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Alle kinderen verdienen een fijne vakantie! Dat is de doelstelling van 
het Steunpunt KinderVakanties. Het Steunpunt Kindervakanties onder-
steunt Kindervakantie-organisaties bij het verder verbeteren van de 
kwaliteit van vakantiekampen en bij het bereiken van kinderen die 
nooit op vakantie gaan. In deze brochure vind je meer informatie 
over het Steunpunt KinderVakanties.



Alle kinderen in Nederland 

elk jaar een goede en veilige 

vakantie. Dat is de doelstel-

ling van het Steunpunt Kinder

Vakanties. Het Steunpunt heeft 

het Vakantiekeurmerk  overge-

nomen van Jantje Beton, even-

als het uitwisselingsnetwerk van 

Kindervakantie-organisaties. 

ALLE KINDEREN VERDIENEN 
EEN FIJNE VAKANTIE!

Stichting Steunpunt KinderVakanties en 
Keurmerk KinderVakanties



Steeds meer aanbieders van kindervakanties sluiten zich 
aan bij het steunpuntkindervakanties. Zij erkennen de 
waarde van een belangenorganisatie, die de kwaliteit van 
hun vakantiekampen ondersteunt. Samen sta je sterker!

HET STEUNPUNT IS ER VOOR DE AANBIEDERS VAN 
KINDERVAKANTIES
• Het Steunpunt - de naam zegt ‘t al - ondersteunt de aangesloten  
 organisaties bij het verder verbeteren van de kwaliteit van vakan 
 tiekampen, bij het aantrekken en trainen van vrijwilligers en bij het  
 bereiken van kinderen die nooit op vakantie gaan.
• Het Keurmerk Kindervakanties stimuleert en bewaakt de kwaliteit  
 en de veiligheid. 
• Het Steunpunt zet kortingsregelingen op, trekt sponsors aan en   
 vormt een krachtig netwerk.
• Het Steunpunt is aanspreekpunt van de sector, voor de overheid  
 en het bedrijfsleven.
 
VEEL KINDEREN GAAN NOOIT OP VAKANTIE
Uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 98.000 kinde-
ren (4% van het totaal van de 5-17-jarigen) een tekort ervaren aan 
sociale participatie. Zij nemen nauwelijks deel aan het verenigings-
leven, maken vrijwel nooit uitstapjes, gaan niet jaarlijks op vakantie 
en komen bijna nooit bij vriendjes over de vloer. Daarnaast is er een 
groep van 333.000 kinderen waarbij de sociale participatie in zekere 
mate tekortschiet. Ook hierin wil het Steunpunt een bijdrage leveren 
om de vakantieparticipatie van alle kinderen in Nederland te stimu-
leren en dit ook mogelijk te maken. Immers: Alle kinderen verdienen 
een fijne vakantie. 

CENTRAAL AANSPREEKPUNT
Leerkrachten en andere betrokkenen zien vaak wel dat kinderen niet 
op vakantie gaan, maar ze weten vaak niet waar ze dat moeten mel-
den. Of hoe ze een vakantie kunnen aanvragen voor een kind. Het 
Steunpunt Kindervakanties ontwikkelt een centraal loket, dat vraag 
en aanbod bij elkaar brengt. Vertrouwen is van levensbelang. Daar-
om komt er ook een systeem waar kinderen en ouders hun mening 
kunnen geven over vakanties. 

WIE KUNNEN ZICH AANSLUITEN?
Het Steunpunt is in de eerste plaats bedoeld voor de aanbieders 
van kindervakanties, maar het is ook een platform waar alle betrok-
kenen elkaar ontmoeten. Daarom staat het partnership open voor 
maatschappelijke organisaties en bedrijven die graag willen bijdra-
gen aan de ontwikkeling en het geluk van kinderen. Organisaties als 

Humanitas, Scouting Nederland, YMCA en Stichting Heppie onder-
steunen het Steunpunt al vanaf de oprichting. Wat alle betrokkenen 
verbindt, is de overtuiging dat alle kinderen in Nederland een goede 
vakantie verdienen. En die krijgen ze nog niet allemaal.

KWALITEIT VAN KINDERVAKANTIES: RUIMTE VOOR VERBETERING
De kwaliteit van vakantiekampen is zeer wisselend. De afgelopen tien 
jaar heeft het Vakantiekeurmerk van Jantje Beton flink bijgedragen 
aan kwaliteitsverbetering. Daar kunnen alle organisaties van profite-
ren, de grotere landelijke organisaties én de kleinere lokale organisa-
ties. Door kennis en ervaring te bundelen en aan te bieden, voorziet 
het Steunpunt duidelijk in een behoefte. 

ÉÉN STEM NAAR BUITEN
Tot voor kort bestond er geen organisatie die de belangen van deze 
sector behartigt. Het Steunpunt voorziet ook hier in een behoefte. 
Namens het werkveld treedt het Steunpunt op als gesprekspartner 
voor overheden, subsidiegevers, sponsors en scholen. Samen maken 
we afspraken met leveranciers en faciliteren de bereikbaarheid van 
de belangrijkste doelgroep: de kinderen voor wie een fijne vakantie 
zo waardevol is. Het Steunpunt maakt de sector en wat wij te bieden 
hebben beter zichtbaar en toegankelijk. Dat is nodig, want de bete-
kenis van goede en veilige kindervakanties wordt vaak onderschat.

DIT DOET HET STEUNPUNT 
• Wij bieden een compleet netwerk aan waar iedereen graag bij  
 wil horen. 
• We wisselen regelmatig kennis en ervaringen uit met elkaar.
• We bieden elkaar steun bij het oplossen van praktische knelpunten.
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• We illustreren het belang van vakantiekampen aan overheid en  
 bedrijfsleven.
• We geven de sector een gezicht naar buiten en naar binnen.
• We behartigen de belangen van de organisatoren van 
 kindervakanties.
• We stimuleren en waarborgen de kwaliteitsverbetering van 
 vakanties.
• We publiceren jaarlijks een uitgave met de stand van zaken rond  
 kindervakantiekampen in Nederland, geïllustreerd met cijfers.

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR!
Het Steunpunt geeft toegang tot praktische informatie en knowhow 
die voor afzonderlijke organisaties niet zo makkelijk beschikbaar zijn. 
Samen hebben we een antwoord op vragen van ouders en verzor-
gers, bijvoorbeeld over ongewenste intimiteiten. Samen kunnen we 
laten zien dat onze sector niet stilzit. Het bezit van het Vakantiekeur-
merk levert kortingen op bij leveranciers van accommodaties en 
materialen. Samen kunnen we een krachtige stem laten horen in
Den Haag en bij plaatselijke overheden. En samen bereiken we tien-
duizenden kinderen die óók willen genieten van een fijne vakantie. 
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NU DEELNEMEN
Meer informatie over het Steunpunt 
KinderVakanties en het Vakantie-
keurmerk vindt u op www.steun-
puntkindervakanties.nl. Daar kunt u 
ook uw organisatie direct aanmel-
den. Bovendien ziet u wanneer de 
volgende bijeenkomst van partici-
panten en partners plaatsvindt. 
U bent van harte welkom.

Samen zorgen we dat 
tienduizenden kinderen elk jaar 

betekenisvolle positieve 
ervaringen opdoen, die ze hun 
hele leven niet meer vergeten. 

Steunpunt KinderVakanties  
wil ALLE kinderen zo’n vakantie 

laten beleven.
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