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Onze vier pijlers

Samen spelen is leuker dan alleen.  
Joy’n Play nodigt uit om samen te spelen. 
Het spel stimuleert sociale interactie en 
motoriek op maat van elk kind.

Joy’n Play stimuleert fantasie. Het 
is uitbreidbaar met andere speelp-
laten die maximaal kunnen 
inzetten op de mogelijkheden van 
kinderen. Misschien bedenk jij een 
nieuwe Joy’n Play speelplaat voor 
jouw kind? Deel jouw spel in onze 
community? Zo creëren we samen  
nog meer speelplezier.

Joy’n Play werd ontwikkeld in 
België en geproduceerd in Europa. 

Joy’n Play wordt geassembleerd in 
maatwerk-bedrijven en creëert 

zinvol werk voor mensen met 
minder kansen op de arbeidsmarkt. 

Ook daar zijn we trots op.
Met Joy’ n Play mag en kan elk kind 

zich op eigen wijze en op eigen 
tempo spelenderwijs ontwikkelen. 

We ontwierpen het samen met 
kinderen en begeleiders.
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Samen spelen

Elk kind is uniek

Creativiteit als troef

Duurzaam en sociaal



Het verhaal

Samen spelen is voor 
alle kinderen belangrijk 

voor hun ontwikkeling.

Iedereen is anders,
iedereen kan iets anders.

Spelen is een kinderrecht. 
Samen spelen is voor alle kinderen 
belangrijk voor hun ontwikkeling. 
Maar voor sommige kinderen bestaat 
er weinig geschikt speelgoed. 
Die nood zagen de initiatiefnemers 
Cera en RVO-Society telkens 
opnieuw. 

Cera en RVO-Society besloten te 
investeren en bouwden een sterk 
team met ervaringsdeskundigen, 
bijzondere kinderen, hun ouders en 
begeleiders, het designbureau PiliPili 
en het expertisenetwerk Modem. Het 
VAPH ondersteunde met advies. 
Dankzij het engagement van velen, 
konden de ontwerpers heel veel leren 
van de kinderen en hun begeleiders. 
Zo ontstond Joy’n Play.

Van ontwerp tot materialen, van 
assemblage tot distributie: Joy’n 

Play kiest zoveel mogelijk voor 
duurzame en inclusieve opties.

Iedereen is anders, iedereen kan iets 
anders. Samen spelen van kinderen met 

en zonder beperking vereist een spel 
waar de uitdaging per speler anders kan 
liggen. In Joy’n Play zijn verschillen een 

troef, de mogelijkheden van het ene 
kind maken het spel tof en spannend 

voor het andere kind.
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Een reële nood

Een sterk team

Verschillen als troef

Duurzaamheid en inclusie als uitganspunten
Ontdek meer op
onze website.



Inhoud

gele speelschelp

metalen balletjes

figuurtjes in thema

speelplaten

handvat



Inhoud

Gele speelschelp
Vormt de container voor verschillende 

spelmogelijkheden. De uitnodigende 
vorm stimuleert het samenspelen.

Metalen balletjes
De metalen balletjes kunnen divers 

worden ingezet tijdens eender welk spel. 
Ze kunnen worden opgepakt met 

de magnetische stok.

Figuurtjes in thema
De figuurtjes kunnen worden ingeplugd 

in de spelplaat. Ze vormen afhankelijk 
van het spel een labyrint of parcours.
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Speelplaten
Verschillende themaplaten 

zorgen voor diverse mogelijkheden.

Handvat
De verlengstok zorgt ervoor dat iedereen 

kan deelnemen aan elk spelletje.
De stok kan via een magneet op 

verschillende posities op de schelp 
worden vastgeklikt.
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Mogelijkheden

Beweging stimuleren
Leg enkele gekleurde ballen in de 
schelp en geef de deelnemer per spel 
een opdracht. Bv. Laat alle ballen 
ronddraaien, probeer de rode bal uit 
de schelp te krijgen  door te bewegen, 
vang de magnetische bal met de stok,...

Variant: Geef alle kinderen een andere 
opdracht.

Creatief met verf  
Leg papier in de schelp als drager.

Laat één kind een penseel vast-
houden terwijl het andere de 

schelp beweegt.

Variant: Dop knikkers in verf, leg ze 
in de schelp en beweeg erop los.

Combinatiespel
De ergonomische stok biedt de mo-
gelijkheid kinderen mét en zonder 
(fysieke) beperking te laten samen-
spelen rond de schelp.

Geef de spelers (met en zonder stok)
een andere taak, op die manier blijft 
het spel voor alle partijen uitdagend.

Hand-oog coördinatie
Oefen op de hand-oog coördinatie 

met het labyrint spel. Monteer de 
voetballers op de spelplaat, plaats een 
bal in de schelp en laat de deelnemers 

oefenen door verschillende
opdrachtjes te geven.

Bv Maak elk om de beurt een goal,
slalom rond de blauwe spelers,...
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Mogelijkheden

Experimenteren met 
materialen

De schelp kan dienst doen als 'container' voor 
verschillende materialen.

Vul de schelp met water, zand of andere tactiele 
materialen om te experimenteren.

De schelp is zodanig ontworpen dat
ze buiten kan worden gebruikt en 

eenvoudig te reinigen is. 

Muziek / Geluid 
maken

Plaats balletjes of andere 
zaken die geluid maken in 
de schelp en laat de 
gebruikers bewegen met 
de schelp.

TIP start met 'stille' mate-
rialen zoals rijst, zand,... 
en evolueer naar luidere 
voorwerpen.

Fantasie spel 

Voorzie een plattegrond in thema en 
bevestig deze op de plaat. Je kan een 

afbeelding uitprinten, zelf laten 
tekenen of de huidige scene van de 

bestaande plaat gebruiken. 
Laat kinderen een fantasie spel spelen 

door poppetjes of andere 
elementen toe te voegen.

Bv. raceparcours voor auto’s, een 
verhaal over ridders en prinsessen...

TIP Je kan bestaande lego of 
playmobile thema’s gebruiken. 
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Wees zelf creatief!
Laat je creatieve brein de vrije loop en 
ontdek zelf hoe eindeloos  de spel-
mogelijkheden zijn met Joy'n Play.



Joy’n play community

Deel je creativiteit & word deel 
van de Joy’n play community!

Scan deze code 
en deel jouw 
creatief idee.
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Joy’n Play nodigt uit tot 
fantasie en verwondering.  

Al spelend zullen jullie nieuwe 
spelvormen ontdekken

. 
Deel je creatief spelidee op onze 

Facebookpagina, zo kunnen we 
leren van elkaar. Ben jij (of ken jij) iemand die interesse 

heeft in een samenwerking?
Laat het ons weten. 

Jouw idee 
op een speelplaat ?

              Het kan!

Op de  Joy’n play Facebook 
pagina worden er heel wat leuke 
toepassingen gepost.  Daarnaast 

blijven we zelf actief spelletjes 
ontwikkelen.

Heb jij een leuk idee of zie je een 
grote meerwaarde in een bepaalde 
toepassing? 

Contacteer ons!



Contact

Contact

Indien er vragen zijn,  aarzel niet ons te contacteren.
hellojoynplay@gmail.com

Partners
Dit project is mede mogelijk gemaakt door : Cera, RVO-Society, Modem, 
Pilipili en Pendulum.

verantwoordelijke uitgever: Pilipili NV, Kanonstraat 44, Kortrijk18 19

Ontdek meer op
onze website.


