Visie algemeen
Het creëren van geweldige omgevingen om buiten te kunnen spelen, te kunnen sporten en te kunnen
ontmoeten. Hierbij richten wij ons op kinderen, jong volwassenen en volwassenen. vrienDD wil IEDEREEN
inspireren om samen te spelen, samen te sporten en samen te ontmoeten want dit vormt de kern van wat we
doen, van waar we iedere dag mee bezig zijn.
Visie op Spelen
Spelen is één van de belangrijkste manieren waarop kinderen actief zijn en blijven, waarop zij leren, hoe zij
vrienden maken en op welke manieren zij leren socializen. Het is fundamenteel voor de ontwikkeling en het
welzijn van kinderen. Onze visie op Spelen is gebaseerd op de Speelcirkel en het principe van “Inclusive Play”.
De Speelcirkel
De speelcirkel is ontworpen om de vaardigheden te illustreren die kinderen leren en opdoen door spelen. Het
model wordt toegepast bij de ontwerpfase en de presentatiefase van speeltoestellen. In de speelcirkel staat
het spelende kind altijd centraal. De tien velden eromheen laten de verschillende vaardigheden zien die het
kind opdoet tijdens het spelen.

Inclusive Play
Waar staat “Inclusive Play” voor?
“Inclusieve speelplekken” bieden kansen voor iedereen om samen te spelen, toegankelijk te zijn voor
iedereen, kinderen van alle leeftijden aan te trekken en om met elkaar om te gaan. Ze stellen kinderen in
staat contact te maken met anderen op een positieve manier. Creatief denken wordt gestimuleerd en de
inclusieve speeltuin is bedoeld om uitdagend, vernieuwend en plezierig spel te creëren voor alle kinderen.
Ieder kind wil zijn grenzen verleggen, en door een attractief aanbod van Sport en Spel dragen wij daar aan bij.
Spelen is een van de belangrijkste manieren waarop kinderen actief zijn en blijven, waarop ze leren en
waarmee ze hun sociale vaardigheden blijven ontwikkelen. Spelen is fundamenteel voor de ontwikkeling van
kinderen en voor een gelukkige kindertijd. Alle kinderen, met en zonder beperkingen, hebben het recht om
kind te zijn en vrij te kunnen spelen. Speelplekken worden niet alleen gecreëerd voor specifieke doelgroepen
maar zijn voorzien van kansen voor alle kinderen op alle niveaus. Iedereen mag en moet kunnen spelen op
zijn eigen manier zoals zij dat zelf willen.
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De vijf principes voor het ontwerpen van een inclusieve speeltuin
1.
2.
3.
4.
5.

Toegankelijkheid
Spelen voor IEDEREEN
Gelegenheid voor rust
Sociale omgeving
Multi sensorische elementen

Het ontwerpen van een inclusieve speeltuin
Het ontwerpen van een inclusieve speeltuin vergt een zorgvuldige afweging van het totale ontwerp, een
bewuste en afgestemde keuze voor de verschillende soorten speelwaarden en speelaanleidingen en
toegankelijkheid. Het moet deze elementen op een creatieve, vernieuwende en veilige manier samenbrengen
tot één geheel. Hiervoor heeft vrienDD een team van accountmanagers, creatieve designers en
projectuitvoerders voor de technische kant van het geheel tot haar beschikking. Met passie, plezier en
zorgvuldigheid proberen wij voor iedere klant weer haar eigen, unieke oplossing te creëren.
De onderstaande onderwerpen schetsen een aantal elementen om over na te denken en te beoordelen bij
het ontwerpen van een inclusieve speeltuin. Het is een hulpmiddel die het project team kan inzetten en
bijvoorbeeld het ene aspect boven het andere te benadrukken. Wat is de beste strategie en welke behoeften
passen het beste bij de gebruiker?
•
•
•
•
•
•

Planning en voorbereiding
Zorg voor een toegankelijke en inclusieve lay-out
Speelwaarden en speelaanleidingen
Toegankelijkheid
Selectie van de speeltoestellen
Ondersteunende functies

Voor ondersteuning bij het ontwerpen van de inclusieve speeltuin heeft vrienDD voor u in samenwerking met
haar partners de volgende hulpmiddelen samengesteld:
Pakket inclusief spelen
•
Principes van een inclusieve speelplek
•
Mijn inclusieve speelplek project
•
Hoe vrienDD inclusief spelen vertaalt in een ontwerp
•
Beknopte handleiding over speeltoestellen die geschikt zijn voor verschillende type beperkingen
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Visie algemeen
Het creëren van geweldige omgevingen om buiten te kunnen spelen, te kunnen sporten en te kunnen
ontmoeten. Hierbij richten wij ons op kinderen, jong volwassenen en volwassenen.
IEDEREEN inspireren om samen te spelen, samen te sporten en samen te ontmoeten vormt de kern van wat
we doen, van waar we iedere dag mee bezig zijn.
Visie op Sporten
Het creëren van een beweegvriendelijke omgeving waarin iedereen kan sporten en bewegen, op zijn of haar
eigen niveau. Sporten is een fundamentele manier om de gezondheid en het welzijn van kinderen, jongeren
en volwassenen te verbeteren. Door te sporten bevorderen we onze activiteit, worden we fit en hebben we
het naar onze zin. Sporten is leuk!
Met passie ontwikkelen wij samen met onze partners sportruimtes waar iedereen op zijn eigen niveau kan
sporten. Hierbij denken we niet alleen aan de traditionele sporten, maar is het de droom van vrienDD om
voor iedere sport een breedtesport variant in de buitenruimte te ontwikkelen. Met het aanbod van meerdere
sporten creëren we inclusieve sportplekken voor o.a. de volgende doelgroepen:
•
De openbare buitenruimte
•
Het onderwijs
•
De zorg
•
De recreatie
•
Sportaccommodaties en sportverenigingen
Inclusieve sportplekken bevorderen de sociale samenhang in de wijken, hebben een verbindend en
sportstimulerend karakter en zorgen ervoor dat we op een leuke, creatieve en innovatieve manier meer
bewegen om gezond, fit en gelukkig te worden en te blijven. De nadruk ligt op het spelen van diverse sporten,
individueel of in teamverband. Zo creëren wij naast grotere sportvelden ook juist meerdere kleine velden
zodat meer gebruikers tegelijkertijd verschillende sporten kunnen beoefenen. Tevens stimuleren wij bij het
ontwikkelen van de inclusieve sportplek het eigen bewegen van de gebruiker. Hierdoor stimuleren we
bewegend leren, leren we diverse vaardigheden aan zoals fysieke vaardigheden, coördinatie en lerend
vermogen.
Effecten van een inclusieve sportplek:
•
Toename van fysieke activiteiten
•
Betere verdeling van beschikbare ruimte
•
Toename sociale samenhang
•
Afname pestgedrag, afname fysieke en verbale agressie
•
Toename (buurt)participatie
•
Stimulering verantwoordelijkheid en samenwerking
•
Sociaal toezicht
•
Voorkomen van verveling en inactiviteit

