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

Waar staat Sicuro
Speeltoestellen voor?
Sicuro creëert al geruime tijd met veel liefde
voor het vak openbare sport- en speelplekken
voor onder meer scholen, gemeenten, kinderdagverblijven, zorginstellingen en recreatieondernemers in brede zin. Daarbij hechten wij
veel waarde aan het plezier dat wordt beleefd
aan de plekken die wij creëren en dat niemand
buiten de boot valt. We stimuleren mensen om
een leven lang te spelen en te bewegen.
Sicuro is van oudsher ontstaan uit de sociale
werkvoorziening van Helmond. Maatschappelijke betrokkenheid is ingebakken in onze
filosofie en onze structuur. Wij deden onderzoek naar ‘Inclusief spelen in gemeentelijk
speelbeleid’ en zetten ons sindsdien actief in
om meer speelplekken inclusief te maken. Dit
doen wij onder meer door het verbeteren van
de toegankelijkheid van speelplekken en een
goede mix van (soms aangepaste) speelvormen
aan te bieden voor de diverse beperkingen.

Wat belooft Sicuro Speeltoestellen
te doen in 2020-21?
Sicuro draagt momenteel al op verschillende manieren bij
aan de ambities van het SamenSpeelAkkoord. We breiden
dit verder uit, om zo samen de wereld een beetje mooier
te maken:
Wij zullen het onderwerp inclusief spelen bespreekbaar
maken bij (potentiële) klanten.
We zullen bij uitnodigingen tot het maken van offertes,
de mogelijkheden bekijken om het plan (meer) inclusief
te maken.
We zullen in het ontwerp onze kennis en expertise
inzetten om op zichtbare en onzichtbare wijze een
speelplek meer inclusief in te richten.
Wij blijven ons inzetten voor onderzoek naar en het
communiceren over inclusief spelen, via onder meer
publicaties over het onderwerp, door tijdens gastcolleges
of projecten met onderwijsinstellingen het onderwerp
aan te halen, en leerlingen zo te triggeren om over
inclusief spelen na te denken en hen erover voor te
lichten.
Zo brengen we door informeren en inrichten het plezier
van samen spelen voor iedereen niet één stapje, maar
enkele stapjes dichterbij!

Hoe gaat Sicuro Speeltoestellen daar
kinderen bij betrekken?
Wanneer wij in gesprek zijn met scholen, gemeenten of andere
klanten, vragen wij steeds naar de inbreng van de gebruikers.
Wanneer wij met kinderen/begeleiders/ouders aan tafel zitten,
vragen wij of er kinderen met een beperking in de buurt wonen.
Waar mogelijk betrekken wij de kinderen met een beperking (en
hun ouders) bij het gesprek. Tijdens deze gesprekken vergroten
we niet alleen het bewustzijn, maar laten we hen ook bewust en
onbewust spelvormen aandragen waarmee ze samen kunnen
spelen, ongeacht de beperking.
Wanneer we met onderwijsinstellingen werken, vertellen we de
kinderen niet alleen over inclusief spelen, maar integreren we,
waar mogelijk, het onderwerp inclusief spelen in de opdrachten.
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