
Kennisdag

inspireren • kennis delen • netwerken

Kennisdag

True Cost  
of Ownership

• Informeel jezelf goed over 
producten.

• Bedenk niet alles zelf en durf 
vragen te stellen.

• Breng de kosten reëel 
in beeld eenvoudig voor 

gebruikers. 

Ontwerp
• Laat staan wat kan. 

• Denk in speelwaardes 
en dan pas in  
voorzieningen.  

• Begin met wat  
je hebt. 

Beheer
• Enthousiasmeer en 

informeer je omgeving. 
• Breng de waarde/

kosten van speelruimte op 
langere termijn in beeld.

• Pak meekoppel- 
kansen op.

Groen  
en Natuur 

• Pas natuurlijke 
constructiematerialen toe. 
• Pas groen toe dat gelijk 
geschikt is om te spelen.  
• Hergebruik materialen  

waar kan.

Veiligheid & 
Attractiebesluit 

• Speelruimte hoeft niet  
te voldoen aan normen, het 

moet veilig (genoeg) zijn. 
• Toestellen combineren, 

hergebruiken, opknappen en 
keuren is eenvoudiger  

dan je denkt.

Grondstoffen 
management

• Start met grondstoffen 
in beeld brengen.  

• Ga nadenken over wat 
eisen aan hergebruik zijn. 

• Zorg voor kennis.

Beleid &  
Organisatie 

• Klein beginnen is makkelijker. 
• Neem de successen mee naar 

het volgende project.
• Ga in gesprek met je collega’s 

van financiën en inkoop 
• Bedenk niet alles zelf.

• Begin met prutsen. 
 

Participatie
• Gooi ideeën nooit weg 

maar archiveer ze.  
• Denk vanuit het kind.  

• Luister echt en maak af 
en toe iets wat gek is in 

volwassen ogen. 
• Wees creatief. 

• Inspireer!  

Op de eerste Kennisdag  
circulaire speelruimte kwamen  

50 ambtenaren en 35 bedrijven bijeen  
om elkaar te inspireren en hun kennis 
te delen over acht invalshoeken voor 

speelruimte.  

Dit zijn de belangrijkste lessen 
 uit de eerste Kennisdag 
circulaire speelruimte. 

Kijk voor meer informatie op 
www.obb-ingenieurs.nl/kennisdag

De organisatie van de Kennisdag circulaire speelruimte lag inhoudelijk in handen van OBB Speelruimtespecialisten en facilitair bij Expoproof. 
Vakblad Stad en Groen heeft in editie vier een artikel gepubliceerd over de Kennisdag waarin deelnemers hun ervaringen delen. 

De belangrijkste lessen

speelruimte
specialisten


