
 
 

  

 
 

 
 

  
 

 

  

  

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

Door de omgeving  zo in te richten dat íedereen kan (samen)  spelen en bewegen,  dragen 
we bij  aan een steeds  meer inclusieve leefomgeving  waarin iedereen zich welkom voelt.  
Hiervoor  hanteren we een inrichtingsconcept  voor inclusief  spelen. Met  ons  
inrichtingsconcept voor  inclusief spelen & bewegen kan iedereen meedoen. Jong, oud,  
met  en zonder beperking.  Want  samen spelen & bewegen is voor  iedereen. 

Wat belooft BOERplay te doen in 
2020-2021? 

In een inclusieve leefomgeving  is het  belangrijk  dat iedereen, van 
jongs  af  aan, kan meedoen in de maatschappij. Kinderen, met  of  
zonder beperking, moeten kunnen spelen en bewegen met  hun 
vriendjes.  Wij leggen ons erop toe dat wij  in ons complete proces,  
van productontwikkeling tot inrichtingsconcept  en van ontwerp tot  
realisatie, het  belang  van samen spelen en bewegen waarborgen.  
Door kennis te vergaren én te delen tijdens  kennissessies  van het  
SamenSpeelNetwerk. Door samen te werken met  o.a. TU  Delft,  
studenten,  gemeenten,  scholen en belangenverenigingen.  We kijken 
voor de inrichting van samenspeelplekken,  samen met de 
stakeholders, zoals  begeleiders, gemeenten,  ontwerpers,  scholen,  
zorginstellingen,  buurtinitiatieven en uiteraard de kinderen en 
jongvolwassenen zelf, naar  waar  de wensen en behoeften liggen.  En 
stemmen het  ontwerp en de inrichting hierop af.  Hierdoor  ontstaat  
een ontwerp en inrichting die door alle betrokkenen ondersteund en 
omarmd wordt.  Samenwerken om samen te kunnen spelen. 

en schouwers), verschillende 
leeftijdscategorieën en 
speelwaarden. We kijken bij 
de inrichting van de ruimte 
naar de functie van de 
omgeving en door wie deze 
wordt gebruikt. Zodat niet 
alleen kinderen ervan kunnen 
genieten, maar ook 
(jong)volwassenen en 

Waar staat 
BOERplay voor? 

BOERplay richt al sinds 1961 
de algemene (buiten)ruimte 
in op gebied van spelen en 
bewegen. Rekening houdend 
met de vier menstypen 
(rauwers, douwers, bouwers 

senioren. 



 

   

 

 
 

 

Hoe gaat BOERplay daar
kinderen  bij betrekken?  

Samen met  onze opdrachtgevers betrekken we kinderen en hun begeleiders  bij de 
ontwikkeling van nieuwe samenspeelplekken.  Per project  wordt gekeken wie de lokale 
betrokkenen zijn en wat  er  op de korte en lange termijn moet  gebeuren om de juiste input  te 
verkrijgen,  bekendheid te vergaren en draagvlak  te creëren én te behouden.  Naast deze 
burgerparticipatietrajecten werken we ook  graag samen met  de andere partijen binnen het  
SamenSpeelNetwerk,  want  samen kunnen we meer  bereiken en nóg meer  samenspeelplekken 
realiseren. 

Meer  informatie,  voorbeelden & tips  voor de inrichting  van samenspeelplekken vind je op:  
https://www.boerplay.com/inclusief-samen-spelen/ 

Contactgegevens 
Naam: Nathalie Broeders 

Functie/rol: Marketing & Communicatie Specialist 

Organisatie: BOERplay 

Email: info@boerplay.com 
Website: www.boerplay.com 

Telefoon: 0183-402366 


	Slide Number 1
	Slide Number 2



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		samenspeelbelofte-boerplay.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Banoyi Zuma

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 2

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 2

		Goedgekeurd: 28

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Goedgekeurd na handmatige controle		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Overgeslagen		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
