Markt Introductieplan
De Speelwerkplaats

Van buurt in beweging, naar energie voor de buurt.
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Managementsamenvatting
De Speelwerkplaats is een plan voor een centrale locatie in de nieuw te bouwen
slimme wijk Brandevoort-Noord. Deze locatie combineert de nieuwste
technieken op het vlak van energie-opwekking met de nieuwste spellen op het
vlak van bewegingsactiviteit. De uitwisseling van contacten én van energie
maakt de Speelwerkplaats tot een unieke kans om oude concepten voor
community building in een nieuwe vorm te gieten.
Bewoners van de nieuwe wijk komen naar de Speelwerkplaats omdat er een
gezellige sfeer hangt en er altijd iets te beleven valt. Je maakt er gemakkelijk contact
en kunt tussen 8 uur ‘s ochtends en 10 uur ‘s avonds binnen lopen. De
Speelwerkplaats is primair de contactruimte voor de bewoners van Brandevoort want
die wonen er dichtbij, maar uiteraard kunnen ook anderen hier terecht.
Speel met feedback
Het concept draait om de spel- en beweegactiviteiten die worden aangeboden. Alle
leeftijdsgroepen kunnen er terecht, wat dit betreft is de Speelwerkplaats vergelijkbaar
met een gemeentelijk zwembad. Uiteraard vinden in de Speelwerkplaats andere
activiteiten plaats dan in een zwembad en zijn er interactieve speeltoestellen
aanwezig. Daarbij wordt in de Speelwerkplaats duurzaam gebouwd en duurzaam
omgegaan met energie.
Gratis energie
De toepassing van technologie betreft hier productie van energie uit vibraties
(kinetische energie) die door het gebruik van piëzo-elektrisch materiaal (PZT) wordt
omgezet in elektrische energie. Het plan is om de ondervloer van de Speelwerkplaats
uit te rusten met dit PZT. In principe moet deze ondervloer voldoende elektriciteit
genereren om de benodigde energie voor het exploiteren van de Speelwerkplaats op
te brengen.
Sociale cohesie
Het kerndoel van de Speelwerkplaats is community building. Met de spel- en
beweegactiviteiten komen deelnemers onderling in contact met elkaar om al dan niet
in wedstrijdverband een activiteit te ondernemen. Het gaat hier om spel- en
beweegactiviteiten die de saaiheid te boven gaan.
In de rand om de speellocatie zitten flexwerkers te werken en is er een gelegenheid
voor het ontmoeten van nieuwe personen. Aan de rand van het terrein staat een
horecagelegenheid gepland. Deze drie activiteiten grijpen op elkaar in.
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Convergentie
Een ontmoetingspunt als de Speelwerkplaats komt tegemoet aan een aantal
behoeften die al enige jaren gesignaleerd worden. De behoefte aan omvorming van
een individu-gerichte leefstijl naar een community-gerichte leefstijl; de omvorming
van verveling en verspilling naar vervulling en duurzaamheid.
Uitdaging
Een Speelwerkplaats kan alleen tot stand komen als er een initiatiefgroep komt die
erin gelooft. Een groep die tijd wil investeren in het vormgeven en totstandbrengen
van een Speelwerkplaats, samen met tenminste een deel van de beoogde gebruikers
van de wijk, te weten de bewoners, de bedrijven, de scholen en de organisaties van
de wijk.

Hoofdstuk 1: Introductie
In veel gemeenten wordt geëxperimenteerd met de ruimtelijke inrichting om mensen
als het ware van nature tot gezonder gedrag en duurzamer leefwijze te brengen. Ook
in Helmond zijn ontwikkelingen gaande om bestaande woonwijken aan te passen.
Daarenboven biedt Helmond nu de kans om een nieuwe woonwijk geheel volgens de
nieuwe principes te ontwerpen.
De voorbereidingen voor het nieuwste bouwproject van de gemeenten Helmond zijn in volle
gang. Fase 2 van de nog steeds internationale belangstelling trekkende nieuwbouwwijk
Brandevoort wordt uitgerold als een Living Lab, waar de nieuwste technologische
ontwikkelingen worden ingevoerd in de ruimtelijke vormgeving. In fase 2 (“Brandevoort
Noord”) willen we een locatie ontwikkelen waarin spelelementen en werkelementen op
duurzame én educatieve wijze elkaar versterken. Wij hebben dit project “de Speelwerkplaats”
als werknaam meegegeven.

Dit project bouwt voort op
●
●
●
●

de nieuwste technologische inzichten in materialen en energieverbruik
de nieuwste inzichten in vrijetijdsbesteding
de nieuwste inzichten in wensen voor werkplekken
de nieuwste inzichten in wensen voor informele buurtcontacten

In de Speelwerkplaats wekt een deel van de gebruikers energie op tijdens hun
activiteiten. Deze energie wordt uiteraard ook gebruikt om de activiteiten die zij zelf
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beoefenen mogelijk te maken, maar daarnaast blijft er voldoende energie over om de
andere gebruikers te voorzien van elektriciteit en dan nog blijft er restenergie over om
elders in de wijk toe te passen.
Naast uitwisseling van opgewekte en benodigde (mechanische) energie biedt de
Speelwerkplaats een uitstekende gelegenheid om informatie uit te wisselen en
contacten te leggen tussen de gebruikers. In het bijzonder denken we hierbij aan de
flexwerkers.
De navolgende hoofdstukken beginnen we met een beschrijving van onze ambitie en aanpak
(hoofdstuk 2). Daarna volgt een overzicht van de trends en ontwikkelingen op de
onderliggende terreinen, waarmee we onderbouwen waarom de door ons voorgestelde
faciliteit ‘de Speelwerkplaats’ een goede oplossing biedt voor de vraagstukken van de
komende tijd.

Hoofdstuk 2: Strategische
uitgangspunten
2.1 Visie
Een buurt in beweging geeft energie voor de buurt. Wij willen de bewoners van de
slimme wijk ontzorgen en ruimte bieden. Het ontmoeten van mensen binnen dezelfde
groep en hier buiten, staat centraal in ons concept. Hierdoor ontstaat een focuspunt
waar onderlinge relaties kunnen bloeien en elke activiteit bijdraagt aan de
duurzaamheid van de community.
De kinderen hebben plezier, de volwassenen krijgen ontspanning en sociale rust en
de flexwerkers kunnen zich goed focussen, op een rustgevende plek.

2.2 Missie
Een gemeenschap staat of valt met de wisselwerking van wat de leden in de
gemeenschap stoppen en wat ze terugkrijgen van de gemeenschap. Wij bieden een
nieuwe gelegenheid om iets aan de gemeenschap te geven en daarmee een nieuwe
bron om iets van de gemeenschap te krijgen. Daarmee brengen wij een extra pijler
aan in de bouw van een community in de nieuwe woonwijk.
Wij willen de technologische ontwikkelingen gebruiken om de bewegingsenergie van
de mensen die activiteiten doen, om te zetten naar energie die voor andere
doeleinden gebruikt kan worden. Dit doen wij door gebruik te maken van activiteiten
die iedereen toch al doet (bewegingen) en die om te zetten naar waarden die
iedereen nodig heeft en gebruikt (elektrische energie).
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Via de webapplicatie en een bord op de Speelwerkplaats, wordt bewustwording van
energie in gang gezet. Voor kinderen draagt dit bij aan de ontwikkeling en het bewust
worden van energiegebruik. De rest van de gemeenschap wordt hierdoor op de
hoogte gehouden van de hoeveelheid energie die op is gewekt. Dit wordt vertaald
naar wat de wijk in totaal overhoudt aan de activiteiten die zij bijwonen.

2.3 Business opportunity
Er is tegenwoordig vaak een gebrek aan een plek waar kinderen vrijuit kunnen
spelen, waar flexwerkers rustig kunnen werken en waar volwassenen kunnen
ontspannen. De kans ligt hier om al deze groepen met elkaar in contact te brengen,
onderling en tussen groepen, waardoor een gemeenschap ontstaat binnen de wijk.
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Hoofdstuk 3: Marktanalyse
3.1 Trends en ontwikkelingen
Nieuwe energiebron: Menselijk lichaam
In de zoektocht naar alternatieve energiebronnen is het afgelopen decennium het
menselijk lichaam steeds meer in beeld.
a) Zweet. Het wereldwijd beroemde Massachusetts Institute of Technology (MIT) is al
een heel eind gevorderd met het opwekken van energie uit zweet. Zij kunnen er al
voldoende energie aan onttrekken om robotarmen en sensoren aan te drijven;
b) Urine. Universiteit in Engeland onttrekt energie aan menselijke urine en hiermee
kunnen ze mobieltjes opladen;

Nieuwe toepassing van PZT.
PZT. Met ademhalen wordt voldoende druk uitgeoefend om pacemaker aan de gang
te houden; met lopen/dansen/springen kan energie worden opgewekt om
dansvloeren te doen oplichten en fitnessapparaten hun eigen benodigde energie te
laten opwekken . Het materiaal dat dit mogelijk maakt is PZT. Dit materiaal heeft in
korte tijd al zo’n ontwikkeling doorgemaakt dat het zelfs al voorkomt in
examenopgaven voor het vwo.

