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Waar staat Proludic voor?

Bij Proludic is inclusie een belangrijk aspect van 

onze filosofie, omdat wij vinden dat alle kinde-

ren het recht hebben om te spelen en toegang 

moeten hebben tot dezelfde 

speelvoorzieningen. 

Als lid van NovaCHILD*, een netwerk dat streeft 

naar innovatie voor het welzijn van kinderen, 

gaan we nu een stap verder door samenwerking 

met de experts van dit netwerk (onderzoekers, 

gezondheidswerkers, specialisten op het gebied 

van universele ontwerpen, ondersteunings-

organisaties voor kinderen met een beperking). 

Samen brachten we de specifieke kenmerken en 

behoeften van kinderen met een handicap in 

kaart voor speelterreinen en keken we welke 

maatregelen er nodig zijn om verschillen te c

ompenseren en toegankelijkheid voor iedereen 

te waarborgen. Door deze dialoog aan te gaan, 

verdiepen wij onze kennis. Dit stelt ons in staat 

om nog effectievere oplossingen te verwerken in 

onze ontwerpen voor inclusieve speelterreinen. 

Inclusief ontwerpen is iets wat we bij Proludic 

zeer serieus nemen. Voor ons betekent het echte 

toewijding en dit maken onze ontwerpers 

mogelijk. Zij ontwikkelen producten die gepast 

maar nooit stigmatiserend zijn in de manier 

waarop ze worden gebruikt of ervaren. Onze 

toestellen en ontwerpen zijn altijd gericht op een 

positieve interactie tussen het speelelement en 

het kind – elk kind – maar ook tussen het kind en 

zijn of haar omgeving.



Hoe gaat Proludic daarbij Hoe gaat Proludic daarbij 
  kinderen betrekken?   kinderen betrekken? 

Tijdens de participatieprojecten kinderen bewust maken 

dat er kinderen zijn die vanwege een beperking snel bui-

tenspel komen te staan. Het is belangrijk om duidelijk te 

maken dat er een grote diversiteit aan beperkingen is. Soms 

wel en soms niet of nauwelijks zichtbaar. Van hieruit samen 

met alle kinderen de invulling van de voorziening kiezen.
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De toegankelijkheid van een speelterrein zegt 

veel over het integratieniveau van kinderen in het 

dagelijks leven. Bij Proludic willen we hier nog 

verder op in gaan door ons te richten op inclusie 

in plaats van integratie. We willen speelplezier 

mogelijk maken voor alle kinderen en hen laten 

zien dat spelen een gedeelde ervaring is, zelfs als 

de rest anders is; elk kind moet de kans krijgen 

om zich te ontplooien en ontwikkelen. 

Ook streven we ernaar gemeenschappen te on-

dersteunen door hen te helpen bij de naleving 

van richtlijnen voor gelijke kansen en rechten. In 

onze benadering hebben we veel aandacht voor 

kinderen met een beperking. Dit vertaalt zich in 

passende oplossingen, met producten en voor-

zieningen die een speelterrein voor iedereen toe-

gankelijk maken... inclusieve speelterreinen. Bij 

alle plannen waarvoor wij worden uitgenodigd, 

maken wij inclusie onderwerp van gesprek en 

maken ons er hard voor hierin te voorzien.

www.samenspeelakkoord.nl




