
Adviseur en onderzoeker speelruimte 24-40 uur

Wil jij je inzetten voor goede speel- en sportruimte voor jong tot oud? Dan kan bij Speelplan!

Wie zijn wij?
Speelplan is een advies-, ontwerp-, en inspectiebureau gespecialiseerd op het gebied van spelen, sporten
en bewegen in de openbare ruimte. Ons kantoor is gevestigd in Almere, maar we werken voor 
opdrachtgevers verspreid door heel Nederland. Dit zijn voornamelijk gemeentes, maar ook 
speeltuinverenigingen en scholen. Met ons hele team doen we ons best om de hele openbare ruimte 
veilig, speels en gebruiksvriendelijk en te maken voor iedereen van jong tot oud.

Taken en verantwoordelijkheden?
Voor deze functie word je onderdeel van het Onderzoek & Advies team. Binnen de functie zet je jouw
kennis en kunde in bij het doen van onderzoek naar de openbare (speel)ruimte. De meeste projecten 
gaan hand in hand met veel verschillende vormen van bewonersparticipatie, zoals kinderwandelingen en 
jongerenoverleg. De onderzoeksresultaten gebruik je om (speelruimte)beleid en/ of uitvoeringsplannen 
te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever en behoeften van inwoners. Alles zo 
kort en bondig mogelijk, visueel aantrekkelijk en begrijpelijk voor een brede doelgroep.

Wat bieden wij?
Een uitdagende, gezellige en leerzame werkomgeving binnen Speelplan waarbij je de kans krijgt om
jezelf te ontwikkelen. Salaris in overleg.

Wat zoeken wij?
Iemand met ten minste 3 jaar (werk)ervaring in het vakgebied communicatie/ (geo) media design, of een
soortgelijke functie of opleiding. We verwachten van jou een nieuwsgierige, sociale, actieve werkhouding 
en vooral veel eigen initiatief. Jij beschikt over:

• Een actieve communicatiestijl; klantcontact, bewonersavonden, presentaties;
• Grafische skills voor het visualiseren van tekst; infographics, webdesign etc.;
• Ervaring met Adobe Creative-programma’s zoals InDesign en Illustrator;
• Goede en kritische schrijfstijl; speelruimteplannen, artikelen etc.
Pre:
• Ervaring met web en app ontwikkeling;
• Gevorderd in Excel
• Kennis van de omgevingswet

Meer informatie:
Lijkt het jou leuk om onze adviseur en onderzoeker speelruimte te worden? Stuur dan een mailtje met 
jouw motivatie en cv naar info@speelplan.nl.


