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ALL-IN
IEDEREEN MET ÉN ZONDER BEPERKING KAN MEESPELEN

14%
Er zijn 2,3 miljoen zelfstandig wonende

 mensen met een matige of ernstige 
beperking in Nederland.

(Sociaal en cultureel planbureau, 2011)

9%
In Nederland zijn momenteel zo’n 1,7 miljoen 

mindervaliden, dit zijn mensen met een matige tot
ernstige beperking. Dat komt neer op 1 op de 10 

Nederlanders.
 (Duijf, 2017)

WIST JE DAT ER MEER DAN 1 MILJARD MENSEN
ZIJN MET EEN BEPERKING WERELDWIJD?

Meer dan een miljard mensen leven met een vorm van een 
beperking. Tussen 110 en 190 miljoen volwassenen hebben 
grote problemen bij het dagelijks functioneren. (World 
Health Organization, 2011)

Recente schattingen in de Verenigde Staten bij de "centers 
for disease control and prevention"  tonen aan dat 

 15% van kinderen van 3 tot 17 jaar één of 
meer ontwikkelingsstoornissen hebben.

Yalp ontwerpt speelplekken waarbij specifiek rekening wordt gehouden voor iedereen met een beperking. Dit 
ontwerpprincipe noemen we 'All-in'. De insteek is altijd dat jong en oud, valide en mindervalide naar hartenlust 
met elkaar kunnen spelen. Aanpassingen die gedaan worden voor toegankelijkheid van de speelplek en 
bespeelbaarheid van de toestellen vallen aan de buitenkant niet op. Buiten spelen moet vanzelf gaan. Ook 
voor kinderen met een beperking! Let's Play! Deze whitepaper bevat samenvattingen van literatuur resultaten 
en eigen onderzoek. Het volledige onderzoek en de bronnen zijn beschikbaar en kunnen worden aangevraagd. 

Een beperking wil 
zeggen dat mensen 

als gevolg van 
gezondheidsproblemen 

moeite hebben met 
het uitvoeren van 

dagelijkse handelingen.
(Sociaal en Cultureel 

Planbureau)
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EXCLUSION

INTEGRATION

SEGREGATION

ALL - IN

We zien dat de groep met speciale behoeften of beperkingen het meest wordt vergeten in het ontwerp van 

een speelplek.  De meeste ALL-IN speelplekken zijn vaak maar gericht op één beperking of niet interessant 

en uitdagend genoeg. 

De meeste speeltuinen houden niet of slecht 
rekening met beperkingen van kinderen. 

Kinderen met een beperking worden vaak 
geconfronteerd omdat ze niet mee kunnen spelen. 

De meeste speelplekken zijn alleen voor kinderen, 
ouders kunnen niet helpen of meespelen. 

Er is een gebrek aan speeltoestellen die de fysieke, 
emotionele en sociale ontwikkeling verbeteren, 
ongeacht hun leeftijd of bekwaamheid.

DE HUIDIGE SITUATIE

Er zijn verschillende vormen van een dergelijke ontmoeting. Mensen kunnen buitengesloten 
worden (exclusion), een eigen plek als groep hebben (segregation) of een eigen plek binnen de 
groep hebben (inclusion). Yalp streeft naar maximale inclusie voor alle speelplekken. 



Het spel van kinderen bepalen.  Dit kan de 
creativiteit en motivatie in het spel van een 
kind beperken.   

Het gebrek aan visuele en auditieve elementen 
Verschillende studies suggereren dat kinderen 
met ontwikkelingsstoornissen vaak worstelen 
met een verminderde motivatie om te 
communiceren met objecten in de context van 
het spel. Visuele en auditieve elementen zijn 
een belangrijke bijdrage in zintuiglijk spel.

Betrokkenheid van ouders of verzorger in 
het spel. Dit is een belangrijke factor op het 
gebied van ontwikkeling van een kind op fysiek, 
emotioneel en sociaal vlak.

Bied een gestructureerde vorm van spelen 
aan. Gestructureerd spelen biedt kinderen 
kansen om competentie en ervaringbeheersing 
te ontwikkelen, wat hen motiveert om nieuwe 
uitdagingen te zoeken en meer geavanceerde 
vaardigheden te ontwikkelen.