Bron: Saxion (HBO-opleidingsinstituut Twente).

Demografische ontwikkeling Brandevoort
De speel/werk-locatie komt te liggen op het perceel Brandevoort II. Hier wonen straks
de eerste gebruikers. In dit bouwperceel staan 500 tot 1.500 woningen gepland.
Deze zijn goed voor 1.100 tot 4.000 inwoners. Samen met de bewoners van het
perceel Brandevoort I komt het aantal bewoners op circa 13.000 (Foolen, 2011).
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Bevolkingsprognose 2011-2030

Economische ontwikkelingen
Flexplekken in opkomst. De actuele trends in werken (De Groot, 2016) wijzen uit dat
werknemers flexibel willen werken met geavanceerde technologieën en
geoptimaliseerde processen. In een werkomgeving waarin samenwerken centraal
staat.
In hetzelfde artikel (De Groot, 2016) wordt gesignaleerd dat het meer en meer
gangbaar wordt om overal en altijd online en bereikbaar te zijn. Informatieverwerking
gaat via de cloud (overal bereikbaar) waarbij de werkstructuur van de adaptieve
werkplek ervoor zorgt dat overal toegang is tot de gebruikelijke applicaties.
Toename ZZP’ers. Uit het jaarlijks onderzoek naar werkgelegenheid en banen in
Zuidoost-Brabant (Gemeenten Eindhoven en Helmond, 2016) blijkt dat het aantal
vestigingen sinds 2011 ieder jaar is toegenomen. Dit betreft vooral
eenmanszaken/ZZP-ers. In Helmond gaat het in de periode 2011-2015 om een
toename met 300 eenmansbedrijven.
Duurzame energievoorzieningen. Alles wordt ontworpen voor de lange termijn en
verspillingen worden geminimaliseerd, vooral op het gebied van energie (Meerman,
K. 2016). Gemeenten, bedrijven en consumenten investeren in duurzame
ontwikkelingen, zoals het opwekken van energie met beweging, met zon en met
wind. De materialen die gebruikt worden in de openbare ruimte moeten lang
meegaan en de gebouwen moeten zelfvoorzienend zijn in energie.
Deeleconomie. De ontwikkeling gaat van een economie gebaseerd op privébezit naar
een economie, waar mensen producten en diensten delen met elkaar.
(Consumentenbond, 2016). De Speelwerkplaats is een actuele toepassing van dit
principe.

8

In de Speelwerkplaats wekt een deel van de gebruikers energie op tijdens hun
activiteiten. Deze energie wordt uiteraard ook gebruikt om de activiteiten die zij zelf
beoefenen mogelijk te maken, maar daarnaast blijft er voldoende energie over om de
andere gebruikers te voorzien van elektriciteit en dan nog blijft er restenergie over om
elders in de wijk toe te passen.
Naast uitwisseling van opgewekte en benodigde (mechanische) energie biedt de
Speelwerkplaats een uitstekende gelegenheid om informatie uit te wisselen en
contacten te leggen tussen de gebruikers. In het bijzonder denken we hierbij ook aan
de flexwerkers.

Sociaal-culturele ontwikkelingen
Openbare speelplekken minder vanzelfsprekend dan ooit
Het aantal buitenspelende kinderen in het publieke domein is sterk verminderd. In
België toont de universiteit van Leuven aan dat tussen 1983 en 2008 het aantal
buitenspelende kinderen is gehalveerd. In hun referenties verwijzen zij naar
vergelijkbare ontwikkelingen in Duitsland en Engeland.
Volgens het Leuvens onderzoek spelen de volgende factoren een rol bij het meer of
minder spelen in het publieke domein:
a) de aanwezigheid van andere kinderen;
b) de sociale cohesie in de wijk (bij voldoende kinderen maar weinig contact tussen
de bewoners, wordt minder samengespeeld);
c) de beschikbare ruimte: veel rijdende en geparkeerde auto's blokkeren de
mogelijkheid tot spelen;
d) de volgebouwde ruimte: vrijwel alle ruimte wordt benut voor andere zaken, er is
nauwelijks braakliggend terrein;
e) de beschikbare tijd: sommige kinderen hebben een volle agenda met
georganiseerde activiteiten;
f) eigen tuin met voldoende ruimte om te spelen.
In Nederland heeft DSP-groep een grootschalig onderzoek gedaan naar redenen dat
kinderen minder buiten spelen. Ruim 1.650 ouders met kinderen op de scouting
deden aan het onderzoek mee. Meer dan 90% geeft als veruit belangrijkste reden de
concurrentie van computer, tablet, mobiel en t.v.
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‘Digitalisering is belangrijkste oorzaak van het niet buitenspelen’ (dsp-groep, 2015)
Ander onderzoek in Nederland, onder een bredere groep ouders (inclusief ouders
van wie de kinderen niet op scouting zijn) bevestigt deze resultaten. Het
Reformatorisch Dagblad wijdt een artikel aan een van de onderzoeksresultaten van
VVN: “Een op de vijf ouders zegt dat verkeersonveiligheid er de reden van is dat hun
kinderen weinig buiten spelen. “

De onderzoeksbureaus Qrius en OneTwentyone hebben onder verschillende
gebruikersgroepen geïnventariseerd hoe de meningen verdeeld zijn over openbare
speelplekken. Dan blijkt dat een kwart van de ouders niet tevreden is over de
speelruimte in hun buurt en dat bijna een derde van de kinderen de speelruimte in
hun woonomgeving saai vindt.
Onderzoek onder ouders In Helmond wijst uit dat de tevredenheid met
speelvoorzieningen hier hoger gewaardeerd wordt, maar ook hier zijn het vooral de
ouders van kinderen tot 13 jaar die tevreden zijn. Van de ouders met kinderen van
13-18 jaar is slechts een kwart van mening dat er voldoende activiteiten voor deze
jeugdgroep zijn.

Living the future / smart city
In veel gemeenten wordt geëxperimenteerd met de ruimtelijke inrichting om mensen
als het ware van nature tot gezonder gedrag en duurzamer leefwijze te brengen. Ook
in Helmond zijn ontwikkelingen gaande om bestaande woonwijken aan te passen.
Daarenboven biedt Helmond nu de kans om een nieuwe woonwijk geheel volgens de
nieuwe principes te ontwerpen.
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Brandevoort Noord staat gepland als woonwijk die over vijf tot tien jaar zijn beslag
moet krijgen. De locatie voor de slimme wijk is het middelpunt van de slimste regio
‘Brainport’ (gemeente Helmond, 2016). Hierdoor zijn diverse instellingen betrokken bij
deze uitdaging, om de slimme wijk te realiseren. Onderwijsinstellingen zien het als
een kans om onderzoek te doen met de technologie van morgen,
overheidsinstellingen proberen duurzaamheid en economie voorop te stellen en het
bedrijfsleven is geïnteresseerd in de kansen die deze wijk biedt. Het draait om de
maatschappij van morgen.

Technologische ontwikkelingen
Energie opwekken uit beweging:
E-tegel:
“De E-tegel, is een innovatief concept dat werkt met piëzo-elektrisch materiaal, dat
trillingen uit de (leef)omgeving omzet in energie” (Grijsen, 2016). “Zo kunnen
spelende kinderen energie opwekken door op de E-tegel te springen om zo led
lichten te laten branden. Dit maakt allerlei spelvarianten mogelijk.”
“Mensen zien mogelijkheden voor het opwekken van energie in alles wat beweegt. Er
zit energie in de beweging van klapdeuren op school (4.000 keer per dag), de
naafdynamo van een fiets, de remenergie van treinen, een lift die op en neer gaat, en
zelfs in sportschoolapparatuur. Maar ook de lucht die wordt verplaatst door auto’s op
snelwegen, in tochtstroom in huis, of de wind die tussen hoge gebouwen giert. Of het
bewegende water in afvoerpijpen of in het riool door schoepenradaren en de
stroming in rivieren en eb en vloed. Beweging is energie” (Ineke van Zanten, 2016).

