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

Waar staat
OBB Speelruimtespecialisten
voor?
Ervaringen opgedaan (of het ontbreken ervan)
tijdens spelen, sporten enontmoeten kunnen
grote impact hebben op het hele leven. Deze
dragen bij aan het welbevinden, de
zelfstandigheid, het leren maken van de juiste
keuzen, het positief sociaal functioneren, de
fysieke ontwikkeling, … kortom volwaardiger
mens zijn. En misschien nog belangrijker:
spelen, sporten enontmoeten is gewoonweg
heel leuk!
In ons werk focussen wij onsop
speelmogelijkheden vooralle kinderen; we
vragen extra aandacht voor zogeheten
kwetsbare doelgroepen, waaronder kinderen
met een handicap (met het VN
Kinderrechtenverdrag en het VN Verdrag
Handicap als basis).

Wat belooft
OBB Speelruimtespecialisten
concreet te doen in 2020-21?
Wij dragen op onze manier bij door:
• Onze opdrachtgevers te wijzen op het belang van participatie in planvormingsprocessen voor alle
kinderen en ze te stimuleren kwetsbare doelgroepen te betrekken door praktische werkvormen aan te
reiken.
• Onze (samen)speelkennis te delen in cursussen en adviezen.
• Onze (samen)speelkennis praktisch toe te passen in onze plannen en ontwerpen.
• In onze adviezen en ontwerpen rekening te houden met de toekomstige leefomgeving van alle kinderen
door de global goals en onderwerpen als circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie serieus te nemen.
• Jaarlijkse kennisdagen te organiseren over belang van spelen en kindvriendelijkheid in de breedste zin
(bijvoorbeeld Circulair spelen, Omgevingswet en de plek van het kind). Hier stimuleren we het delen van
kennis en ervaring tussen speelprofessionals en zetten we samenspelen op de agenda binnen de
onderwerpen.
• Inhoudelijke aandacht voor (samen)spelen te generen in alle relevante media, door het doorzenden van
persberichten, artikelen, ideeën en links, waar we zelf al dan niet bij betrokken zijn.
• Ons als partner van Stichting Vrij Deventer in te zetten voor het stimuleren van buiten bewegen, spelen
en ontmoeten. We helpen met ontwikkelen van laagdrempelige (ook geschikt voor kwetsbare
doelgroepen) en goedkope ideeën en deze waar te maken. Zoals bijvoorbeeld de beweegroute voor
iedereen zonder dure beweegtoestellen.
• Organisaties en personen met beperkte middelen (bijvoorbeeld bewoners, speeltuinverenigingen en
scholen) op een passende wijze te ondersteunen in hun vraagstukken over spelen.

Hoe gaat
OBB Speelruimtespecialisten
daarbij kinderen betrekken?
Kinderen, jeugdigen en jongeren participeren in
de buitenruimteplannen, de ontwerpen, de
processen waar we invloed op hebben. Dit op
bij hen passende wijzen zoals
kinderrondgangen; inspiratiesessie met bv
knutselen, praten, filmen, fotograferen;
terugkoppeling van verwerkte inspraak;
(internet) enquêtes; gesprekken in
jongerencentra; ontmoetingen op straat; …
Daarbij gaat inspraak met de kinderen,
jeugdigen en jongeren vooraf aan die met
volwassenen zodat de resultaten van de
kinderen gepresenteerd worden voordat de
ouderen hun visie kunnen geven.
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