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 speellocaties 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.

Wat belooft SNK te doen in 2020-2021?
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 samenspeelplekken 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.
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