Zorg voor een interessante en uitdagende 
speelomgeving die zintuigelijke ervaringen 
stimuleren.  Zintuiglijke ervaringen versterken 
de intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie 
wordt verondersteld geassocieerd te zijn met 
het algehele welzijn van een kind en is een 
belangrijk kenmerk van spelen bij kinderen die 
zich ontwikkelen.

& DON'TS

Verschillende studies suggereren dat kinderen 
met ontwikkelingsstoornissen vaak worstelen met 
een verminderde motivatie om te communiceren 
met objecten in de context van het spel.  Een 
uitdaging is om de juiste balans te vinden tussen 
gestructureerd spel en het "vrij" spelen, zodat 
ze intrinsiek gemotiveerd zijn in hun spel en een 
toenemende motorische en cognitieve ontwikkeling 
hebben. Om daar achter te komen, moeten eerst 
enkele cruciale vragen worden beantwoord.

THE DO'S

DE 5 PIJLERS VAN EEN ALL-IN SPEELPLEK
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met ontwikkelingsstoornissen vaak worstelen met 
een verminderde motivatie om te communiceren 
met objecten in de context van het spel.  Een 
uitdaging is om de juiste balans te vinden tussen 
gestructureerd spel en het "vrij" spelen, zodat 
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5 belangrijke pijlers 
voor een ALL-IN speelplek

1. Toegankelijkheid
Een All-in speeltuin moet goed toegankelijk, 
overzichtelijk en transparant zijn. Als een plek 
hieraan voldoet ontstaat het gevoel van veiligheid 
en de aantrekkingskracht om te willen spelen. De 
speeltuin moet zo zijn ingericht dat het een brede 
doelgroep aantrekt en dat iedereen hier toegang 
tot heeft. Bereikbaarheid is hierbij belangrijk. 
Is er een parkeergelegenheid aanwezig? Zijn 
er looproutes naar de speelplek en zijn deze 
voldoende breed? Het is daarbij belangrijk dat 
er ook genoeg ruimte is om elkaar te kunnen 
passeren binnen de speelplek. 
 

2.Bespeelbaarheid
De speeltuin en de toestellen moeten niet alleen 
maar toegankelijk zijn, maar ook bespeelbaar 
en veilig. Een bespeelbaar speeltoestel bevat 
voldoende middelen om er met een beperking 
toch gebruik van te maken. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld voldoende grijp-en steunpunten, 
markeringen d.m.v. kleuren/en of patronen, 
stabiliteit, juiste hellingshoeken en rustpunten. 

3. Levendigheid
Levendigheid laat zich wat ons betreft het best 
vertalen door diversiteit en functionaliteit. Een 
speeltuin wordt veel gebruikt als er rekening 
wordt gehouden met de verschillende doelgroepen 
en de omgeving, want een speeltuin moet wel op 
een geschikte plek geplaatst worden. Yalpt biedt 
een diversiteit aan speeltoestellen aan waar zowel 
jonge en oudere kinderen, valide en mindervalide 
samen kunnen spelen. Daarnaast hebben we ook 
nog beweegtoestellen voor ouderen. 

DE 5 PIJLERS VAN EEN ALL-IN SPEELPLEK

4. Kennis
Ons streven is samen met u speel- en beweegplekken 
te creëren waar iedereen met veel plezier gebruik 
van kan maken. We zorgen er daarbij voor dat we op 
de hoogte blijven van de nieuwste onderzoeken en 
bevindingen  zodat we u optimaal kunnen adviseren. 

5. Plezier
De bovenstaande punten resulteren in het 
belangrijkste en vaak vergeten aspect: PLEZIER!  Pas 
als je plezier ervaart dan voel je je veilig en gewenst. 
Vanuit plezier ben je betrokken en straal je zelf ook 
enthousiasme en vertrouwen uit. Vanuit plezier 
verleg je grenzen en worden kansen zichtbaar. 

ALL-IN
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      Wat als er speeltoestellen waren 

die alle kinderen, volwassenen en 

senioren uitdaagden, ongeacht hun 

capaciteiten?



