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.

Waar staat
BOERplay voor?

Wat belooft BOERplay te doen in
2020-2021?

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
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
senioren.

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.

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/
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