kracht van spelen. 

• Spread the word Met onze supporters en partners 

communiceren we relevante content.
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1.1 Fondsenwerving  

Onze samenwerkingen zijn gebaseerd op 

wederzijds waarde toevoegen. In dat kader 

geeft  Right To Play partners en supporters 

speelmomenten terug, zoals events, workshops 

en clinics. Dat noemen we Time To PLAY.

We organiseren fondsenwervende events, met 

1.5 meter afstand en digitaal, zoals de Sports

Quiz, de Golfcup en het Olympisch Gala, en 

zetten samen met partners en supporters ook 

campagnes en acties op om zoveel mogelijk 

inkomsten te genereren.

Doelstelling 1: programma’s ondersteunen (1/4)

Onze focus is op meerjarige samenwerking met supporters (particulieren, bedrijven, foundations, 

de Nationale Postcode Loterij, het Ministerie van Buitenlandse Zaken). Dat biedt meer zekerheid 

voor onze speelprogramma’s die ook meerjarig zijn.
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We zullen ons in de periode 2020-2023 richten 

op het betrekken van (nieuwe) supporters en 

partners. 

Met de fondsen die Right To Play Nederland 

werft dragen we bij aan Right To Play 

programma’s in verschillende landen en 

maken we continuering van onze lokale inzet 

mogelijk. Vanaf 2021 zetten we een nieuw 

fondsenwervend event in de markt, waarmee 

we fluctuaties in inkomsten vanuit events 

kunnen verminderen.

De inzet van Right To Play Nederland in 2020-2023 is gericht op stabilisering van inkomsten ter 

grootte van € 2-2,5 miljoen per jaar. We willen bijdragen van bedrijven, foundations en particulieren 

relatief laten toenemen ten opzichte van bijdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Doelstelling 1: programma’s ondersteunen (2/4)
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1.2 Project management 

We voeren projecten altijd uit in samenwerking 

met onze lokale Right To Play collega’s en 

vaak met andere (internationale) organisaties. 

We adviseren en waar van toepassing 

betrekken we externe expertise. We monitoren 

samen met de lokale collega’s de voortgang 

en benutten evaluaties om verbeteringen te 

realiseren.             

In Nederland communiceren we vooral over de 

projecten waarbij we direct betrokken zijn.

Right To Play Nederland blijft in 2021-2023 een aantal projecten in programmalanden managen.      

Het gaat om projecten die mogelijk gemaakt worden door partners in Nederland. Dat zullen vooral 

projecten zijn in het Midden-Oosten en de Grote Meren regio. 

Doelstelling 1: programma’s ondersteunen (3/4)

MJP 2021-2023



Projecten die we zelf managen voeren we uit in 

samenwerking met onze lokale collega’s en 

partners, met de Nationale Postcode Loterij en 

het Ministerie van Buitenlanden Zaken. We 

zullen de komende jaren onze 

projectportefeuille waar mogelijk uitbreiden..   

Naast volledige financiering van een aantal 

specifieke projecten draagt Right To Play 

Nederland financieel bij aan grootschaliger, 

meerjarige Right To Play programma’s die 

gecoördineerd worden door ons hoofdkantoor 

en uitgevoerd door onze lokale Right To Play 

collega’s. 

Doelstelling 1: programma’s ondersteunen (4/4)

Onze inzet in 2021-2023 is gericht op innovatieve projecten en evaluaties voor nog betere 

resultaten. We blijven graag voorop lopen met de inzet van spelen voor ontwikkelingsdoeleinden. 
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De impact van ons werk en de kracht van 

spelen spelen de hoofdrol in onze campagnes, 

content en events. Altijd vanuit onze 

merkwaarden:   

- Be playful

- Dare to dream

- Be confident

- Keep it simple

- Do it together

Doelstelling 2: de kracht van spelen in NL (1/2)

Wij weten wat de kracht van spelen is en hoe belangrijk het is voor de ontwikkeling van alle 

kinderen. Wereldwijd. Daarom bieden we ook speelmomenten aan in Nederland. Zo laten we 

partners en supporters het effect van onze programma’s, die ver buiten Nederland plaats vinden, 

ervaren en creëren we verbinding met Right To Play. 

2. Campagnes en content 

Plaatje shirtball.
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We werken samen ambassadeurs, bekende 

spelers, business en media partners en 

vrijwilligers om de meer mensen te bereiken 

en te betrekken. We monitoren hoe die 

verspreiding gaat en sturen bij waar nodig of 

opportuun en meten jaarlijks de voortgang.

Met geleidelijke groei van de 

naamsbekendheid wil Right To Play 

Nederland jaarlijks stijgen op een lijst van 

kindgerichte organisaties. 

Doelstelling 2: de kracht van spelen in NL (2/2)

In 2021-2023 gaan we onze boodschap ‘Buutvrij voor de hele wereld!’ verder verspreiden en laten 

landen. Dat doen we samen met partners en supporters. Zo zetten we Right To Play steviger op de 

kaart in Nederland.
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Right To Play is een platte, resultaatgerichte

organisatie die vooral ook zelf blijft spelen.

Het team bestaat anno 2020 uit 5,5 FTE. 

Ontwikkeling van het team hangt samen met 

resultaten en groeimogelijkheden.

Het bestuur bestaat anno 2020 uit 8 leden.    

Aan het bestuur, dat onbezoldigd is, zullen de 

komende jaren leden worden toegevoegd. 

Organisatie 
Right To Play Nederland heeft ANBI status en is erkend door het CBF. Het kleine team van Right To 

Play Nederland bestaat uit professionals op het gebied van business development, communicatie, 

events, acties en project management.

MJP 2020-2023



www.righttoplay.nl


