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Ervaringen 
De cursus is onder meer gebaseerd op de ervaringen in een groot 
aantal gemeenten, waaronder Almere, Bronckhorst, Bunschoten, 
Buren, Capelle a/d IJssel, Dalfsen, Den Haag, Goedereede, 
Goirle, Groningen, Houten, Kampen, Lingewaard, Utrecht, 
Venray, Vianen, Voorschoten, Wageningen en Zwijndrecht. 

Deze gemeenten kiezen bewust tussen formeel en informeel 
spelen, zorgen dat er weer vergroening in de wijken komt en dat 
burgerparticipatie de plek krijgt die zij verdient. Zo werken zij 
actief aan verbetering van de speelruimte volgens een 
gestructureerd plan. Dit verbetert aantoonbaar het leefklimaat 
en plaatst het spelende kind weer op de voorgrond. 

Voor wie is de cursus? 
De cursus is bedoeld voor mensen die beroepshalve betrokken 
zijn bij speelruimtebeleid: gemeenteambtenaren van sectoren 
groen en spelen, (I)BOR, stadsontwikkeling, welzijn, sport en 
recreatie en daarnaast wijkmanagers, (buurt)opbouwwerkers, 
jeugd- en jongerenwerkers, projectleiders bij woningbouwcoöpe-
raties en projectontwikkelaars. 

Inschrijven 
Ga voor meer informatie en inschrijven naar de website: 
www.speelruimte.nl/cursus-speelruimtebeleid/speelruimtebeleid
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Inhoud van de cursus 
De cursus biedt informatie, ideeën en handvaten om te werken aan 
een goed speelruimtebeleidsplan, dat: 
• kinderen helpt om te ontwikkelen, hun talenten te ontdekken en uit 

te vinden waar ze goed in zijn. 
• bijdraagt aan goede fysieke en mentale gezondheid van 

toekomstige generaties, 
• de sociale samenhang in de buurt versterkt, en 
• zorgt voor een beter leefklimaat en groter veiligheidsgevoel (en is 

een mooie opstap naar integraal beleid voor de woonomgeving). 
De cursus legt een basis voor verandering en vernieuwing van visie en 
ambities en laat zien hoe u ook met minder budget prima speelruimtes 
kunt realiseren. 

Werksessies 
In werksessies delen cursisten ideeën en ervaringen met anderen. De 
werksessies worden afgewisseld met informatie die anders naar 
speelruimte laat kijken. Uiteraard wordt er buitengespeeld. 

Kennisnetwerk spelen 
Alle cursisten worden lid van het kennisnetwerk spelen voor onderling 
advies. Ook worden ze uitgenodigd voor de jaarlijkse themadagen.

Veel gemeentelijke beleidsplannen zijn verouderd en sluiten niet 
meer aan bij de regels, wensen en verlangens van het spelende 
kind van deze tijd. 
• Is burgerparticipatie al opgenomen in uw speelbeleid? 
• En natuurlijk spelen? Heeft u in beeld wat de grenzen zijn aan 
natuurlijk spelen? Wat mag wel en wat niet? 
• Heeft u ook minder te besteden, maar wilt u wel een goede 
speelruimte realiseren? 

Cursus Gemeentelijk Speelruimtebeleid 
Op basis van een goed speelruimtebeleid kunt u afgewogen 
keuzes maken rondom de speelruimte of aantoonbaar maken 
dat er in spelen geïnvesteerd moet worden. In de cursus 
Gemeentelijk Speelruimtebeleid leert u wat er nodig is voor het 
maken van een goed onderbouwd speelruimtebeleid. 
Maak spelen gewoon leuker!

is uw  

speelruimtebeleid  

nog  

up-to-date?

‘Allereerst was  
het ontzettend leuk en  

leerzaam om van gedachten te 
wisselen met vakgenoten. De cursus 
zelf liet een breed spectrum van het 

spelen in de openbare ruimte zien en 
gaf mij voldoende handvatten om 

later zelf speelruimtebeleid op te stel-
len. Het was een prettige mix tussen 
theorie en praktijklessen, waardoor 

de twee dagen ook goed vol te 
houden waren.’ 

Marieke Rodenbach  
Gemeente  

Zoeterwoude

‘Het was erg leuk,  
leerzaam en er was veel 

gelegenheid om alles te vragen.  
Na de cursus gevolgd te hebben heb 
ik een goede kijk en handvaten ge-

kregen om een beleidsstuk te maken. 
Het is geweldig dat ik na het volgen 
van de cursus nog altijd terecht kan 

bij Speelruimte, OBB en 
medecursisten voor een goed en 

eerlijk advies’. 

Marcel Pelzer  
Gemeente Bergen (L)

‘De cursus is goed  
verdeeld; theorie en praktijk zijn  

goed op elkaar afgestemd. Er wordt 
stap voor stap uitgelegd hoe je 

speelruimtebeleid kunt opstellen. De 
cursus wordt gegeven in kleine 

groep, zodat er veel aandacht is 
voor de cursist. De cursusleiders zijn 
zeer bekwaam en er is voldoende 

ruimte voor eigen inbreng.’ 

Jan Kip  
Gemeente Rheden

‘Ik heb de  
cursus speelruimte als zeer  

inspirerend ervaren. Er is een goede 
balans tussen theorie en praktijk. De 
rondleiding door de buurt maakt de 
theorie aanschouwend. De cursus 

heeft mij nieuwe inzichten gegeven. 
Spelen gaat vooral om ruimte. 

Dankzij de beperkte groepsgrootte is 
er voldoende gelegenheid om 

onderwerpen verder uit te diepen.’ 

Willem Butz  
Boer Speeltoestellen