Sustainable Dance Floor:
In 2016 ontwierp Daan Roosegaarde de Sustainable Dance Floor. De dansvloer
geeft licht en zorgt ervoor dat er energie opgewekt wordt door beweging van de
mensen op de dansvloer. Dat komt doordat de veren die in de dansplaten zitten
bewegen en daardoor wordt een generator aangedreven (Tweakers, 2016).
Duurzame en interactieve speelplek:
De wereld van morgen is een organisatie die zich inzet voor het bewust maken van
energie en duurzaamheid door de inzet van interactieve speeltoestellen. Naast de
educatieve waarde, toveren de speeltoestellen een glimlach op het gezicht van de
gebruikers.
Eén van de duurzame speeltoestellen is de Touwpomp. Deze pompen worden ook in
ontwikkelingslanden met succes gebruikt. Voor iedere Touwpomp die in Nederland
verkocht wordt, plaatsen we een Touwpomp in Ghana of en Togo waar een zelfde
type pomp geproduceerd en geplaatst wordt door plaatselijke vaklieden (De wereld
van morgen, 2016).

Speeltoestellen die energie opwekken:
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Futuristisch ogende speeltoestellen die energie opwekken. Met de opgewekte
energie wordt een led-paneel aangestuurd waardoor kinderen direct kunnen zien
hoeveel stroom ze hebben opgewekt (Amsterdams nieuws, 2016).
Interactieve speelplaats van Yalp:
Interactief spelen via de speelplaats van Yalp. Yalp biedt de mogelijkheid tot
bewegen met de Sutu Voetbalmuur, Sona Geluidsboog, Fono DJ-tafel, Memo
Spelpilaren en het Toro Sportveld (Yalp, 2016).
Alle elektriciteit gaat naar 12 volt:
Alle huidige elektronische apparatuur en ledverlichting werkt op gelijkspanning en
ook duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen werken op gelijkspanning. De
standaard zal voor elektriciteit zal 12 en 24 Volt worden (12volt, 2016).

ICT
Big data:
Dankzij big data komen organisaties meer over hun klanten te weten. Door gegevens
uit social media, cookies en bijvoorbeeld Google Analytics te combineren kan steeds
meer op maat worden aangeboden. Geen algemene homepage meer, maar direct de
voor die ene specifieke klant relevante informatie en producten (Graydon, 2016).
Smartphones worden veelvuldig gebruikt om persoonsbewegingen in kaart te
brengen, zowel voor toepassing in grootschalig toeristisch onderzoek als bij
bezoekerstellingen in steden (Ruijs & Foolen, 2015)

Internet of things:
Het internet of things biedt oneindig veel mogelijkheden. Momenteel betekent het dat
we onze smartphone vaak als afstandsbediening gebruiken (Media wijsheid, 2016).
Mobile website:
Steeds meer mensen ‘mobile only’. Dit zet sterk door, maar speelt in Nederland een
minder grote rol. Al is het gebruik van veel jongeren in feite ‘almost mobile only’
(Mediaweb, 2016).

Ecologische ontwikkelingen
Circulaire economie:
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en
waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem,
waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun
levensduur worden vernietigd (MVO Nederland, 2016).
Energie opwekken door beweging:
Elektriciteits opslag:
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De elektriciteitsopslag zal worden geoptimaliseerd voor drie ontladingstijden:
grootverbruik, systeemondersteuning en ‘achter de meter’. Mogelijke technologieën
zijn chemische batterijen voor het opslaan van zonne-energie voor consumenten,
technologieën met hoog vermogen voor systeemondersteuning op systeemniveau en
slimme software in batterijen om deze optimaal te kunnen gebruiken
(Technischeunie, 2016).

Politiek-juridische ontwikkelingen
Privacywetgeving en big data
Overheden werken aan smart cities. Bedrijven willen smart ondernemen. Inwoners
willen duurzaam consumeren. Duurzaam is tegenwoordig een standaard bijproduct
van alle vormen van organiseren.(Motivaction, 2014)

Onderzoeksbureau Motivaction en Uitzendbureau Unique doen onderzoek
onder de bedrijven in Nederland met maximaal 500 medewerkers.
http://www.duurzatam-ondernemen.nl/mkb-ziet-duurzaam-ondernemen-alsbelangrijke-trend/
http://mvonederland.nl/trendrapport-2015
http://www.jamiemagazine.nl/nl/weblog/2840/trends-duurzaamheid-in-2015.html
-

Privacyschending en privacywetgeving bij gebruik van persoonsgebonden
info (zoals info per individu over hoeveelheid opgewekte energie, c.q.
hoeveelheid verbruikte calorieën, etc.)

Informatie die via datastromen wordt verzameld over gebruik / productie van
producten is vaak terug te herleiden tot individuele personen.
Aandachtspunten:
wij verzamelen informatie over het gebruik van onze faciliteiten en de opbrengsten op
het vlak van
● gezondheid (tijdseenheden beweging; verbruikte calorieën)
● energie (opgewekte kwh)
● Bij gegevens over gezondheid bestaan extra strenge eisen ten aanzien van
de privacy
Van belang is hierbij de wetgeving te volgen zoals in de Wet Bescherming Privacy.

Conclusie DESTEP analyse:
Diverse instellingen zijn betrokken bij de uitdaging om de slimme wijk Brandevoort te
realiseren:
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●

●
●

●

Door het bijhouden van de leeftijden en geboortes binnen een wijk kan ermee
rekening gehouden worden welke voorzieningen er binnen een aantal jaar
nodig zijn.
Gebrek aan interessante buitenspeelplekken en digitalisering zijn volgens
ouders en jeugd de belangrijkste oorzaak van het niet buitenspelen.
Duurzaam is de nieuwe trend, alles wordt ontworpen voor de lange termijn en
verspillingen zijn niet meer aan de orde, vooral op het gebied van energie.
Daarnaast verschuift de huidige economie naar een deeleconomie.
De actuele trends in werken wijzen uit dat werknemers flexibel willen werken
met geavanceerde technologieën en geoptimaliseerde processen. In een
werkomgeving waarin samenwerken centraal staat.

Het wordt meer en meer gangbaar om overal en altijd online en bereikbaar te zijn.
Informatieverwerking gaat via de cloud (overal bereikbaar) waarbij de werkstructuur
van de adaptieve werkplek ervoor zorgt dat overal toegang is tot de gebruikelijke
applicaties. In een nieuw te bouwen wijk is een faciliteit voor dergelijke flexplekken
onontbeerlijk.
De technologie van tegenwoordig laat steeds meer toe en dat zorgt ervoor dat
interactieve en energieopwekkende speeltoestellen steeds populairder worden.
Naast de educatieve waarde, toveren de speeltoestellen een glimlach op het gezicht
van de gebruikers.
Daarnaast zijn big data, internet of things en mobiele websites steeds belangrijker bij
het voldoen aan de behoefte van verschillende doelgroepen.
Door middel van big data wordt informatie over gezondheid en opgewekte energie
bijgehouden en teruggekoppeld aan de buurt. Privacywetgeving is relevant om
individuele gegevens in een vertrouwde wetomgeving te bewaken.
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en
waardevernietiging te minimaliseren. Dit betekent dus ook dat door het opwekken
van energie door beweging, de energie opnieuw gebruikt kan worden voor andere
doeleinde.

3.2 De eindgebruikers en omvang van de concurrentie
Groep

Leeftijd

Baby’s
/ Peuters

0-3

BasisschoolJeugd

4-11

Brandevoort*

Helmond*

Regio**

880

4.120

p.m.

1.300

8.070

p.m.

14

Pubers

12-17

1.160

6.300

p.m.

Volwassenen

18-64

8.880

56.580

p.m.

Senioren

65-plus

1.030

16.830

13.250

95.100

Totaal
Flexwerkers

20-65

Ouders

20-50

*Aantallen op basis van de bevolkingsprognose van 2025. ** regionale prognose
Korte toelichting
Baby’s / Peuters: Baby’s en Peuters vormen de groep van personen tussen de 0 en 5
jaar. Deze groep speelt alleen onder directe begeleiding van de ouders. Dit zullen
naar schatting 880 personen zijn in Brandevoort en ruim vierduizend in totaal
Helmond..
Basisschooljeugd: De jeugd bestaat uit personen tussen de 6 en 12 jaar oud. Deze
groep speelt vrij zelfstandig, maar vaak blijven de ouders in de buurt. De ouders
kunnen dan even ontspannen of mensen ontmoeten in de horecavoorzieningen.
Pubers: Deze groep bestaat uit jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Deze jongeren
spelen zelfstandig en zijn vaak op zoek naar uitdaging en avontuur op de
speelplaats.
Volwassenen: de groep volwassenen bestaat uit personen in diverse
maatschappelijke rollen.
Senioren: Senioren zijn inwoners van 65 jaar en ouder. Deze groep verandert in
toenemende mate in actieve ouderen. De pensioengerechtigde leeftijd ligt in 2025 in
ieder geval boven de leeftijd van 65 jaar.
Flexwerkers: Dit is de grootste leeftijdscategorie, namelijk tussen de 20 en 65 jaar
oud. De personen in deze groep kunnen heel divers zijn. Het gaat om studenten,
zzp’ers, mensen die af en toe thuis werken en kenniswerkers (hoogopgeleide
arbeidsmigranten, werkzaam in Brainport). Deze mensen zijn op zoek naar een plek
waar ze kunnen werken met de juiste voorzieningen en waar ze anderen kunnen
ontmoeten.
Ouders/Verzorgers: Deze groep is gekoppeld aan de groep van kinderen en jeugd, zij
komen meestal samen naar de speelplaats. Deze groep kan ontspannen in de
horecavoorzieningen of een oogje in het zeil houden bij de kinderen.

