De SamenSpeelBelofte
van Speelplan
Wat gaat Speelplan doen om de samenspeelkansen van alle
kinderen te vergroten?

Waar staat Speelplan
voor?
Speelplan is een onafhankelijk
ontwerp-, inspectie- en adviesbureau
voor speelruimte. Onze belangrijkste
doelstelling is om een veilige,
uitdagende en voor iedereen
toegankelijke speelruimte te
realiseren en de kwaliteit en veiligheid
van deze speelruimte te waarborgen.

Wat belooft Speelplan
te doen in 2020-21?

1

Samenspelen is een essentieel uitgangspunt bij het ontwerp van speelen beweegtuinen. Wij gaan onze opdrachtgevers nog meer inspireren
door van inclusief ontwerpen de standaard maken.

adviesteam geeft Nederlandse gemeenten advies op het gebied
2 Ons
van beleid en beheer van (openbare) speelruimte. In elk speelruimte-

plan (visie, beleid of uitvoering) nemen wij speerpunten voor
samenspelen op. Wij adviseren gemeenten om hier budget voor vrij te
maken.

wij onderzoek doen naar de openbare speelruimte,
3 Wanneer
beoordelen wij speel- en sportplekken op de mogelijkheid om samen
te spelen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten adviseren wij
gemeenten wat nodig is om samenspelen te stimuleren.

heeft de Buitenspeelkaart ontwikkeld en deze in 2020 in
4 Speelplan
samenwerking met Nederlandse gemeenten gelanceerd. Wij gaan
ervoor zorgen dat ook de samenspeelplekken op de website
www.buitenspeelkaart.nl goed vindbaar zullen zijn.

elke cursus die Speelplan geeft over beleid, beheer en inspectie
5 Inbesteden
wij aandacht aan het onderwerp Samenspelen.

Hoe gaat Speelplan daar kinderen bij
betrekken?
Bij al onze ontwerp- onderzoek-, en adviesprojecten
adviseren wij onze opdrachtgevers om de experts, de
kinderen dus, erbij te betrekken. Dit kan door in de
ontwerpfase met kinderen te participeren, maar ook door
buurt- en wijkwandelingen met de kinderen te doen en er
op deze manier achter zien te komen wat kinderen echt
leuk (zouden) vinden in hun eigen woonomgeving.
Uiteraard zijn kinderen met een beperking hier van harte
welkom omdat wij ook graag leren van hun ervaringen.
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