
Reparatie zelf doen?
Reparaties die uit de inspecties volgen zijn 
soms door de groep of verwanten zelf uit te 
voeren. Dit kan financieel interessant zijn. 

Let er op dat de reparatie voldoet aan de eisen. 
Werk e.e.a. netjes af (voorkom splinters en 
knelgevaar van vingers en hoofd). 
Vervang schommelzitjes niet door zitjes uit een 
speelgoedwinkel.

Klus toch te groot? Je kan het uiteraard ook 
aanvragen via het Facilitair Meldpunt.
Indien van toepassing worden kosten 
doorbelast naar het team.

www.detwentsezorgcentra.nl

Advies?
Heb je vragen of twijfel je? Neem dan contact 
met ons op. Heb je ideeën hoe dingen beter 
kunnen? We gaan graag met je in gesprek! 
Je kan hiervoor contact opnemen met het 
Facilitair Meldpunt of met de Coördinator 
Gebouw en Techniek van je regio.

 
Facilitair Meldpunt
E. facilitair.meldpunt@detwentsezorgcentra.nl
T. 088 430 5000

coördinator Gebouw en techniek
loSSer – herMan nijhuiS

E. herman.nijhuis@detwentsezorgcentra.nl
T. 088 430 4176
enSchede – hanS Quaink

E. hans.quaink@detwentsezorgcentra.nl
T. 088 430 4184
alMelo – arjan holtkaMp

E. arjan.holtkamp@detwentsezorgcentra.nl
T. 06 4135 1359

aFdelinG inkoop
E. inkoop@detwentsezorgcentra.nl
T. 088 430 4115

EEn gEzamEnlijkE 
vErantwoordElijkhEid

Speeltoestellen



wat valt onder 
SpeeltoeStellen?
In de buitenruimte opgestelde schommel, 
glijbaan, trampoline, speelhuis, klimtoestel, 
wiptoestel, zandbak, pingpongtafel, enzovoort.

Daarnaast gymtoestellen (alleen gymzalen): 
wandrek, touw, bok, springplank, enzovoort.

Heb je een wens of 
aanpassingsverzoek
Voor sommige wensen is vooraf toestemming 
nodig. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een 
speeltoestel op het algemene instellingsterrein. 
Of wanneer er voor plaatsing van een toestel 
grotere aanpassingen gedaan moeten worden 
(verplaatsen hekwerk of kappen van een boom). 
Wanneer een groep een dergelijke aanpassing 
wil laten uitvoeren, kan dit besproken worden in 
het Bouwkundig Spreekuur. Kijk op intranet voor 
de tijden en locaties.

In het Bouwkundig Spreekuur wordt samen met 
de aanvrager en de regiomanager overlegd of de 
gewenste aanpassing uitgevoerd kan worden, 
en welke voorwaarden eventueel van toepassing 
zijn. Ook worden afspraken gemaakt over de 
verdeling van de kosten. Bij grote bedragen 
verloopt de besluitvorming via het MT.

aanSchaF via SteunStichtinGen
Er zijn mogelijkheden om een speeltoestel  
aan te vragen via de steunstichtingen van  
De Twentse Zorgcentra. Meer informatie hierover 
is te vinden via www.steunstichtingendtzc.nl

Speeltoestellen  
De Twentse Zorgcentra
Alle speeltoestellen van De Twentse Zorgcentra 
moeten veilig zijn en blijven voor onze cliënten, 
medewerkers en bezoekers. Daar zorgen we 
samen voor:

Facilitair bedrijF
•  Periodieke inspectie Speeltoestellen 

(volgens Warenwetbesluit Attractie- en 
Speeltoestellen).

•  Informeren groepen over uit inspectie 
geconstateerde gebreken.

•  Samen met de groep herstelpunten oppakken.
•  Draagt de kosten voor de jaarlijkse inspecties 

van alle speeltoestellen.

Groepen
•  Beoordelen of het speeltoestel veilig is: Is het 

toestel in goede staat? Is er voldoende vrije 
ruimte?

•  Zien erop toe dat de toestellen op 
verantwoorde wijze gebruikt worden. Zorg zo 
nodig voor toezicht.

•  Laten gebreken of afwijkingen direct herstellen 
(bijvoorbeeld via Facilitair Meldpunt).

•  Houden de toestellen schoon en bereikbaar. 
•  Toetsen bij aanschaf nieuw toestel of 

het toestel voldoet aan de (wettelijke) 
richtlijnen.

•  Melden nieuwe speeltoestellen aan voor de 
inspecties. 

•  Kosten voor reparatie, aanpassing, 
verplaatsing, vervanging of nieuwe aanschaf 
zijn voor de groep.

aanSchaF nieuw SpeeltoeStel
Omdat speeltoestellen aan veel eisen moeten 
voldoen, geven we de volgende tips:
•  Laat je goed adviseren! Dit kan via afdeling 

Inkoop. Je kan ook zelf contact opnemen met 
een goede leverancier. 

•  Schaf niet zomaar wat aan via een 
speelgoedwinkel of webshop: Speeltoestellen 
dienen te beschikken over een certificaat 
(volgens het Warenwetbesluit Attractie- 
en Speeltoestellen). Is dit certificaat niet 
aanwezig of op te vragen, dan wordt het 
toestel bij de inspectie afgekeurd (dit 
betekent het verwijderen of vervangen van 
het toestel).

•  Bij de plaatsing van een speeltoestel 
komt meer kijken, bijvoorbeeld een ruime 
valdempende ondergrond, een ruime 
obstakelvrije zone, stevige verankering. Hou 
rekening met de bijkomende kosten voor 
dergelijke voorzieningen.

•  In sommige gevallen biedt de beschikbare 
buitenruimte onvoldoende (vrije) ruimte voor 
een speeltoestel. Kies in die gevallen een 
ander toestel, of kijk naar samenwerkingen 
met bijvoorbeeld de buren. 