3.3 Concurrerende producten en alternatieven
Voorliggend concept wil een aantal doelen combineren op een multifunctionele
ruimte.
1. bij de verschillende gebruikersgroepen de onderlinge contacten binnen de
groep, maar ook die tussen de gebruikersgroepen te bevorderen.
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2. De bewegingsactiviteiten van elk van de deelnemers te bevorderen
(motorische ontwikkeling;
spiermassa; vetverbranding)
3. De bewegingsactiviteiten ten nutte maken door omzetting in elektriciteit.
4. Educatie & zelfinzicht door feedback over de geleverde prestatie

Alternatieven voor het primaire activiteitendoel van de drie doelgroepen missen alle
de mogelijkheid om de bewegingsactiviteit om te zetten in elektriciteit.
In de toekomst wordt dit misschien een gangbaar verwerkingsmateriaal en is het niet
meer zo bijzonder als nu.

JEUGD: primair doel om gelegenheid te bieden voor vrijetijdsactiviteiten voor de
jeugd (~), in een veilige omgeving.
Alternatieven hiervoor zijn:
a) ~ bij de jeugd thuis, onder toezicht van ouder / verzorger;
b) ~ bij verenigingen, sport-/atletiekclubs, onder toezicht van begeleider/trainer;
c) ~ in zwembad, onder toezicht van badmeester;
d) ~ in winkelcentra, pleinen, station, straten;
e) ~ in stadsparken of de vrije natuur.

OUDERS: voor ouders is het van belang dat er een leuke & verantwoorde speelplek is voor
hun kind(eren), waar zij desgewenst ook zelf een rustige plek hebben om een oog te houden
op hun kind(eren) dan wel aanspreekpunt te zijn voor hun kind(eren).

Alternatieven hiervoor zijn: Ouders halen en brengen hun jeugd naar diverse
gelegenheden en zijn daarbij zelf vrijgesteld van toezichthoudende taken.
FLEX-WERKERS/-STUDENTEN: voor mensen die een flexplek zoeken is een prettige
werkomgeving met functionerende internetverbinding van belang. Die vinden ze in deze nieuw
te bouwen ruimte: moderne vormgeving, schoon, goede koffie, goede kwaliteit eten, en
gelegenheid om tussendoor even een ontspanningsactiviteit in het speelcentrum te
beoefenen.

“Nadelen aan zijn portable office zijn er eigenlijk niet, aldus Wim. “Het enige wat ik kan
bedenken is dat het scherm van een tablet niet zo groot is. Maar ik kan hem eigenlijk
overal wel aan een groter scherm koppelen (..).“
http://www.zzpservicedesk.nl/497/veilig-wifi-met-vpn.htm
Alternatieven hiervoor in Helmond zijn momenteel een tweetal locaties in Helmond-centrum
en twee op / in buurt van de automotive campus.

Ik vind vier locaties. Geen idee of die vaak leeg staan. Maar in 2025 is er vast meer
behoefte.
● Bedrijvencentrum Traverse (BCT) Kasteeltraverse 100
● kasteeltraverse 90
● steenovenweg 5
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●

automotive campus

ter inspiratie: hier met dashboard waarop te zien is wie er nog meer is (iig hoeveel er
nog meer zijn) http://www.bct-helmond.nl/dashboard

=============================
We beginnen met een beschrijving van PZT (zie a) en gaan verder met de
alternatieven (b)
a) beschrijving, toepassing en rendement van PZT
“In de vloer wordt piëzo-elektrisch materiaal verwerkt. (..) Een groot deel van de algemeen
gebruikte piëzo-materialen bevat lood, wat niet goed is voor het milieu. Er zijn echter ook piëzomaterialen te verkrijgen die hetzelfde resultaat bereiken zonder het gebruik van lood. Deze
materialen zijn daardoor uiteraard beter voor het milieu.”

http://technotheek.utwente.nl/wiki/Pi%C3%ABzo-materialen

“Van alle bewegingsenergie die PZT door middel van druk krijgt toegevoegd,
wordt 80 procent omgezet in elektriciteit.”
http://www.nemokennislink.nl/publicaties/je-lijf-als-stroombron
we maken gebruik van de variant waarin geen lood verwerkt is. Onderzoek hiernaar
is al volop in ontwikkeling
“Misschien had piëzo-elektriciteit al een belangrijke rol kunnen spelen in ons
elektriciteitssysteem, als niet verreweg het beste bekende piëzo-elektrische materiaal voor
bijna 50 gewichtsprocent uit lood had bestaan. Massale toepassing van dit materiaal zou
een groot milieuprobleem hebben veroorzaakt. Daarom is materiaalonderzoek de kern van
piëzo-elektrische ontwikkeling. “ http://www.biobasedpress.eu/nl/2013/07/piezoelektriciteit-voor-een-wereld-die-minder-grondstoffen-verbruikt/

Piëzo-elektrisch materiaal wordt nu al gebruikt voor de opwekking van energie, maar dat is
dan op grotere schaal. Zo zijn de dansvloeren van sommige nachtclubs uitgerust met piëzoelektronische systemen. Deze voorzien de lampen van de clubs van energie.
https://tweakers.net/nieuws/57156/onderzoekers-vergroten-rendement-piezo-elektrischmateriaal-op-nanoschaal.html
b) de alternatieve energiebronnen

3.4 Distributie en omschrijving marktstructuur van de concurrentie
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Hoofdstuk 4: Business model
4.1 Klantsegmenten
Voor wie creëren we waarden:
Jeugd:
- Basisschool
- Onderbouw middelbare school
- Jeugd uit de omgeving
Flexwerkers:
- ZZPers
- Studenten
- Werknemers
Ouders/volwassenen
- Volwassenen die willen ontspannen en ontzorging zoeken
- Ouders met kinderen
Wie zijn onze belangrijkste klanten:
De belangrijkste klanten zijn de jeugd. Zij zorgen voor een continue gebruik van het
speelplein waardoor de ontmoetingsplek voor de hele community interessant is en
andere partijen erbij betrokken worden.

4.2 Waarde propositie
Welke waarde leveren we aan de klant?
- Het aanbieden van een Speelwerkplaats
- Social return
- Energizing community
Welk probleem van onze klanten helpen we oplossen?
- Tekort aan speelgelegenheden voor kinderen
- Tekort aan openbare ontmoetingsruimte voor ouders
- Tekort een flexwerkplekken voor flexwerkers
- Tekort aan voorzieningen voor scholen om kinderen op een leuke en educatieve
manier te laten bewegen
- Mensen zijn onbewust van energieverbruik
In welke klantbehoeften voorzien we?
- Beweging
- Leeromgeving
- Gezondheid
- Ontspanning
- Ontzorging
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- Ontmoeting
- Bewustwording
- Duurzaam
- Fijne werkplek
Welke bundels van producten en diensten bieden we aan elk klantsegment?
Jeugd:
- Bewust omgaan met zelf opgewekte energie
- Leuke/ fijne plek om te spelen/ sporten
Flexwerkers:
- Wi-Fi
- Fijne werkplek
- Aanwezigheidslijst waardoor ontmoetingen gestimuleerd worden
- Gezonde en biologische producten (horeca)
- Vrijheid
- Mogelijkheid voor ontspannen en ontmoeten
Ouders:
- Ontspanningsruimte
- Horeca

4.3 Kanalen
Via welke kanalen willen onze klantsegmenten worden bereikt?
- Webapplicatie
- Mobiele website
- Social media
- Scholen
- Locatie (reclame)
Hoe bereiken we ze nu?
- Webapplicatie
- Scholen
- Locatie (reclame)
- Mond tot mond
Hoe zijn onze kanalen geïntegreerd?
- Webapplicatie die ook geschikt is voor mobiele devices met weergave hoeveel
energie er is opgewekt
- Lidmaatschap systeem waarbij iedereen die gaat spelen moet in- en uitchecken, op
deze manier wordt er zichtbaar hoeveel energie er is opgewekt gemiddeld per
persoon (alles te zien op de webapplicatie).
Welke werken het beste?
- Webapplicatie
- Scholen
- Mond tot mond
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Welke zijn het meest kosten efficiënt?
- Social media kanalen kosten niets
- Webapplicatie
- Locatie (reclame)
Hoe integreren we ze met klantrelaties?
- Lidmaatschap
- Social media volgers of likes
- Persoonlijk account op de webapplicatie