Door een kleine aanpassing aan een 'gewoon' speeltoestel 
te doen kunnen ook mindervalide kinderen meespelen. 
Zonder dat de aanpassing aan de buitenkant opvalt. 
Speeltoestellen kunnen extra steun, extra grip geven of 
bevatten een speelroute laag bij de grond voor kinderen 
in een rolstoel of met een motorische beperking. 
Kleurmarkeringen of contrasten helpen als gidslijn 
voor kinderen met een visuele beperking. En rustzones 
in en naast de toestellen helpen kinderen met een 
aandachtsstoornis om ervaringen te verwerken of om 
spanning af te zwakken na het spelen. We beperken ons 
in de speelontwerpen niet alleen tot jonge kinderen. Ook 
voor de jeugd en ouderen met een beperking is het spelen 
in een All-in speeltuin uitdagend. 

SPELEN VOOR IEDEREEN!

De interactieve speeltoestellen zijn rolstoel gebruiksvriendelijk

Leeftijd- en ontwikkelingsgericht, intergenerationeel en zorgt voor veel (familie)plezier

De muziek uit de interactieve speeltoestellen hebben naar alle waarschijnlijkheid 
een positief effect bij bepaalde stoornissen en ziektebeelden; denk aan 
aandachtstoornissen en dementie.

Samenspel wordt gestimuleerd, jong en oud met of zonder handicap
kunnen samenspelen

INTERACTIEF SPELEN



SPELEN VOOR IEDEREEN!

Siza’s Koonings Jaght Arnhem
Bewegen voor iedereen: jong, oud, valide en mindervalide dat is het doel van de nieuwe beweeg- en speeltuin 
bij Siza’s Koonings Jaght in Arnhem. Mensen met zowel verstandelijke beperkingen als lichamelijke beperkingen 
kunnen samen bewegen en spelen. Vanuit de bewegingsagogiek en fysiotherapie wordt de tuin veelzijdig gebruikt. 

We zijn heel blij met de beweegtuin zoals hij nu is.  De beweegtuin ziet er gewoon 
heel mooi uit, echt een totaal plaatje. Bomen, groen en de houten toestellen 
maken het helemaal af. We kunnen in de tuin veel oefeningen doen en daarmee 
mensen enthousiast maken tot bewegen. Daarnaast functioneert de beweegtuin 
als een ontmoetingsplek voor bewoners.” - Siza Fysiotherapeute Esther Zweden

Wooldrikspark Enschede 

Het Wooldrikspark is één van de mooiste en oudste parken 
in Enschede. Zowel het park, als de kinderboerderij zijn 
volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Echter was de 
bestaande speelvoorziening dit niet. Een mooie kans om 
daar iets aan te veranderen.  Belangrijke voorwaarde was 
om kinderen meer te laten bewegen door een grote variatie 
aan speelaanleidingen aan te bieden. Klimmen, klauteren, 
spel, rust, creativiteit en ontdekken. Dit voor kinderen in 
alle leeftijden en in de vorm van een voorziening die ook 
voor kinderen met een handicap te gebruiken is. Een 
aantrekkelijke speelvoorziening die voldoende uitdaging 
biedt aan kinderen heeft ook een aanzuigende werking op 
gezinnen waardoor er een ontmoetingsplek ontstaat. Op 
deze manieren worden ook volledige gezinnen uitgedaagd om 
naar het park te komen en op deze manier meer te bewegen.
- Mark Bonnema en Jeroen Horck,  initiatiefnemers 

“

Vanuit de Ronde Tafel  Enschede is het idee ontstaan om een bijdrage te leveren aan een 
voorziening waar iedereen gebruik van kan maken. De Ronde Tafel  is een serviceclub 
die op verschillende manieren een bijdrage levert aan lokale maatschappelijke doelen.

“



Tyltylcentrum De Witte Vogel
Tyltylcentrum De Witte Vogel in Den Haag focust zich op onderwijs, revalidatie en ontwikkeling van kinderen met een 
(ernstig) meervoudige beperking van nul tot twintig jaar. De kinderen kunnen hier lekker onder begeleiding spelen, 
maar ook lerend spelen of revalideren door oefeningen op muziek te doen.begeleiding spelen, maar ook lerend spelen 
of revalideren door oefeningen op muziek te doen.

