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Hoewel er bedrijven zijn die een terugloop of 
uitstel van opdrachten zien, lijkt dat in evenwicht 
te zijn met de bedrijven waarmee het in 2020 
beter is gegaan, aldus de branchevereniging.

Groei houdt aan
John Bakker, eigenaar van Hercules 
Speeltoestellen, vulde de enquête zelf ook in. 
Verbaasd over de resultaten is hij niet. Gelukkig 
mag Bakker zich onder de speelbedrijven 
scharen waarmee het in 2020 beter gegaan is. 
‘Ik ben positief. Er zijn geen opdrachten komen 
te vervallen of uitgesteld. Eigenlijk groeien we 
gewoon door en hebben gelukkig ook geen 
ondersteuning nodig gehad.’

Willem Butz, bestuurslid van de branche
vereniging en directeur van Boerplay, herkent 
de uitkomst van de enquête ook. ‘Bij Boerplay 
hebben we het afgelopen jaar goed gedraaid en 
wij verwachten niet dat 2021 ineens een slecht 
jaar zal zijn. Toch merken we bij verschillende 
gemeentes wel wat terughoudendheid. Ze 
weten niet goed wat de budgetten gaan doen.’

Geen afstel maar uitstel
Hester Walda van Donker Groep geeft aan dat 
het naar omstandigheden erg goed, maar dat 
er voorzichtig wel wat onzekerheid in de lucht 
hangt. ‘Er is een opdracht of twee uitgesteld. 
We hebben op dit moment nog ontzettend veel 
aanvragen, maar ik verwacht wel dat er links of 

rechts toch wel eens iets bezuinigd moet gaan 
worden.’

‘In het begin van de eerste lockdown merkten 
we wel wat onzekerheid bij de klanten’, vertelt 
Johan Oost van OBB, adviesbureau op het 
gebied van onder meer spelen en sporten in de 
openbare ruimte. ‘Echter zijn de meeste lopende 
contacten juist uitgebreid, en zijn er diverse 
nieuwe projecten opgestart en offertes uit
gebracht. Vooralsnog heeft corona dus nog niet 
veel impact op onze werkzaamheden.’

Aandacht voor bewegen
Ondanks het op de loer liggen van mogelijke 
bezuinigingen, zijn de geluiden uit de branche 
dus overwegend positief. Bovendien zien leden 
kansen ontstaan door de coronacrisis: door de 
toenemende aandacht voor het belang van 
gezond leven en voor bewegen in de buiten
lucht. Walda: ‘Het (enige) voordeel van corona 
is dat men zich meer is gaan beseffen hoe 
waardevol buiten en bewegen is. Daar wordt 
binnen gemeentes anders dan vroeger over 
nagedacht.’ Butz: ‘Ik wil gemeentes oproepen om 
juist te blijven investeren in de openbare ruimte. 
Lockdown en avondklok of niet, de openbare 
ruimte is de enige plek waar je nu kan recreëren 
en bewegen.’

De hoop is dat we het besef van het belang van 
spelen en bewegen, ook als de crisis uiteindelijk 

ten einde komt, vast kunnen houden. ‘Niet ieder
een zal het vasthouden, maar ik denk dat de 
mindset omtrent het belang van (buiten) spelen 
en bewegen bij velen toch wel echt veranderd is’, 
besluit Walda.

Speelbranche voorzichtig positief over 2020, toekomst blijft onduidelijk

De negatieve gevolgen van Covid-19 op de 

speelbranche lijken vooralsnog redelijk beperkt 

te zijn. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête onder 

de leden van de branchevereniging Spelen en 

Bewegen. Wel zijn leden voorzichtig met hun 

toekomstverwachtingen wegens mogelijke 

bezuinigingen.
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