4.4 Klantrelaties
Wat voor soort relatie verwacht elk van onze klantsegmenten dat we met ze zullen
aangaan en onderhouden?
Leerlingen:
- Samenwerking met scholen: leerlingen komen een keer per week op locatie voor
gymles om van de faciliteiten gebruik te maken.
- Samenwerking door middel van lidmaatschap per kind.
Flexwerkers:
- Vrijblijvende en uitnodigende relatie vanuit de aanbieder.
- Iedere ochtend tussen 9 uur en 10 uur gratis koffie/thee.
- Netwerkmogelijkheden
Ouders:
- vrijblijvende en veilige relatie, de ouders moeten op een ontspannen manier hun
kinderen in gaten kunnen houden.
Welke klantrelaties zijn we al aangegaan?
- Lidmaatschap om gebruik te maken van de faciliteiten. €5,- per kind.
- Afspraken met scholen om per klas een keer in de week te komen gymen.
Hoe duur zijn ze?
- Lidmaatschap: €5,- per huishouden.
- Scholen hebben een aandeel van … in de faciliteiten
Hoe zijn ze geïntegreerd in de rest van ons business model?
- Betalende leden zorgt voor vaste inkomsten

4.5 Inkomstenstromen
Voor welke waarde zijn onze klanten echt bereid te betalen?
- Lidmaatschap
- Sponsoren
- Horecagelegenheid
- Elektriciteit
Voor wat betalen zij op dit moment?
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- Elektriciteit
Hoe betalen zij op dit moment?
- Energierekening
Hoe zouden ze het liefst betalen?
- Jaarlijks voor lidmaatschap
Hoeveel draagt de inkomstenstroom bij aan de totale inkomsten?
- 100%

4.6 Key resources
Welke key resources vereisen onze waardeproposities?
- Groepen voor activiteiten
- Ondernemers
- Personeel
- Innovatieve en interactieve speeltoestellen
Onze distributiekanalen?
- Fysieke dienst aangeboden op locatie
- Horeca

4.7 Kernactiviteiten
Welke kernactiviteiten vereisen onze waardeproposities?
- Onderhoud
- Exploiteren van de Speelwerkplaats
Onze distributiekanalen?
- Horeca
Klantrelaties?
- Lidmaatschap
Inkomstenstromen?
- Lidmaatschap
- Elektriciteit

4.8 Key partners
Wie zijn onze key partners?
- Gemeente Helmond
- Producent slimme vloeren
Wie zijn onze kernleveranciers?
- Leveranciers van speeltoestellen/ slimme vloeren
- Horeca leveranciers
- Gemeente Helmond
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Welke key resources halen we bij onze partners?
- Geld
- Speeltoestellen/ slimme vloer
- Distributiekanalen
Welke kernactiviteiten voeren onze partners uit?
- Financiering van het project
- Levering/ aanpassing van goederen

4.9 Kostenstructuur
Wat zijn de belangrijkste kosten die inherent zijn aan ons business model?
- Financiering van de aanleg van het project
- Onderhoud
Welke key resources zijn het duurst?
- De speelplaats
- Flexwerkplekken
- Personeel
- Speeltoestellen
Welke kernactiviteiten zijn het duurst?
- Onderhoud
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The Business Model Canvas:
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Hoofdstuk 5: Productbeschrijving
Omschrijving van het product
Wij bieden een Speelwerkplaats aan voor allerlei doelgroepen, hier worden mensen
samengebracht en wordt een gemeenschap gebouwd. Kinderen hebben hier een
plek om te spelen, voor flexwerkers zijn alle voorzieningen aanwezig om te
(net)werken en volwassenen kunnen hier ontspannen. Door de activiteiten en
bewegingen die plaatsvinden wordt energie opgewekt, waardoor iets terug wordt
gedaan voor de wijk.
Uitgebreid
Het concept is om een multifunctioneel terrein aan te leggen dat voor verschillende
doelgroepen en doeleinden gebruikt kan worden, op een duurzame manier. De kern
van de Speelwerkplaats bestaat uit twee dingen. Er is een ruimte waar verschillende
activiteiten georganiseerd kunnen worden en waar vrijuit gespeeld kan worden. Dit
laatste zal voornamelijk door de jeugd worden gedaan. Daarnaast is er ruimte om te
werken voor de flexwerkers. De groep flexwerkers bestaat uit studenten, ZZP’ers en
werknemers. Het werken op deze locatie wordt aantrekkelijk gemaakt door de
voorzieningen die aanwezig zijn op de Speelwerkplaats. Er is bijvoorbeeld internet,
elektriciteit en sanitair aanwezig. Er is ook een systeem waarmee bijgehouden wordt
wie er op de flexwerkplek aan het werken is, hierdoor wordt het makkelijk gemaakt
om te netwerken en nieuwe mensen te ontmoeten.
De kinderen hebben veel energie en bewegen constant, hieruit kan energie opgewekt
worden. De energie wordt opgewekt door de druk op de ondergrond, dit veroorzaakt
trillingen waaruit energie ontstaat. Daarnaast worden en er zonnepanelen en een
windmolentje geïnstalleerd. De kinderen kunnen inchecken (1) op de speelplaats,
hiermee kunnen ze verschillende statistieken bijhouden. Voorbeelden hiervan zijn de
hoeveelheid energie die ze opgewekt hebben (in toegankelijke waardes) en de
tijdsduur van het spelen.
De sport en speel ruimtes worden omgeven door horeca en flexwerkplekken. In de
horecaruimtes kunnen de ouders van de kinderen elkaar ontmoeten, rustig een boek
lezen of iets drinken. Deze ruimte biedt toezicht op de kinderen van een afstandje.
De flexwerkplekken zitten hier los van, in deze ruimtes kunnen verschillende groepen
mensen samen of alleen werken. De verschillende groepen kunnen bijvoorbeeld
flexwerkers, zzp’ers en studenten zijn. Er worden goede voorzieningen aangelegd
om deze flexwerkplekken aantrekkelijk te maken en houden. Er is bijvoorbeeld
internet, toilet en elektriciteit aanwezig. De elektriciteit wordt opgewekt door de
spelende kinderen en kan direct worden gebruikt door de flexwerkers. Een andere
toepassing van deze energie is de verlichting van het terrein en het digitaal
ondersteunen van activiteiten (denk aan interactieve spellen, zoals de Sona
geluidsboog (Yalp, 2016)).
(1) De kinderen die op de Speelwerkplaats willen spelen, moeten een
lidmaatschap hebben. Dit biedt vaste inkomsten en hierdoor kunnen de
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kinderen en ouders inchecken op de speelplaats. Dit persoonlijk gebonden
account kan op de website worden bekeken. Er kan dan worden ingezien
hoeveel elektriciteit ongeveer is opgewekt door de kinderen. Dit wordt op een
toegankelijke en speelse wijze getoond. Voor de mensen die geen
lidmaatschap hebben, geldt een entreeprijs voor toegang tot de speelplaats.

