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Finaleplaats
IJslander is dan ook heel trots op finaleplaats 
voor de Circulair Ondernemen Award. IJslander 
won de tweede prijs, een steun in de rug die het 
bedrijf goed doet. Het bewijst dat de circulaire en 
duurzame bedrijfsplannen gezien worden. Het 
ideale toekomstbeeld van IJslander is het onein-
dig circuleren van speel- en sportaanleidingen 
tussen leverancier en gebruiker. Daarvoor wor-
den al een gebruikersvergoeding en terugkoop-
regelingen ingezet.

Click & Play
Hiervoor heeft IJslander het Click & Play-concept 
ontwikkeld, een geavanceerd kliksysteem en drie 
verschillende building blocks om speelplaatsen 
flexibel te kunnen inrichten. Is de buurt na vijf 
jaar de speeltoestellen ontgroeid? De onder-
grond kan gewoon blijven liggen 
en de oude toestellen kunnen makkelijk wor-
den vervangen door nieuwe. Met de speciale 

IJslander VR-module is het ook mogelijk om de 
speel- of sportplek eerst zelf op te maken en te 
ontwikkelen, voordat u nieuwe keuzes maakt. U 
ziet dan hoe gemakkelijk het systeem werkt: kies, 
klik en klaar. Niet alleen zijn de toestellen gemak-
kelijk uit te wisselen (tussen u, een relatie van 
IJslander of IJslander zelf), ook de ondergrond is 
geschikt voor verschillende types toestellen. De 
ondergrond wordt eenmalig met grondpotten 
neergelegd, waarna er niets meer aangepast 
hoeft te worden, ook niet bij het uitwisselen van 
toestellen. 

Daarvoor zijn door IJslander drie verschillende 
building blocks ontwikkeld. Dit zijn drie vaste 
stramienen met grondpotten met drie hoofd-
speelaanleidingen: schommelen, draaien en 
glijden. Door te werken met drie building blocks 
met ieder zijn eigen speelaanleiding, garandeert 
IJslander dat de ondergronden voldoen aan de 
eisen die bij de toestellen met die speelaanleidin-

gen horen. Zo worden u niet alleen grondwerk-
zaamheden uit handen genomen, maar hoeft u 
zich ook geen zorgen te maken bij het uitwisse-
len van toestellen.

Platform
Speciaal voor Click & Play en om zo duurzaam en 
circulair mogelijke sport- en speelaanleidingen 
te kunnen aanbieden, is IJslander een platform 
begonnen. Binnen dit platform werken meerdere 
leveranciers van sport- en speeltoestellen samen, 
die ook hun toestellen geschikt gemaakt hebben 
voor Click & Play. Zo kunt u uw Click & Play-plek 
geheel naar wens inrichten en wordt het uitwis-
selen nog gemakkelijker gemaakt. Toestellen 
die nog bruikbaar zijn, worden niet meer van de 
hand gedaan maar kunnen op een andere plaats 
worden ingezet. Want kinderen maakt het niet 
uit of het toestel al eerder is gebruikt; zij willen 
gewoon lekker sporten en spelen. Dat kunnen ze 
in de toekomst nog heel lang met de toestellen 
van IJslander.

Circulair ondernemen is niet nieuw voor het sport- en speelbedrijf IJslander. IJslander werkt al sinds 

haar oprichting in 1996 aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Deze doelstelling komt ook 

terug in de bedrijfsplannen. De toestellen die IJslander maakt, worden uitsluitend van circulaire 

materialen vervaardigd. Plastic wordt niet of minimaal gebruikt; wanneer dat wel nodig is, is het 

gerecycled of virgin. Deze werkwijze is en blijft rendabel, volgens John Franken, managing director: 

‘Wat je er aan de voorkant in stopt – duurzame materialen – levert aan de achterkant rendement op.’
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