
Een speel beweegplek is meer dan 
een verzameling toestellen

• Aanbestedingen

• Samenwerken

• Subsidies



Leveranciers aan 
het woord 

• Een speel- en beweegplek 
is méér dan een 
verzameling toestellen

• Advies

• Buurtparticipatie

• Ontwerp



Aanbesteding/ 
Tender

• Heeft jouw gemeente een raamovereenkomst spelen vs. 
sport?

• Wat staat daar in beschreven?

• Wie was of is daar verantwoordelijk?

• Wanneer moet een werk of dienst worden aanbesteedt?

• Welke rol heb je hier in?

Stel goed vast wat heb jij nodig?

Marktconsultatie





Samen naar een beweegvriendelijke 
omgeving

Speel- en beweegplekken in de openbare 
ruimte 

Impact omgevingswet

We gaan de goede kant op!



Stakeholders

• behoefte/ wensen

Eindgebruikers

• onderwijs, KDV, andere organisaties met specifieke doelgroepen, 
wijk/dorpscentrum)

Organisaties

Sportverenigingen

• denk ook aan Fysiotherapeuten en huisartsen

Lokale bedrijven 

• gebiedsregisseur, beheer, beleid, verkeer….

Gemeente



Tips

Ga in gesprek met de stakeholders

Stel een werkgroep samen (niet meer dan 5) 

Regelmatig terugkoppeling naar stakeholders

Presentatieplan van leverancier voorleggen aan 
stakeholders voor feedback, knopen doorhakken door 
werkgroep

Kies op basis van jullie wensen / behoeften 
een leverancier (in overleg met gemeente)



Belangrijke subsidies • Leader POP3

• Nationaal Programma Onderwijs 



Leader POP3

Europese subsidieregeling

Samenwerking voor 
plattelandsontwikkeling

Sociaaleconomische ontwikkeling

Openstelling per provincie in 
vastgestelde gebieden

Niet iedere gemeente

Vaak ‘eigen bijdrage’ gemeente 
gevraagd



Leader POP3

• Noardwest en Noardoost Fryslân

• Oost Groningen

• Zuidoost en Zuidwest Drenthe

• Noord Overijssel

• Flevoland



Voorbeeld Leader 
ZW Drenthe

Versterken vrijetijdssector

Verbeteren leefbaarheid

‘Be Good’ kwaliteitsverbetering voor 
accommodaties en verblijfsterreinen

Aanvragen vanaf 1 april 2021



Nationaal Onderwijs 
Programma

8,5 miljard EUR beschikbaar

Sociaal-emotionele en 
cognitieve ontwikkeling van 
leerlingen én studenten

Menukaart interventies



Interventies voor 
het schoolplein

• Interventies gericht op het 
welbevinden van 
leerlingen

• Sportieve activiteiten

(C) Sociaal-
emotionele en 

fysieke 
ontwikkeling

• Samenwerkend leren

(D) Ontwikkeling 
van executieve 

functies van 
leerlingen

• Altijd in combinatie met 
interventies voor meer 
onderwijs

(F) Faciliteiten en 
randvoorwaarden



Passende schoolplein concepten
Parcours (freerunning) op het schoolplein

•Iedereen beweegt op het eigen niveau

•Er is geen goed óf fout

•Hoge beweegintensiteit en beweegvariatie

Bewegend leren

•Bewegen versterkt het rendement van de 
leertijd

Natuurlijk spelen met motorische ontwikkeling

•Natuurlijk spelen vergroot creativiteit, fantasie 
en vindingrijkheid

•Ontwikkelen van balans, kracht, ruimtelijk 
inzicht en ritme


