
  
 

  Wat belooft SNK te doen in 2020-2021? 

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

Waar staat SNK voor? 
SNK  is een onafhankelijk  
ontwerp- en adviesbureau  voor  
buitenspeel- en sportplaatsen.  
SNK helpt scholen,  gemeenten,  
stichtingen  en andere  initiatieven  
bij het  creëren van  uitdagende  
speellocaties die  uitnodigen tot  
sport,  spel en sociaal contact.  
Hierbij  ligt  onze focus  op speel-
locaties  inrichten  waar iedereen  
welkom is.  Dit  doen  we door in  
overleg  met kinderen  en  andere 
gebruikers  te kijken  wat goed is  
aan  bestaande speelplekken en  
wat  aangevuld  moet worden.  
Deze kennis  zetten  we samen  
met onze praktijk  ervaring  om  in  
de gewenste speelomgeving. 

SNK  draagt op  verschillende manieren  bij  aan  het  
SamenSpeelAkkoord. Dit willen we verder  uitbreiden  om  
ervoor te  zorgen  dat  samenspelen  de standaard  wordt.  
Om  dit te  bereiken  doen wij  het volgende: 

1  SNK  belooft  haar kennis  over samenspelen  en  
inclusiviteit  te verbreden  en  te delen  om  zo  de  
obstakels  weg te nemen  en juist te kijken  naar  de 
kansen  die  een  samenspeelcultuur  met zich brengt.  
Onze  kennis  wordt daarnaast  actief gedeeld  via  onze  
website  en  op bijeenkomsten. 

2  SNK zal  daarnaast,  vanuit de ambitie om meer  samen-
speelplekken  te realiseren,  zorgen dat samenspelen  
een  essentieel uitgangspunt is  binnen onze  
ontwerpen  voor speel- en sport  plekken.  Daarnaast  
gaan  wij  (potentiële) opdrachtgevers overtuigen van  
het belang  van samenspelen  en  streven  ernaar dat dit  
een standaard  wordt in hun  toekomstige  projecten.  
Wij  zullen daarnaast  kijken bij  projecten  wat  de  
mogelijkheden  zijn om  een plan  (meer)  inclusief  te  
maken. 

3  Als  laatste belooft SNK  mensen,  met zowel een  
zichtbare  als een  onzichtbare  beperking,  in beeld  te  
brengen  bij opdrachtgevers,  zodat ook  hun  stem  
gehoord  wordt  binnen participatietrajecten en  
speellocaties  (meer) inclusief  worden. 



Hoe  gaat SNK daar  kinderen 
bij betrekken?  
In  al onze projecten  adviseren  wij onze opdrachtgevers  om  
de eindgebruikers  al in een vroeg  stadium  te betrekken.  Dit  
door  al tijdens  het ontwerptraject te participeren  met 
kinderen,  begeleiders  en  ouders. Wij kijken  daarbij  of  er  ook  
gebruikers  met een  beperking  in  de buurt  wonen. Deze  
mensen  betrekken  we waar mogelijk in  het participatie 
traject om  ook hun stem te laten  horen. 
Daarnaast proberen wij  de  wensen  zo  te  verwerken in  
ontwerpen dat  speelplekken zichtbaar  niet  verschillen van  
andere  speelplekken  maar wel voldoen  aan: 70% van  de  
speelaanleidingen  bereikbaar,  50% bespeelbaar  en 100%  
welkom. 

Contactgegevens 
Naam:  Stan  Krijnen 

Functie/rol: Ontwerper/Adviseur 

Organisatie: SNK Outdoor  Speel- en  

sportplaatsen 

Email: info@snkgroep.nl 

Telefoon: 06-55135939 


	Slide Number 1
	Slide Number 2



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		bzsamenspeelbelofte-snk.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