Duurzaamheid is een van de belangrijkste factoren die ervoor zorgen dat mensen
samengebracht worden. Kinderen wekken energie op door te spelen. Door middel
van een digitale terugkoppeling worden zij bewust gemaakt van de energie die ze
opwekken en wat daarmee kan worden gedaan. Hierdoor stimuleren wij de
ontwikkeling van kinderen. Zij ontwikkelen zich ook door te spelen op de
flexspeelplek, hier ontmoeten zij nieuwe kinderen en leren ze met elkaar omgaan. De
flexwerkers kunnen gebruik maken van de groene energie die opgewekt wordt,
waardoor zij bijdragen aan een schoner milieu.
Er is tegenwoordig nog een groot tekort aan goede flexwerkplekken. Voorzieningen
zoals snelle WiFi, toiletten en elektriciteit zijn vaak nog niet op een toegankelijke plek
te vinden. Hier willen wij op inspelen door een fijne flexwerkplek aan te bieden voor
alle geïnteresseerden in de buurt. De flexwerkers bestaan uit een hele brede groep,
namelijk studenten, ZZP’ers en thuiswerkers. Wij willen al deze mensen een plek
geven om te werken en om elkaar te ontmoeten. Netwerken is namelijk een
belangrijke activiteit voor het bedrijfsleven (Carrièretijger, 2016).
De flexspeelplek biedt een gelegenheid voor passieve en actieve vrijetijdsbesteding.
De kinderen kunnen er lekker spelen en de ouders kunnen ontspannen en zich
ontzorgen. De horecagelegenheid biedt een ruimte waar iedereen zijn ding kan doen.
De eerste uitwerking van dit idee is het aanleggen van een slimme speelvloer. Door
gebruik te maken van de wrijving en druk die gebruikers (kinderen; volwassenen)
automatisch uitoefenen bij hun ontspanningsactiviteiten op de vloer van het speelveld
wordt met behulp van moderne techniek elektrische energie gecreëerd.
Wat zijn de eigenschappen?
Het terrein wordt multifunctioneel gebruikt, maar de verschillende ruimtes worden
uitsluitend gebruikt voor de voorbestemde doeleinden en doelgroepen. De
speelruimte wordt gebruikt om in te spelen, deze ruimte is bedoeld voor kinderen en
eventueel ouders met kleinere kinderen. De flexplek wordt uitsluitend gebruikt door
flexwerkers, zij hebben hier de mogelijkheid om rustig te werken en om elkaar te
ontmoeten. Dit kunnen studenten, zzp’ers en thuiswerkers zijn. De voorzieningen die
er zijn voor deze ruimte zijn uitsluitend bedoeld voor de flexwerkers, hierdoor blijft het
internet snel en het toilet schoon. De horecaruimte kan wel door allerlei doelgroepen
en voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Hier kunnen de ouders van de
kinderen zich vermaken, de flexwerkers kunnen hier af en toe ontspannen en de
kinderen kunnen er iets te eten of drinken halen. Hierdoor wordt het een
ontmoetingsplaats waar mensen samen worden gebracht.
De speelruimte kan daarnaast ook worden gebruikt voor andere activiteiten, zo wordt
ervoor gezorgd dat het terrein continue gebruikt wordt. De activiteiten worden onder
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andere georganiseerd door scholen, deze kunnen hier bijvoorbeeld gymlessen
houden. De gemeenschap kan ook met initiatieven komen voor activiteiten, deze
kunnen ze via de website organiseren. Dit betekent dat alle verschillende groepen in
de wijk gebruiken kunnen maken van het terrein.
Duurzaamheid en met name groene energie zijn een belangrijk aspect van het
terrein. Er zijn verschillende initiatieven voor groene energie aanwezig, zoals energie
uit de beweging van de kinderen, windenergie en zonne-energie. De energie uit de
beweging van de spelende kinderen wordt opgewekt door het piëzo materiaal (1) dat
in de ondergrond verwerkt is. Groene energie wordt gezien als een verbindingspunt
tussen de verschillende doelgroepen. De kinderen wekken een deel van de energie
op en worden bewust gemaakt van energie (2). Voor de flexwerkers is het de afname
van diezelfde groene energie, waar ze gratis gebruik van kunnen maken. De
flexwerkplek wordt voorzien van 12V elektriciteit, dit is een veelvoorkomende
stroomvoorziening waar alle apparaten (3) op draaien die de flexwerkers gebruiken.
(1) Het piëzo materiaal is verwerkt in de ondergrond van de speelplaats. Als er
beweging plaatsvindt, worden de trillingen en de druk op de ondergrond
omgezet in elektriciteit (Saxion, 2016).
(2) De kinderen worden bewust gemaakt van energie door middel van
infographics die aanwezig zijn op de speelplaats en die kunnen worden
bekeken op het persoonlijke account op de website. Infographics zijn voor
iedereen te begrijpen en daardoor een makkelijke vorm van terugkoppeling.
(3) Voorbeelden van apparaten die op 12V draaien (Pinterest, 2016)
(a) Laptop
(b) Telefoon
(c) Router
(d) Koelkast
(e) Koffiezetter
Wat zijn de activiteiten?
- Buitenspelen
De kinderen spelen buiten in de speeltuin. Zij wekken hiermee energie op en
ontwikkelen zichzelf. Ze kunnen zich ontwikkelen op verschillende manier. Door
samen te spelen ontwikkelen ze zich op sociaal gebied, door bezig te zijn met
energie en duurzaamheid leren ze wat energie is en maken we ze bewust van een
duurzaam milieu. Door het vele bewegen van de kinderen ontwikkelen ze zich op het
gebied van motorische vaardigheden.
- (Kleinere) evenementen en activiteiten
De Speelwerkplaats is een plek waar vele activiteiten zullen plaatsvinden. Scholen
kunnen hier hun gymlessen houden en de gemeenschap kan hier vrij activiteiten
organiseren voor allerlei doeleinden. De flexwerkers kunnen er bijvoorbeeld
cursussen en netwerkborrels organiseren. Het organiseren en bekijken van
activiteiten en evenementen is allemaal mogelijk via de website van de
Speelwerkplaats.
- Ontspannen
Voor ontspanning is genoeg ruimte op de Speelwerkplaats. Kinderen kunnen hier
hun vrije gang gaan met het spelen en voor de ouders is er een horecagelegenheid.
De ouders worden ontzorgt omdat de speelplaats overzichtelijk is en er makkelijk
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toezicht gehouden kan worden onder het genot van de horeca. Zij kunnen hier
contacten leggen met andere ouders. De flexwerkers zullen zich hier ook af en toe
ontspannen en afstand nemen van hun werk. Ze kunnen uitrusten en anderen
ontmoeten.
- Flexwerken
Werken wordt aantrekkelijk door de voorzieningen die aanwezig zijn op de
Speelwerkplaats. Het gebruik van internet en elektriciteit is gratis. Daarnaast biedt
deze werkplek de ideale omstandigheden om te netwerken. Er zullen diverse
vakgebieden samenkomen. Er is een plek waar rustig gewerkt kan worden, op een
andere locatie dan thuis of op kantoor.
Wat zijn de kostencomponenten?
- Aanleg/ investering
- Onderhoud
- Voorzieningen
- Internet
- Toilet
- Elektriciteit
- Horeca
Wat zijn de voordelen?
- Ruimte om te werken
- Ontmoetingsplek
- Ontwikkeling van kinderen
- Vrijetijdsbesteding
- Creëren van een gemeenschap
- Energieopwekking
Voor wie zijn deze voordelen relevant?
- Kinderen
- Ouders
- Flexwerkers
- De gemeenschap
- Scholen
Horeca
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Hoofdstuk 6: Marketing en
communicatie
6.1 Marktintroductie strategie
De marktintroductie strategie geeft richting aan de introductie van het concept
aangaande community building.
Om het concept te introduceren zal de gemeente Helmond vooraf scholen warm
moeten maken voor een samenwerking. Dit gebeurt door middel van verschillende
marketing activiteiten zoals de webapplicatie waarin het concept gepresenteerd wordt
en andere promotieactiviteiten waaronder social media marketing. Als de scholen op
de hoogte zijn van het concept moet er een samenwerking worden gecreëerd met
basisscholen en middelbare scholen. Door de samenwerking heeft het concept
direct nut omdat er dagelijks gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden in het
kader community building.
Via de Gemeente kunnen alle huishoudens een abonnement aanschaffen voor een
kleine vergoeding. Daarnaast zal gemeente Helmond een samenwerking aangaan
met sportclubs waardoor leden van sportclubs in de regio gratis gebruik kunnen
maken van de faciliteiten.
Via social media tijdens de bouw van het project warm maken met de ontwikkelingen
en status van het concept. Dit wordt uitgevoerd door een erkend
communicatiebureau.
Als het concept eenmaal staat, wordt er een grote opening georganiseerd waar de
inwoners van Brandevoort en omgeving uitgenodigd worden om de mogelijkheden te
ervaren.
- Studenten, ZZP’ers en werknemers uit Brandevoort worden uitgenodigd voor de
opening van de flexwerkplekken waar een opening/netwerkborrel plaats vindt.
- Ouders en de jeugd worden uitgenodigd bij de opening van de speelplaats en de
omliggende horecagelegenheden.
Om klanten binnen te halen is het zaak dat de gemeente open staat voor community
building en het concept stimuleert. Door een win-win situatie te creëren voor alle
partijen wordt dit mogelijk gemaakt.
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6.2 Marketingactiviteiten
Tijdens de bouw van het project:
Facebook:
- Community starten en vanuit daar gesponsorde berichten targetten naar de
doelgroep met de voortgang en mogelijkheden die het project bieden.
- De opening aankondigen en iedereen uitnodigen
- Like en deel acties voor een groter bereik
Linkedin:
- Delen van updates die van belang zijn voor ZZP’ers en studenten
E-mail marketing:
- Wanneer mensen in de wijk komen wonen, vragen naar e-mail zodat de bewoners
op de hoogte gehouden kunnen worden over de ontwikkelingen in de wijk. Met deze
e-mailadressen is er de mogelijkheid om gericht nieuws updates te verzenden naar
de doelgroep.
Website:
- Webapplicatie met informatie over de voortgang en het doel van het project. Het
doel hiervan is om de doelgroep warm te houden en de interesse te wekken.
Opening project:
Facebook:
- Via het bestaande community gesponsorde berichten targetten naar de doelgroep
met de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten.
- Een winactie waarbij de mooiste/meest creatieve foto, welke geupload wordt op de
facebookpagina tijdens de opening een diner bon wint van een van de
horecagelegenheden.
Linkedin:
- Delen van updates die van belang zijn voor ZZP’ers en studenten omtrent de
flexwerkplekken, daarnaast updates over de netwerkevenementen.
E-mail marketing:
- Via de verkregen e-mailadressen nieuws updates posten van de opening.
Website:
- Webapplicatie waar de nieuwste ontwikkelingen voorbij komen omtrent de opening
van het project.
Toekomst:
Facebook:
- Via het bestaande community gesponsorde berichten targetten naar de doelgroep
met de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten.
- Evenementen promoten gericht op de doelgroep
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Linkedin:
- Delen van updates die van belang zijn voor ZZP’ers en studenten omtrent de
flexwerkplekken, daarnaast updates over de netwerkevenementen.
E-mail marketing:
- Via de verkregen e-mailadressen de doelgroep op de hoogte houden van
evenementen.
- De doelgroep informeren naar resultaten van de energieopwekking.
Website:
- Webapplicatie waar de nieuwste ontwikkelingen voorbij komen omtrent de opening
van het project.
- Voor het organiseren en bekendmaken van wijkactiviteiten.

