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

De SamenSpeelbelofte van

Waar staat 

voor?



www.samenspeelakkoord.nl

Wat belooft 

concreet te doen in 2020-21?

Hoe gaat

daarbij   kinderen betrekken?

http://www.samenspeelakkoord.nl

	Naam organisatie: SPIN= speeltuin- & kinderwerk in Amsterdam Noord
	Plaats hier het logo van de organisatie: 
	Voer hier in hoe uw organisatie kinderen erbij gaat betrekken: We betrekken kinderen zelf bij renovatieplannen. Kinderinspraak organiseren we voor alle kinderen. We zorgen dat kinderen of een kinderraad in gesprek komen met de ontwerpers of besluitmakers. Belangrijk is dat kinderen zelf hun programma van wensen kunnen indienen en de haalbare wensen gerealiseerd zien. 
We hebben mooie resultaten geboekt met deze werkwijze.


	Voor hier uw belofte voor 2020-21 in: Voor ons is toegankelijkheid en meespeelbaarheid een doorlopend vernieuwingsproces. Steeds als we kunnen investeren in speeltuinen (volgens de meerjarenplaning) is een onderdeel van het plan, hoe kinderen met een beperking beter kunnen meespelen. Ook bij grote renovaties is toegankelijheid aan de orde, dat speelt bijvoorbeeld bij de renovatie van Kinderboerederij en Natuurspeeltuin het Diereneiland (realisatie 2022).In 2021 voeren we paar specifieke activiteiten uit voor kinderen met een beperking of een kwetsbare achtergrond: Project over pesten en wat daar tegen te doen (in de buurt de Kleine Wereld) en activiteiten in samenwerking met Happy Zijn op speeltuin het Bloemenkwartier. 
	Extra kolom tekst (indien nodig): 
	Voer hier uw tekst in: De acht speeltuinen van SPIN in Amsterdam Noord zijn zo ingericht dat kinderen met een functiebeperking kunnen meespelen. Dus niet per se met aparte toestellen maar juist geïntegreerd. We zorgen dat kinderen erbij kunnen en erbij horen (niet apart worden gezet). Dat betekent dat we met name de toegankelijkheid regelen van bijvoorbeeld zandbakken, waterspeelplaatsen, dat er verharde paden zijn en sommige toestellen ook voor iedereen bespeelbaar zijn. Onze speeltuinleiders/kinderwerkers op de speeltuinen en in de buurten zijn eigenlijk nog belangrijker: zij zorgen er voor dat alle kinderen mee kunnen spelen of mee doen met activiteiten en niet buitengesloten of gepest worden. Zij bedenken en maken creatieve oplossingen om de toegankelijkheid te vergroten.  
	Naam van uw organisatie: SPIN
	Uw naam: Heinke Janssen  of Maarten Okx
	Uw functie: Directeur (Heinke) Leidinggevende (Maarten)
	E-mail adres van uw organisatie: h.janssen@stichting-spin.nl of m.okx@stichting-spin.nl
	Telefoonnummer van uw organisatie: 020-6370154
	Website van uw organisatie: www. stichting-spin.nl


