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

Waar staat Yalp voor?Waar staat Yalp voor?

Yalp creëert met passie, plezier en overtuiging 

speel- en sportomgevingen die soms net even 

anders zijn en die iedereen uitnodigt tot sport, 

spel, plezier en sociaal contact. Dagelijks zetten 

wij duizenden kinderen in beweging op onze 

traditionele en interactieve speeltoestellen op 

een groot aantal verschillende plekken in 

bijvoorbeeld een stad, dorp, wijk, schoolplein of 

recreatiepark. Veelal speelplekken die ontwikkeld 

zijn vanuit de filosofie en motivatie om kinderen 

met en zonder beperking samen te laten spelen, 

bewegen en elkaar te ontmoeten. Deze filosofie 

en ontwerpprincipe noemen we het All-In 

concept welke is opgebouwd uit een 5 tal 

aandachtsgebieden te weten; toegankelijkheid, 

samenzijn, plezier, bespeelbaarheid en 

levendigheid.  

 



ContactgegevensContactgegevens  

Yalp  

Mario Hofman - Mario.hofman@yalp.nl 

0651072552 

https://www.yalp.nl/ 

Wat belooft Yalp concreet Wat belooft Yalp concreet 
te doen in 2020-21?te doen in 2020-21?

Yalp draagt bij op verschillende manieren in de 

ambities van het Samenspeelakkoord. De ambitie 

om een inclusieve speelcutuur te creeeren voor 

kinderen met en zonder beperking ondersteunt 

Yalp door dagelijks de kennis en ervaring van de 

playground proffesionals in te zetten in de 

verschillende onderdelen van het proces van idee 

tot realisatie.   

Binnen de ambitie om meer samenspeelplekken 

te realiseren belooft Yalp om binnen o.a. 

gemeenten, scholen, zorginstellingen en recrea-

tiebedrijven te ondersteunen met kennis en 

ervaring om bestaande speelplek(ken) of nieuw 

te realiseren plekken meer inclusief te maken. 

Naast kennis en ervaring ondersteunen we ook 

met het maken van passende ontwerpen en de 

realisatie van een doordachte samenspeelplek 

www.samenspeelakkoord.nl

Hoe gaat Yalp daarbij Hoe gaat Yalp daarbij 
  kinderen betrekken?   kinderen betrekken? 
In onze gesprekken en samenwerkingen met gemeentelijke 

overheden wordt steeds vaker een grote mate van burger-

participatie gevraagd. Mede hierdoor kan Yalp in 

vroegtijdig stadium in contact komen met de ouders en 

kinderen om ideeën en wensen vanuit deze kant mee te 

nemen in de te ontwerpen samenspeelplekken.  

Daarnaast kan Yalp mede op basis van haar interactieve 

speelconcepten de kinderen  vroegtijdig betrekken bij 

prototypes, het uitvoeren van testen en de uitrol om 

samenspelen te bevorderen. 

Om kinderen te betrekken werkt Yalp ook graag samen met 

de andere ondertekenaars van het SamenSpeelAkkoord; 

samen maken we het verschil, samen voor een inclusieve 

speelcultuur, samen naar meer samenspeelplekken en 

samen naar meer en beter toegankelijke kennis over 

samenspelen! 

waar jong en oud kunnen ontmoeten, spelen en 

bewegen. Vanuit ons bestaande productportfolio 

die zich zowel richt op traditionele speel-

concepten als ook interactieve speelconcepten 

ontwikkelen we met onze eigen R&D afdeling, 

externe professionals en onderzoeksbureaus 

nieuwe concepten die bijdragen aan het concrete 

doel om meer samenspeelplekken te realiseren.  

Yalp zal daarnaast vanuit de ambitie om meer en 

beter toegankelijke kennis over samen spelen te 

ontwikkelen verantwoordelijkheid nemen voor 

het verzamelen van relevante content uit de 

markt, vanuit haar ambassadeur en haar samen-

werkende partners en dit via het 

samenspeelloket beschikbaar maken.