Sinds de Yalp Sona bij de Witte Vogel is geïnstalleerd wordt de geluidsboog heel veel gebruikt. De muziek 
die gebruikt wordt voor de Sona is in samenwerking met Yalp en onze muziektherapeut geïntegreerd. 
Diezelfde muziek en bewegingsactiviteiten worden ook in de klas aangeboden en doordat dit terug komt op 
ons plein herkennen de kinderen dit. Deze liedjes kunnen we zelf makkelijk aanpassen als het bijvoorbeeld 
sinterklaas, carnaval of kerst is. Het is mooi om te zien dat beperkte kinderen de stem en de liedjes herkennen. 
De kinderen vinden dit fantastisch!” - Ryanne Overmeire, teamleider SO bij Tyltylcentrum De Witte Vogel

“

“ De reacties zijn heel positief! Ze zien kinderen bewegen 
op de muziek en ook andere groepen, die mijn liedjes niet 
kennen, komen met plezier luisteren. Het is een toevoeging 
voor de speelboog. Ik hoor deze geluiden ook uit meerdere 
hoeken.” - Sabine Dijksterhuis- Van Zanten, muziektherapeut

Het muziektherapie spel steeg hierdoor meteen naar de 
eerste positie als meest populaire game op de geluidsboog. 
De andere spellen worden zeker nog steeds gespeeld, maar 
de diversiteit en de extra toegevoegde waarde zorgt ervoor 
dat er meerdere kinderen bereikt kunnen worden met de 
geweldige kennis van de mensen werkzaam bij het centrum.



Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Blije gezichten van bewegende kinderen. Dat was het belangrijkste doel van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) 
in Utrecht bij de aanleg van de interactieve Yalp-speelkooi op het dakterras. In 2016 opende tweevoudig olympisch 
kampioen van 2002, Jochem Uytdehaaghe het nieuw ingerichte sportdakterras. Bijna drie jaar later is de conclusie 
helder: die missie is geslaagd.

Het is natuurlijk waardeloos als je in het ziekenhuis moet liggen, maar probeer dan de dingen eromheen zo leuk 
mogelijk te maken. Ik denk dat deze kooi daar zeker aan bijdraagt. Ik ben er groot voorstander van dat kinderen, in 
welke vorm dan ook, of ze nou ziek zijn of gezond, gewoon lekker kunnen sporten. Dit is feest, dit is interactief. Je 
krijgt respons als je met je bal schiet. Ik wordt daar heel blij van. Het is ook een fijne omgeving, het is buiten. Dit geeft 
kinderen plezier, dat is het mooiste dat er is.”. - Jochem Uytdehaaghe

“ De kooi is enorm aantrekkelijk, zowel visueel als qua 
spelmogelijkheden. En voor een grote doelgroep. Of je nu 
in een rolstoel zit, klein of groot bent, gehandicapt, wel of 
niet kunt bewegen. Het nodigt uit om hier naar binnen te 
gaan en om iets te gaan doen. Dat vonden en vinden we 
heel belangrijk. We zijn anno 2019 nog steeds ongelooflijk 
blij. We vinden het een fantastische speelmogelijkheid. 
En niet alleen wij. Alle mensen die hier in het ziekenhuis 
komen vragen:  ‘Waar is dat sportdakterras?’ Het is en 
blijft aantrekkelijk. Alles in de kooi werkt altijd. We hebben 
nooit gedoe met apparatuur die opeens uitvalt. Kinderen 
worden ongelooflijk gemotiveerd om een balletje te trappen, 
ertegenaan te slaan, of hard te gaan lopen. Bovendien is het 
klantvriendelijk en hufterproof. Het voldoet echt helemaal 
aan de eisen”. - Ewout Tuyt, projectleider van WKZ Sportief.

“



IK WIL IN CONTACT KOMEN MET YALP

73% 44%

BEWEGEN VOOR OUDEREN: 
HET DOORBREKEN VAN PASSIVITEIT DOOR ACTIEF BEWEGEN

Ouderen in zorginstellingen als verpleeg-, verzorgingshuizen en 
kleinschalige woonvormen bewegen structureel te weinig. Vanaf het 
voorjaar van 2009 heeft Yalp op projectmatige wijze geëxperimenteerd 
met het inzetten van speciaal ontwikkelde beweegtoestellen bij 
zorginstellingen. Zowel bewoners van betrokken zorginstellingen, 
als senioren uit de buurt bleken meer te zijn gaan bewegen. Deze 
resultaten zijn dermate positief geweest dat Yalp eind 2013 bij 
elf zorglocaties is gestart met inzet van de Sona voor senioren.

