
Laat uw speelontwerp spikkelen! 
 

Gratis creativiteit: de Spikkel van OBB Speelruimtespecialisten is een inspirerende 
toets voor het ontwerp en inrichting van een speelplek. Wie De Spikkel toepast, ziet 
snel wat er nog ontbreekt in het ontwerp en of er echt rekening gehouden is met wat 
kinderen wél leuk vinden. De tekortkomingen dwingen tot inspiratie om meer 
speelwaarde toe te voegen. Einde van de onbespeelde speelplek!  
De Spikkel toetst een speelplek zodat vóór de aanleg al duidelijk is of er genoeg 
verschillende speelmogelijkheden zijn. 
Is er op de speelplek genoeg en geschikte ruimte voor verschillende speeltypes? Is er 
variatie in spelvormen?  Is er voldoende uitdaging?  
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Kadootje van OBB, voor u: keynote speaker Jan van Setten: Hoe krijg ik ze zover? over de participatiespagaat!  
 

In ons werk komen we veel ambtenaren tegen die in de meest ingewikkelde participatietrajecten zitten. We worden dan 
ingehuurd om deze tot een goed eind te brengen. Respect voor iedereen die telkens objectief de gesprekken aangaat.  
Professionals die in de spagaat van politiek, beleid, algemeen belang en bewonerswensen het optimale nastreven. Dat is 
niet altijd leuk. Maar in samenwerking met de beursorganisatie hebben we voor die mensen een kadootje. Jan van Setten 

komt jullie een hart onder de riem steken. Even relativeren, lachen en leren.  
 

Jan van Setten is een van de meest energieke en gedreven mangement-goeroes die we ooit tegenkwamen. Jan heeft een 
'aangenaam confronterende' stijl, humor en energie. Je zit van de eerste tot de laatste minuut op het puntje van je stoel. 
 

Deze peptalk donderdag 28 september 11:00 uur hal 2 hoofdpodium! 
 

Met speelse groet, 
 

Johan en Elske Oost 

NIEUWSBRIEF 

OBB speelruimteadvies fungeert 
ook als kenniscentrum spelen, 
sporten en ontmoeten in de 
openbare ruimte.  
De vragen komen niet alleen van 
gemeenten, maar ook van radio en 
tv, betrokken burgers, scholen en 
speeltuinen. Zij willen graag weten 
hoe het zit in hun situatie met 
betrekking tot bijvoorbeeld geluid, 
veiligheid, normen, (on)mogelijk-
heden voor zelfwerkzaamheid. 
A f  en toe pub l iceren we 
onderzoeksgegevens via factsheets. 
Vraag er gerust eens een aan! 
Zie onze site voor alle adviezen die 
we mochten verzorgen. 

.... Via een snel in te vullen vragenlijst krijg je als beheerder of ontwerper snel inzicht in welke mogelijkheden er voor een speelplek zijn 
en of er aan alle doelgroepen is gedacht.  Op onze stand 2.1.06 kan u uw ontwerp gratis laten "Spikkelen". 
 
Kom naar de workshop door Juul Scheffers woensdag 27 september 14:30 uur Julianazaal 1  
U gaat zelf aan het werk! Wij dagen u uit om uw eigen (speelplek)ontwerp mee te brengen van een locatie waar u trots op bent en/of die 
juist verbeterd zou kunnen worden. 
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Juul, kaderplan Twenterand: Samen met dorpsraden en betrokken professionals stelt OBB een kaderplan speelruimte op 
waarbij alleen randvoorwaarden worden omschreven. De invulling mogen bewoners straks zelf bepalen. Op deze manier is er 
voldoende speelruimte voor alle doelgroepen (dus ook voor de vaak vergeten jongeren) maar is de speelruimte wel flexibel en kan 
worden ingevuld naar wens van bewoners.    
 

Arjan, Speeldreef Meppel: Uit een intensief participatie traject kwamen veel wensen en ideeën. Dit is in een totaalontwerp 
uitgewerkt waarbij vooral veel meer ruimte gemaakt is voor verschillende vormen van (informeel) spel. Hoogteverschillen, routes, 
belijnen en groen geven de plek veel speelmogelijkheden. Met de uitbreiding van het sportveld, zitgelegenheid en speelobjecten 
verbindt de speeldreef de buurten met elkaar.  

