
Wat is er nodig voor goed onderbouwd speelruimtebeleid? 
 
De tweedaagse cursus met Stichting Speelruimte wordt een combinatie van offline en online. Dit om ontmoeting en 
uitwisseling mogelijk te maken: in de dan toegestane groepsgrootte, met vaste werkgroepjes, op passende locaties twee 
dagen inhoudelijk de hoofdlijnen van speelruimtebeleid doornemen. In de weken daarna minimaal 4 webbijeenkomsten 
van circa een uur waarin specifieke onderwerpen verdiept zullen worden. Onderwerpkeuzen in afstemming met de 
deelnemers. Klik hier om in te schrijven voor de cursus Speelruimtebeleid op 9 en 10 juni 2021. Lees verder » 
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Uw kennis in de MRA handreiking  
Circulair inkopen van speelruimte 
 
Heb jij als opdrachtgever of -nemer hart voor een duurzame toekomst en ervaring 
met circulair inkopen van speelruimte? Vanuit haar voortrekkersrol in 
kenniseconomie en circulaire economie stelt Metropoolregio Amsterdam (MRA) de 
handreiking Circulair inkopen van speelruimte op. 
 
Met uw antwoorden ontstaat een handreiking die praktisch is en er mede voor zorgt 
dat we onze kinderen niet opzadelen met ‘speelafval’. Na een kort 
toelichtingsfilmpje kost het invullen van de lightversie ongeveer 15 minuten, of 45 
minuten indien je jouw circulaire inkoop- of inschrijfervaring(en) uitgebreider met 
ons kunt delen. 
 
Korte versie Klik hier 
Lange versie Klik hier 
 
We realiseren dat we heel wat van u vragen. Bedenk dat het is voor de toekomst 
van de volgende generatie! Deelnemers ontvangen de enquêteresultaten en een 
downloadlink voor de handreiking zodra deze beschikbaar is. Lees verder » 

Indicator circulaire speelruimte© 
4e Webbijeenkomst start het gesprek! 
Vanwege het succes van de drie voorgaande webbijeenkomsten legt Elske Oost in 
15 minuten de basisprincipes uit van circulaire speelruimte en welke strategieën te 
hanteren. Daarna laat Arjan Vreugdenhil in vogelvlucht de indicatoren binnen de 
strategieën zien en legt van enkele uit hoe deze toe te passen of te interpreteren. 
Deelnemers aan deze webbijeenkomst krijgen korting op het eerste 
indicatoradviesgesprek over hun circulaire project. Daarin worden de 50 indicatoren 
langs het project gelegd en  de deelnemers ontvangen de 50 indicatoren en het 
officiële genummerde stempel Indicator Circulaire speelruimte© Daarmee kan 
precies gezien worden in welke strategieën in het betreffende project is 
geïnvesteerd. Lees verder » 
 
Wanneer:   20 april 2021 15.30 uur 
 inloop 15.30 uur; start 15.45 uur; afsluiting 16.30 uur 
Waar: in MsTeams (web en app) 
 download vergaderitem in je agenda [download .ics] 
 Klik hier om een herinnering te ontvangen 

Knowledge is simply a kind of fuel; it needs the motor of understanding to convert it into power (John Wyndham Brits schrijver 1903-1969 
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