6.3 Marketing & Sales team
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Hoofdstuk 7: Managementteam
CEO

Truus Ruijs
Opleiding: Radboud universiteit, faculteit
Sociale Wetenschappen,
Onderzoeksmethodologie, Nijmegen
Passie
Skills

Manager Productontwikkeling

Cas Verploegen (19 jaar)
Opleiding: Technische Universiteit,
faculteit Industrial Design, Eindhoven
Passie: Productontwikkeling en
eindgebruikers betrekken bij het project
Skills: Ideation, productuitwerking

Manager Marketing & Communicatie

Koen van den Dungen (24 jaar)
Opleiding: Avans Hogeschool ‘sHertogenbosch Small Business And
Retail Management
Passie: Onderzoek doen en
onderbouwen business plan
Skills: Communicatie, marketing

Designer

Rebecca Broens (20 jaar)
Opleiding: Summa College ICT, MBO 4,
in Eindhoven.
Stage: Kuijpers Installaties (Helmond)

Na de opleiding ben ik van plan om door te studeren en meer in het webdesign te
gaan verdiepen, hier ben ik het meest geïnteresseerd in. Het lijkt mij erg leuk om
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nieuwe concepten te bedenken en mijn creativiteit te uiten in mijn werk. Wel vind ik
het van belang dat de klant zijn wensen vooraan worden gezet.
Voor mijn opleiding ben ik nog nooit eerder in aanmerking gekomen met coderen. Ik
ben hiermee gestart aangezien mijn interesses in computers lagen. Ervaring heb ik
tot nu toe niet, dit is een van de redenen dat ik aan innovation in a week mee heb
gedaan. Het is voor mij een aangename uitdaging geweest. Ik heb er erg van
genoten en ben blij dat ik me hiervoor heb ingeschreven.
Designer

Michelle Broens (20 jaar)
Opleiding: Summa College ICT, MBO 4,
in Eindhoven.
Stage: Tablo (Heeze)
Planning: ICT, HBO

Ik ben een tweedejaars student op Summa College ICT in Eindhoven, hier studeer ik
applicatieontwikkeling op mbo-niveau 4. Vroeger heb ik altijd achter mijn computer
gezeten en ik wou graag een beroep vervolgen die veel met computers te maken heeft.
Toen ik deze opleiding voorbij zag komen wist ik dat dit mijn kans was. Wat mij vooral
interesseert in het maken van programma’s en websites is het design hiervan. Ik wil mij
daarom ook verder ontwikkelen hierin later op mijn vervolgopleiding op het hbo.
Wat ik erg belangrijk vind van het ontwerpen van een website of programma is dat de passie
van de klant het beste naar voren komt in het product dat ik lever. Mijn ervaringen komen
eigenlijk alleen af van stage en school werk. Momenteel loop ik stage bij Kuijpers Installaties
in Helmond waar ik het erg naar mijn zin heb. Ik doe mee aan innovation in a week omdat ik
de uitdaging graag eens aan wou gaan om binnen een korte tijd een probleem op te lossen.
Projectleider

Mike Kotte (17 jaar)
Opleiding: Summa College ICT, MBO 4,
in Eindhoven.
Stage: Stagefreaks (Eindhoven)
Planning: ICT, HBO

Ik ben een tweedejaars student aan het Summa College in Eindhoven. Hier volg ik
de opleiding Applicatie & Media-ontwikkelaar. Deze opleiding bevalt mij zeer goed
en ik haal goede resultaten. Ik ben altijd al erg geïnteresseerd geweest in de
technische kant van zaken. Hoe iets werkt en vooral: waarom? Toen ik dus mijn
eerste laptop in bezit had was ik al direct verkocht en ben zo ingestroomd in de ICT.
Na deze opleiding ben ik van plan om door te stromen naar het HBO. Zo kan ik mezelf
verder ontwikkelen en verder werken aan mijn carrière. Na deze opleiding zou ik
graag een eigen bedrijf willen beginnen of in een klein bedrijfje gaan werken. Dit
zodat ik zelf inspraak heb in wat er gebeurd en ik niet in de grote massa van een
bedrijf zit.
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Webdesign is iets wat mij interesseert. Zowel op front-end als backend ben ik op een
goed niveau. Zelf heb ik ook al een aantal eigen projecten afgemaakt. Ook ben ik erg
muzikaal. Ik heb jaren gitaar gespeeld, kan (vind ik zelf) redelijk zingen en heb bijna
altijd wel muziek opstaan.

Back-End (logistiek achter de website)

Tom van Kaathoven
Opleiding: Summa College ICT, MBO 4,
in Eindhoven.
Stage: Senet Eindhoven BV
(Eindhoven)
Ervaring: PHP, HTML, CSS, C# , MySql
en Zend 2 framework
Planning: ICT, HBO

Skills: mijn skills zijn:” kan me goed aanpassen op situatie, raar, goede inzicht op
situaties, behulpzaam.
Toen ik de opleiding begon had ik geen ervaring met codetaal. Nu heb ik ervaring
met de talen PHP HTML, CSS, C#, MySQLl en Zend2 Framework. Op school heb
ik de basis geleerd maar uit ervaring zeg ik nu dat je het meest leert op de stages.
Projectleider ICT

Kyle Ritchi
Opleiding: Summa College ICT, MBO 4,
in Eindhoven.
Stage: Tablo (Heeze)
Planning: Fontys, ICT, HBO

Ik zit in mijn tweede leerjaar van de opleiding applicatieontwikkelaar. Deze volg ik op
het Summa College ICT in Eindhoven. De opleiding die ik volg is een MBO niveau 4
opleiding. Ik loop stage bij het bedrijf Tablo in Heeze.
Na deze opleiding ben ik van plan om door te studeren naar HBO op het Fontys. Ik
ben nog niet zeker waar ik mij in wil gaan verdiepen, daarom biedt het Fontys mij de
meeste mogelijkheid in hun brede ICT-opleiding.

Voor deze opleiding wist ik niets van programmeren, in een jaar tijd heb ik veel
geleerd op de opleiding. Ik vind het erg leuk en ben erg geïnteresseerd in het
coderen. Verder vind ik het erg leuk dat iedereen kan gaan beginnen met de
opleiding. Je hoeft geen ervaring te hebben met coderen, voordat je aan de opleiding
begint.
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Hoofdstuk 8: Kengetallen Financials
p.m.

Hoofdstuk 9: Planning

taak

actie periode

projectbeschrijving / concept

MT

4-10 november 2016

ict-toepassingen / concept

ICT

7-10 november 2016
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rendementsinfo voor wie snapt wat er staat
https://www.circuitsonline.net/forum/view/123259
Zorgzamestad Helmond:
In Helmond is de tevredenheid met speelvoorzieningen en activiteiten wel hoger,
maar ook hier zijn het vooral de ouders van kinderen tot 13 jaar die tevreden zijn.
Van de
ouders met kinderen van 13-18 jaar is slechts een kwart van mening dat er
voldoende activiteiten voor deze jeugdgroep zijn.

het proces heet intussen ‘energy harvesting’; staat beschreven in publicatie van de
saxion; maar rendementinfo staat hier niet in of ik zie niet dat het er staat in die
tabellen.