Bekijk hier het filmpje dat we maakte op de eerste bijeenkomst en meer informatie op de gemeentelijke website.  
 

Madeleine, Actieplan Maassluis: De gemeenteraad vraagt om meer groen en meer flexibiliteit op de speelplekken. In korte tijd 
(6 weken) zijn vernieuwende acties op het gebied van spelen in kaart gebracht. Samengevat in een innovatieve, beknopte, digitale 
rapportage. Realistische acties met effect die komende jaren gerealiseerd worden. 
 

Elske, Workshop wijkplan Haarlem: In de vorm van een workshop met 3 bijeenkomsten wordt een uitvoeringsplan voor een 
buurt in Haarlem opgesteld. Met het hele projectteam een combinatie van theorie in de ochtend en in de middag de wijk door om 
dit direct toe te passen. 
 

Johan, Opleiding speelruimtespecialist: Afgelopen twee decennia hebben we veel ervaring opgedaan, mede dank zij onze 
klanten. Daarom delen we deze kennis graag weer uit. Zo blijven we samen werken aan deskundigheid en aan meer en betere 
speel-, sport- en ontmoetingsruimte! We hebben de kennis nu gebundeld tot opleiding speelruimtespecialist: speelruimtebeleid, -
analyse, (beleids)participatie, jongerenontmoeting, veiligheid en ontwerpen of aanbesteden. 

Hoe krijg ik ze zover? 
 

Jan van Setten 
 

Hoe creëer je draagvlak zonder dwang? En hoe blijf je zelf 

optimaal gemotiveerd? De juiste snaar raken. Wat drijft 

iemand nou écht? Hoeveel invloed heb je daar als 

ambtenaar op? Pittige vragen! Maar er zijn meer 

antwoorden dan je nu denkt om uit de participatiespagaat 

te blijven en de dans aan te gaan met burger en bedrijf. De 

inspirerende lezing van Van Setten neemt je mentaal mee 

op reis hoe je anderen voor je wensen en doelen kunt 

winnen. Waarom standpunten niet werken en hoe je daar 

weg kunt blijven. Hoe je weerstand creëert. En ook hoe je 

het herkent, erkent en weerlegt. Aan welke knoppen je 

moet draaien en hoe je zelf daarbij geen energie verliest, 

maar juist wint. De (speel) ruimte die je aan een ander 

geeft, krijg je er immers zelf bij.  

Laat je inspireren en kom 28 september een kijkje nemen. 

 

   

Postbus 805 

7400 AV Deventer 

0570 - 61 60 05 

johan@obb-ingenieurs.nl 

www.obb-ingenieurs.nl 
 

Afmelden nieuwsbrief:  

klik hier of info@obb-ingenieurs.nl 

https://www.google.nl/search?q=jan+van+setten&newwindow=1&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwjm64D9kp_WAhVEJVAKHaGICV8Q_AUICigB&biw=1400&bih=773
https://www.openbareruimte.nl/nl/bezoeker/presentaties/details/117/hoe-krijg-ik-ze-zover
http://www.obb-ingenieurs.nl/op-de-kaart/
https://www.openbareruimte.nl/nl/bezoeker/presentaties/details/214/echt-actieve-workshop-de-spikkel-voor-kwalitatief-speelontwerp
https://www.youtube.com/watch?v=eUQ4CvWuIso
https://www.meppel.nl/Inwoner/Parkeren_verkeer/Herinrichtingsprojecten/Aanpassing_speeldreef
http://www.obb-ingenieurs.nl/diensten/cursussen-en-workshops/
mailto:johan@obb-ingenieurs.nl?subject=Naar%20aanleiding%20van%20de%20nieuwsbrief
http://www.obb-ingenieurs.nl
http://www.speelprikkel.nl/enquete/afmelden?start
mailto:info@obb-ingenieurs.nl?subject=Graag%20meld%20ik%20mij%20af%20voor%20de%20OBB%20nieuwsbrief
https://youtu.be/d3zr_MIATGw
https://registration.n200.com/survey/2yicmxq1m6zhd?actioncode=NTWO000229KMZ&partner-contact=0a7r34rs1aup9