In 2010-2011 voldeed 44% 
in de leeftijd van 65-74 jaar 

NIET aan de Nederlandse 
Norm Gezond Bewegen 

(NNGB) 
(NNGB, 2009)

73% van alle personen 
(65 jaar en ouder) doet geen

enkele dag spierversterkende 
oefeningen

(Hildebrandt et al, 2010)

50%

50% van de tehuisbewoners 
komt hooguit 1 keer 

per week buiten.
(Den Draak 2010)

SENIOREN LANGER VITAAL EN GEZOND HOUDEN MET EEN BEWEEGTUIN

Een beweegtuin stimuleert senioren om regelmatig, 
op ongedwongen manier en met PLEZIER te bewegen. 
Tegelijkertijd laten oefeningen zich direct vertalen 
naar het beter functioneren in het dagelijks leven 
en laten ouderen zelfverzekerder voelen in hun 
algemeen dagelijks handelen. Minstens zo belangrijk 
is de sociale impuls; bewegen in groepsverband 
heeft een sterk sociaal karakter. 

Het hart van een beweegtuin zijn toestellen. De 
samengestelde en losse beweegtoestellen van Yalp 
bestaan uit maximaal 15 verschillende onderdelen 
voor talloze oefeningen die zich richten op 
spierkracht, balans, coördinatie en flexibiliteit. De 
oefeningen refereren naar situaties uit het dagelijks 
leven, zoals het kammen van haren of pakken van 
een koffiekopje. Binnen de fysieke mogelijkheden 
van ouderen valt veel winst te behalen.

Bij Yalp leggen wij beleeftuinen aan met daarin 
beweegaanleidingen die passen bij het niveau 
van somatische cliënten en dementeren. In 
de praktijk betekent dit, dat 80% van onze 
tuinen inmiddels dementiegeoriënteerd is. Als 
partner van Yalp helpt Olga Commandeur 
zorginstellingen op weg met hun beweegtuin.

Olga Commandeur is ex-topsportster en bekend van 
het dagelijkse tv-programma Nederland in Beweging. 
Als partner van Yalp helpt zij zorgorganisaties 
op weg met hun beweegtuin. Olga Commandeur 
verzorgt de opening van beweegtuinen en geeft 
een 4 uur durende train-de-trainer cursussen. 

De beweegtuin kan worden aangepast met 
speciale voorzieningen die de toegankelijkheid 
voor slechtziende en blinde mensen vergroten, 
zoals geleidelijnen en een paal met een gesproken 
instructie voor het gebruik van de toestellen. 



IK WIL IN CONTACT KOMEN MET YALP

In deze brochure heb je uitgebreid kunnen lezen wat onze gedachte en visie is op All-In speel- en 
beweegplekken. Ooit begonnen als antwoord op de vraag hoe we om kunnen gaan met mensen met een 
beperking, en inmiddels binnen Yalp een specialiteit & ontwerpfilosofie voor al onze speel- en sportplekken. 
De naam “All-in” komt voort uit de missie van Yalp waarin we iedereen willen inspireren om in beweging 
te komen. Alle mensen, van jong tot oud op verschillende niveaus! Vanuit de intrinsieke motivatie zijn wij 
daar dagelijks mee bezig. Iedereen verdient een tijd en mogelijkheid waarin ze onbeperkt samen kunnen 
spelen, zelfvertrouwen op kunnen doen en vriendschappen kunnen sluiten. Daarom willen we ons inzetten 
voor iedereen die dat nog niet of in mindere mate kan doen. Voor een toegankelijke speelplek zijn geen 
ingewikkelde aanpassingen in het ontwerp nodig die zich richten op mindervaliden. Wel vraagt het 
een specifieke manier van denken zodat het bewegen, beleven en ontmoeten voor en van jong en oud 
toegankelijk is. Onze  motivatie is om iedereen  samen te laten spelen en bewegen binnen zijn eigen niveau 
en mogelijkheden.  

Ben je benieuwd naar onze visie over “All-In” spelen en bewegen of op zoek naar kennis en ervaring binnen 
jouw project?  Graag delen wij in een persoonlijk moment de kennis die wij hebben, zodat we gezamenlijke 
onze droom om iedereen met en zonder beperking mee te (kunnen) laten spelen waar kunnen maken. 
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