Voor het creëren van een inclusieve sport, speel- en ontmoetingsplek zijn wij altijd op zoek naar de ultieme
combinatie van Sport, Spelen en Ontmoeten. Op basis van de wensen van de gebruikers werken wij aan uw
ultieme, inclusieve sportplek. Deze werken wij uit in het “vrienDD Sport-, Play en Meet-concept”.
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Hiervoor werken we volgens een professioneel stappenplan. Dit stappenplan ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•
•

Kennismakingsfase
Locatiebepaling
Creatieve procesfase
Ontwerp- en presentatiefase
Afstemmingsfase
Realisatiefase
Beheer- en onderhoudsfase

Het sportaanbod binnen het vrienDD sport-concept
•

•

•

Pleinsport
o Sportkooien
o Multifunctionele sportvelden
o Omnisport Concept
Urban Sport
o Freerunning & Parkour
o Boldering
o Skate
Fitness
o Bootcamp
o Calisthenics
o Streetworkout
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Visie algemeen
Het creëren van geweldige omgevingen om buiten te kunnen spelen, te kunnen sporten en te kunnen
ontmoeten. Hierbij richten wij ons op kinderen, jong volwassenen en volwassenen.
IEDEREEN inspireren om samen te spelen, samen te sporten en samen te ontmoeten vormt de kern van wat
we doen, van waar we iedere dag mee bezig zijn.
Visie op Ontmoeten
In de buitenruimte willen wij ons veilig en comfortabel voelen. De openbare buitenruimte is namelijk een
gave ontmoetingslek voor jong en oud. Spelen, sporten en ontmoeten in een wereld die de laatste jaren
enorm veranderd is. Samenkomen, verblijven, ontdekken, het moet allemaal mogelijk zijn in een goed
ingerichte buitenruimte. Met een uitgebreid programma van park- en stadsmeubilair maar ook met
doordachte concepten op het gebied van ontmoeten willen wij de mensen aanmoedigen om te socialiseren
en meer tijd buiten door te brengen. HART VOOR BUITEN!
Met onze producten en onze samenwerking met krachtige partners zijn wij in staat om een prettige sfeer in
onze gezamenlijke buitenruimte te creëren. Met verschillende vormen, kleuren en verschillende manieren
van materiaalgebruik kunnen wij inspelen op de wensen en eisen van de klant en willen wij een
ontmoetingsplekken creëren met beleving en een blijvende, positieve herinnering. Het bieden van
doordachte, multifunctionele en ondersteunende ontmoetingsfaciliteiten zorgt er tevens voor dat de
inclusieve speel- en sportplek veilig en gemakkelijk te gebruiken is door mensen van alle niveaus.
Speelplekken voor de jongere kinderen zijn er over het algemeen genoeg. Sportplekken voor jong en oud
worden steeds meer ontwikkeld en zien we steeds meer in het stadsbeeld tevoorschijn komen. Maar gewoon
als jongeren elkaar kunnen ontmoeten, is dat wel altijd mogelijk? Rondhangen hoort namelijk ook gewoon bij
het opgroeien. Helaas gaat dit nog wel eens gepaard met overlast, vandalisme en andere vormen van
criminaliteit. Het is de uitdaging van vrienDD om voor de zogenaamde vergeten doelgroep passende
oplossingen te bedenken en te ontwerpen. Creëren van hangplekken met een goed sociaal toezicht,
ontwerpen van sportieve ontmoetingslocaties. Een goede hang- en ontmoetingsplek voor de jeugd luistert
nauw.
Elk plan wordt afgestemd op de wensen en eisen van de gebruiker door onze ontwerpafdelingen. Elke
doelgroep heeft zo zijn eigen reden om buiten te zijn en buiten te ontmoeten. Diversiteit creëren in het
ontmoeten is een must. De openbare buitenruimte is een fantastische plek om elkaar te ontmoeten en laten
we die dan ook goed, volledig en op een verantwoorde manier benutten.
Dagelijks staan wij klaar om met volle passie en overgave ook uw stukje buitenruimte te ontwerpen.
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