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Het Speeltuinbende Ja / Nee spel 

Heb je deze 
week buiten 

gespeeld? 

Ken je een kind met 
een handicap? 

Heb je wel eens 
buiten gespeeld met 

een kind met een 
handicap? 



        Martin Jacobs                          Ilse van der Put 
          Scouting Nederland                            Speeltuinbende 



In 2010 is De Speeltuinbende opgericht 

De 

Speeltuinbende 

Organisaties/
bedrijven 

Universiteiten/ 
Hogescholen 

Een community 

Een onafhankelijke 

stichting > adviesbureau 



Visie 

 Iedereen in de samenleving is evenveel waard en mag meedoen.  

 Voor kinderen met een beperking is meedoen niet  vanzelfsprekend; ze worden 

vaak buitengesloten en kunnen daardoor in een sociaal isolement raken. 

 Bovendien blijft de ontwikkeling van kinderen met een handicap achter als ze 

niet spelen: spelen met andere kinderen moet!  

 Niet kunnen meedoen zaagt aan de poten van de 

    participatiesamenleving. 

Het is vanzelfsprekend dat alle kinderen, dus ook 

kinderen met een handicap, in hun eigen buurt 

elkaar kunnen ontmoeten en samen buiten 

kunnen spelen. 



Doelstellingen Speeltuinbende 

    Empowerment     

     doelgroep 

Realisatie  

samenspeel-
plekken 



Totstandkoming van samenspeelplekken 
 

• Vanzelfsprekendheid dat toegankelijkheid wordt meegenomen bij de 

besluitvorming rond realisatie en beheer van speelplekken door bewustwording bij 

aanbieders van mogelijkheden, belang en kansen samen spelen. 

 

• Groei van het aantal samenspeelplekken door het actief ondersteunen 

van aanbieders bij het transformeren van hun speelplekken in samenspeelplekken 

Kennisverzameling en -verspreiding over het mogelijk maken van samen 

spelen. 

 

• Goede vindbaarheid en promotie van samenspeelplekken zodat kinderen 

en ouders weten waar ze kunnen spelen en aanbieders hun plek kunnen  

    etaleren. 

 
 



Empowerment van de doelgroep 
 

• Empowerment van kinderen met een beperking en hun ouders zodat de kinderen 

kunnen, mogen en durven spelen en hun sociaal isolement wordt 

voorkomen. 

 

• Empowerment van ouders en gezinnen zodat zij speelplekeigenaren 

kunnen overtuigen van het belang van samen spelen. 

 

• Bewustwording bij professionals in organisaties, scholen en zorginstellingen van 

de mogelijkheden en het belang van samen spelen zodat zij actief gezinnen 

stimuleren om kinderen samen te laten spelen. 

 

 

 
 



Even voorstellen 



De SAMENSPEELBRIL 



Doelstellingen Speeltuinbende 

    Empowerment     

     doelgroep 

Realisatie  

samenspeel-
plekken 



SOCIAAL AANBOD 



Vier dimensies van toegankelijkheid 
Universal Design For All 

Fysieke toegankelijkheid 

Kan iedereen er komen? 

Kan iedereen de voorzieningen 

gebruiken? 

 

Informatievoorziening 

Kan iedereen de benodigde  

informatie vinden? 

 

Kan iedereen zijn/haar weg vinden? 

 

Bespeelbaarheid 

Kan iedereen spelen? 

 

 

Sociale toegankelijkheid 

Voelt iedereen zich welkom? 

Kan iedereen meedoen aan 

activiteiten? 

 

 

 

 

Bespeelbaarheid 

Kan iedereen samen spelen? 



It is easier to change the game than to 
change the people who are playing it. 

Bernie DeKoven, The playful path 

Let’s  play! 







Hoera! Natuurmonumenten gaat een 
samenspeelbos realiseren bij jou in de buurt. 
Je wordt gevraagd mee te denken. 
• Welke tips geef jij?  
• Geef een toelichting. 



www.playadvisor.nl 

http://www.playadvisor.nl/


Informatie 

Ilse van der Put 

ilse@speeltuinbende.nl 

0629005996 

http://www.speeltuinbendewijzer.nl/
http://www.speeltuinbende.nl/
mailto:ilse@speeltuinbende.nl
https://www.facebook.com/Speeltuinbende/


Op weg naar 
Samen spelen / inclusive play 
Voor ieder kind. 
 
 
Welke stap zet jij? 



Een initiatief van 