Saxion. (2016).
https://www.saxion.nl/wps/wcm/connect/532efa3e-8037-4fc9-84ea6056d6566026/IMPT_Pi%C3%ABzo_v0.1.pdf?MOD=AJPERES
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https://www.hetcvte.nl/document/voorbeeldexamenopgaven
pzt wordt ook al in vwo examens gebruikt.. toe maar.
E-tegel toepassing foto in de introductie van deze scriptie
http://essay.utwente.nl/65081/1/Verslag_Marjolein_Pistoor_s1085107.pdf

DSP-groep. (2015). De waarde van buitenspelen. Geraadpleegd op, 8 november,
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ouders ontevreden en kinderen vinden het saai (Nederland)
http://fruitshoot.pr.co/103872-kwart-ouders-ontevreden-over-speelruimte-in-de-buurt
Helmond. Redelijk tevreden over plekken voor kinderen; over plekken voor pubers
zeer ontevreden.
Grijsen. (2016). Productspecificaties E-tegel. Geraadpleegd op, 9 november, 2016
van http://www.grijsen.nl/save_pdf.aspx?l=NL&b=289
Carrièretijger. (2016). Netwerken. Geraadpleegd op, 9 november, 2016, van
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/socialevaardigheden/netwerken
Pinterest. (2016). 12 Volt products. Geraadpleegd op, 8 november, 2016, van
https://nl.pinterest.com/callonb/12-volt-products/
Middelpunt van duurzame energie
- Bewegen/ spelen (focus): 80% rendement
- Windmolen: 2.190 MWh /jaar
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energieopwekken/windenergie-op-land/techniek/opbrengst
- Zonnepanelen: 120kwh /m2 /jaar
https://www.energieleveranciers.nl/zonnepanelen/opbrengst-zonnepanelen
gebruik per huishouden: 2.970 kWh /jaar
https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/
http://www.energienieuws.info/2013/08/duurzaam-energie-opwekken-is-leuk.html
+ bijv energie opwekken uit je eigen zweet, mit 2013
+ telefoon opladen met eigen urine
+ speelgoedhuis (kinderen in uitvinderswedstrijd)
de basis voor de rubberen vloer vond ik hier
http://www.nemokennislink.nl/publicaties/je-lijf-als-stroombron
soort rubber (PZT)
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● als chip in lijf levert voldoende energie voor pacemaker
● in schoenzolen, tijdens hardlopen wordt je mobiel opgeladen
http://www.fitmagazine.nu/nederlandse-fitnessclubs-wekken-elektriciteit-op-metbewegingen-van-bezoekers/
http://www.accountancyvanmorgen.nl/2015/12/24/5-demografische-ontwikkelingendie-een-stevige-invloed-zullen-hebben-op-accountantskantoren-en-10-antwoorden/

Alles over buiten spelen
https://www.platformbuitenspelen.nl

Kinderen spelen minder buiten

● De KULeuven herhaalde enquête-onderzoek bij kinderen over
buitenspelen, gezondheid en ontwikkeling. Gegevens uit 1979 en 1989
werden vergeleken met de cijfers uit 2008.
● Kind & Samenleving herhaalde een studie van de NDO (voorloper van
Kind & Samenleving) uit 1983, waarbij het spel van kinderen in diverse
wijken werd geobserveerd en aan de woonomgeving werd gekoppeld.
Wij zochten in 2008 zeven wijken (die gelijkwaardig waren qua
ruimtelijke omgeving, aantal kinderen, sociale samenstelling,
bevolkingsdichtheid…) om de observaties te herhalen.

Meer hierover van Kind & Samenleving
●
●
●
●
●

Literatuuronderzoek
Observatie-onderzoek in woonwijken
Survey-onderzoek van de KULeuven
Het syntheseverslag vat de belangrijkste bevindingen samen
Met onze grappige Speeltijger-poster dagen we kinderen uit om zelf
wat vaker 'rond te spoken'. In de tekst die erbij hoort vertellen we
waarom buiten spelen zo waardevol is, voor kinderen en voor de hele
samenleving.
● Het langlopend onderzoek naar Spelen & Ontmoeten (2014-2017) stelt
scherp op de ontmoetingskansen die kinderen vinden en creëren in de
publieke ruimte. Met de 'Speeltijger' geven we onze visie weer en
dagen we iedereen uit om het spelen in de publieke ruimte positief te
belichten.

Meer lezen
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● Buitenlands onderzoek geeft aan dat ook de actieradius van kinderen –
hoe ver van huis kunnen en mogen ze zich zelfstandig bewegen – sterk
is afgenomen gedurende de laatste 40 jaar. In Duitsland is die afname
wel veel beperkter dan in Groot-Brittannië.
● Meer over spelen in het algemeen in onze Engelstalige, uitgebreide
literatuurstudie van kwalitatief onderzoek over spelen

Familieplein/multifunctionele ruimte
https://www.platformbuitenspelen.nl/nieuws/290916/noordplein-rotterdam-moetfamilieplein-worden

Flexwerk mogelijkheden in de gemeente helmond
http://www.bct-helmond.nl/werken/flexwerken

Scenario's bij doelgroepen voor sport- en beweegplekken; onderzoek door het Mulier
instituut voor de gemeente Almere
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=821&m=1422882820&action=file.do
wnload

http://www.extendlimits.nl/nl/artikel/sportend_energie_opwekken

http://www.metronieuws.nl/xl/2016/08/slimme-nederlander-wekt-energie-op-metzwaartekracht

http://campusblog.nl/2016/06/energie-opwekbken-door-te-dansen/

http://www.marketingonline.nl/bericht/accenture-innovation-awards-concept-van-deweek-e-tegel-alledaagse-trilling

https://wistjedatenergie.nl/tag/energie-opwekken/

http://www.deslimmespeeltuin.nl/site/professionals/

http://www.at5.nl/artikelen/103567/interactieve-speeltuin-geopend-in-zuidoost
40

http://www.ed.nl/regio/helmond/energie-opwekken-met-speeltoestellen-in-helmond1.6159595

https://www.frankwatching.com/archive/2015/12/09/de-3-grootste-digitaleontwikkelingen-voor-2016/

https://www.computable.nl/artikel/opinie/datamanagement/5005560/1509029/privacyblijft-heikel-punt-bij-big-data.html

http://technotheek.utwente.nl/wiki/Pi%C3%ABzo-materialen LOOD IN HET
MATERIAAL

divers overig wat uit de beschrijving moet en naar deconclusie
mooie illustraties van het materiaal; veel toepassingen; mogelijk ook
rendementsinfo. https://www.saxion.nl/wps/wcm/connect/532efa3e-8037-4fc984ea-6056d6566026/IMPT_Pi%C3%ABzo_v0.1.pdf?MOD=AJPERES

Bij de schatting van de expoitatiekosten zal rekening gehouden worden met deze
bevolkingsprognose.
Zo nodig wordt uitbreiding gezocht met andere gebruikersgroepen
(bijv. vaste afname door scholen)
(bijv. bovenwijkse functie)
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ad BIG DATA / ICT / PRIVACY
We sluiten voor de speeltuin aan bij de procedures die hierover zijn ontwikkeld voor
scholen in Nederland.
● workshop organiseren:
● welke privacy risico's gaan mogelijk gepaard met het verzamelen van data en
terugkoppelen van deze informatie op individueel of geaggregeerd niveau.
● Wie is verantwoordelijk voor privacymaatregelen / voorkomen van misbruik
● welke procedures gebruiken we voordat informatie wordt vrijgegeven
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/wet-beschermingpersoonsgegevens-wbp/
https://www.secureworldexpo.com/10-big-data-analytics-privacy-problems

VORMGEVING (Speelruimte maken we samen)
https://drive.google.com/file/d/0B5GTHzLsozWHd1IwT0lxdTRQNVk/view
Speeltuinen in Utrecht zijn van oudsher plekken waar burgerinitiatief, gemeentelijke
beleid, vrijwilligerswerk en de professionele inzet samen komen. Etc.

ad big data / samenstelling van de wijk

Het bijhouden van statistieken en samenstellingen van de bewoners wordt steeds
vaker gedaan, het slimme gebruik hiervan is mede een doel van de slimme wijk
(Omroep Brabant, 2016). Hier kan slim gebruik van gemaakt worden door bepaalde
zaken die te voorspellen zijn en dus eventueel problemen te voorkomen. Door
bijvoorbeeld het bijhouden van de leeftijden en geboortes binnen een wijk kan
rekening gehouden worden met welke voorzieningen er binnen een aantal jaar nodig
zijn. Dit biedt vele mogelijkheden.

website van de Speelwerkplaats (concept) http://www.kevinkotte.nl/speelwerkplaats/

APA-stijl:
https://www.scribbr.nl/apa-stijl/literatuurlijst-volgens-de-apa-regels/
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