
PLAYGROUND 
PLAYGROUND	  is	  een	  urban	  game,	  specifiek	  gemaakt	  voor	  een	  stad	  of	  locatie	  waarbij	  je	  unieke	  
ervaringen	  (experiences)	  kan	  kopen	  door	  opdrachten	  (challenges)	  te	  doen.	    
De	  experiences	  en	  challenges	  worden	  per	  locatie	  of	  opdrachtgever	  op	  maat	  gemaakt	  en	  
ingevuld.	  PLAYGROUND	  is	  een	  online	  platform	  en	  is	  toegankelijk	  via	  een	  site	  en	  via	  een	  app	  op	  je	  
smartphone.	  	  	  
	  	  
Ontmoet	  de	  stad,	  jezelf	  en	  elkaar	  
Het	  doel	  is	  om	  jezelf,	  de	  ander	  en	  de	  omgeving	  te	  ontdekken.	  Door	  PLAYGROUND	  te	  spelen	  
ontmoeten	  mensen	  elkaar	  en	  kijken	  ze	  op	  een	  andere	  manier	  naar	  de	  stad.	  	  
	  
Challenges	  	  
Wij	  onderscheiden	  5	  fields	  van	  challenges:	  fysiek,	  emotioneel,	  sensitief,	  sociaal	  en	  surreëel.	  Binnen	  
alle	  fields	  kunnen	  er	  ontelbaar	  veel	  challenges	  bedacht	  en	  uitgezet	  worden.	  
	  	   
Experiences	  
Ook	  de	  experiences	  worden	  gekenmerkt	  door	  hun	  diversiteit.	  Het	  PLAYGROUND	  team	  bespreekt	  
experiences	  met	  bedrijven,	  organisaties	  en	  partners	  of	  bedenkt	  deze	  zelf.	  Een	  experience	  moet	  aan	  
een	  aantal	  basisvoorwaarden	  voldoen:	  	  

• het	  mag	  niet	  iets	  zijn	  dat	  je	  betaald	  ook	  kunt	  doen	  
• het	  moet	  de	  speler	  een	  unieke	  ervaring	  bieden	  die	  hem	  in	  contact	  brengt	  met	  zichzelf,	  de	  

ander	  of	  de	  locatie	  	  
	  
De	  speler	  kiest	  zelf	  welke	  challenges	  hij	  doet	  en	  welke	  experiences	  hij	  koopt.	  
	   
PLAYGROUND	  Kortrijk 
PLAYGROUND	  is	  ontstaan	  door	  een	  samenwerking	  van	  Stichting	  Nieuwe	  Helden,	  Iminds,	  
kunstencentrum	  BUDA	  en	  stad	  Kortrijk	  in	  kader	  van	  het	  Europese	  Project	  SPECIFI	  dat	  als	  doel	  had	  via	  
technologie	  de	  creatieve	  industrie	  van	  een	  stad	  dichter	  bij	  de	  mensen	  en	  de	  stad	  te	  brengen.	  De	  
ontwikkeling	  van	  PLAYGROUND	  vond	  plaats	  van	  januari	  2013	  t/m	  september	  2014.	  Stichting	  Nieuwe	  
Helden	  ontwikkelde	  het	  concept	  en	  organiseerde	  ook	  de	  zestig	  challenges	  en	  dertig	  experiences.	  Er	  
werd	  een	  maand	  lang	  getest	  met	  ongeveer	  500	  mensen	  in	  Kortrijk	  oktober	  2014.	  	  
	  
PLAYGROUND	  Amsterdam	  
De	  komende	  tijd	  werkt	  Nieuwe	  Helden	  in	  Amsterdam	  door	  aan	  het	  ontwikkelen	  en	  testen	  van	  
nieuwe	  challenges	  en	  experiences. 
	  
Opdracht	  geven?	  
Playground	  kan	  voor	  een	  stad,	  een	  wijk,	  een	  festival,	  of	  een	  bedrijf	  op	  maat	  gemaakt	  worden.	  
Dankzij	  de	  flexibiliteit	  in	  het	  maken	  van	  challenges	  en	  het	  bedenken	  van	  experiences	  kunnen	  we	  per	  
opdrachtgever	  een	  uniek	  plan	  maken	  en	  uitrollen.	  	  	  
 
Voor	  meer	  voorbeelden	  van	  challenges	  en	  experiences,	  of	  aanvullende	  informatie	  over	  Playground,	  
neem	  contact	  ons	  op	  via:	  
 
wouter@stichtingnieuwehelden.nl	  	  	  
06	  4323	  1514.	   	  
www.stichtingnieuwehelden.nl



PLAYGROUND Kortrijk - voorbeeld 
Maartje	  wil	  graag	  een	  masterclass	  van	  een	  topkok	  winnen.	  Zij	  download	  de	  app	  PLAYGROUND	  op	  
haar	  smartphone.	  Het	  beginscherm	  ziet	  er	  zo	  uit	  (afb.	  2).	  Ze	  gaat	  naar	  de	  experiences	  (afb.3):	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  

Ze	  moet	  200	  tokens	  winnen.	  Hiervoor	  ondergaat	  zij	  een	  challenge.	  Ze	  kiest	  voor	  het	  poëzie	  parcours.	  	  

	   	  	   	  

In	  het	  bejaardentehuis	  krijgt	  ze	  een	  QR-‐code.	  Ze	  draagt	  een	  gedicht	  voor	  en	  wint	  30	  tokens.	  

	   	  	   	  	  	  	   	  


