T O O L S 4 K I D S
ÉCHT
GEREEDSCHAP,
OP MAAT
VAN KINDEREN

KINDEREN DIE SPELEN NEMEN GRAAG VOLWASSENEN ALS VOORBEELD: ZE DOEN ALSOF ZE ZELF
POLITIEAGENT ZIJN, ZE DOEN ALSOF ZE ZELF ETEN KOKEN, ZE DOEN ALSOF ZE ZELF MAMA OF
PAPA ZIJN… OOK KLUSSEN EN TIMMEREN IS EEN ACTIVITEIT DIE KINDEREN GRAAG VAN DE GROTE
MENSEN IMITEREN. TOCH HOEFT HET HIER NIET ALTIJD EEN VERHAAL VAN ‘ALSOF’ TE ZIJN. TOOLKID
GEEFT KINDEREN DE MOGELIJKHEID OM ECHT AAN DE SLAG TE GAAN, IN ALLE VEILIGHEID, MET
MATERIAAL DAT OP HUN HANDJES EN MOTORIEK IS AFGESTEMD.

Het idee van ToolKid is zo’n tien jaar geleden
vanuit de praktijk ontstaan. “Een ergotherapeut was op zoek naar écht kindergereedschap om een jongen te helpen bij zijn
motorische ontwikkeling”, zo vertelt Lise
Geers, een van de drijvende krachten achter
ToolKid. “Wij gingen voor haar op zoek maar
we vonden enkel puur speelgoedgereedschap en gereedschap voor volwassenen.
Omdat ook een zoektocht in het buitenland
niets opleverde, hebben we besloten zelf
gereedschap te gaan ontwikkelen waarbij
de ontwikkeling van het kind centraal staat.”

VEILIGHEID BOVEN ALLES
Na marktonderzoeken, observaties van
kinderen met bestaande gereedschappen,
inventarisatie van de problemen die ze
daarbij tegenkwamen, gevolgd door het
bedenken, maken en testen van de prototypes van het kindergereedschap kwam
de ToolKid-lijn tot stand. “Het gaat hier om
écht gereedschap op maat van kinderen.
Het is ergonomisch op hen afgestemd, qua
afmetingen, qua gewicht, en qua handvat.
Uiteraard was veiligheid een van de belangrijkste bekommernissen bij de ontwikkeling.
Voor de zaag hebben wij bijvoorbeeld een
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artikel ontwikkeld dat wij de zaaggeleider
noemen. Dat is een soort klem die je op het
hout plaatst en waar je de zaag in plaatst.
Zo kunnen kinderen de echte zaagbeweging
aanleren, zonder dat ze zich kunnen kwetsen aan de zaag, die natuurlijk wel scherpe
tandjes moet hebben om goed te kunnen
zagen. Wij hebben ToolKid laten testen door
TüV Rheinland en ToolKid voldoet als enige
gereedschapsleverancier ter wereld aan de
Europese veiligheidsnorm voor speelgoed.”

CREATIVITEIT
ToolKid biedt een leuk alternatief voor de
games en televisie, die heel wat tijd van de
kinderen opeisen. “Op zich zijn die activiteiten leuk, en ook helemaal niet verkeerd.
Maar het gereedschap daagt hen uit om
zelf iets te maken en uit zichzelf iets te bedenken. De creativiteit van kinderen wordt
aangesproken. Ze beginnen met plankjes,
maar op de duur worden dat bijvoorbeeld
vliegtuigjes of andere creaties. Ze maken
echt iets vanuit zichzelf en ze hebben een
tastbaar resultaat. En dat vinden kinderen
leuk. Daarnaast zien ze ook dat papa en
opa ook zo’n zaag hebben, en vinden ze het
super om hetzelfde te kunnen doen.”

STAP NAAR DE RETAIL
Zo’n vier jaar geleden is ToolKid gestart met
verkoop in Nederland via een kleine webshop.
“Daarbij zijn we ook begonnen met verkopen
via de schoolleveranciers in Nederland. Later
kwamen daar ook de Duitse en Belgische
scholen bij. Maar omdat we in de webshop
steeds meer aankopen kregen van ouders en
grootouders, hebben we besloten om nu ook
de stap naar de retail te zetten We hebben nu
een verpakkingslijn met sets in verschillende
prijsklassen ontwikkeld voor de winkels. In
Nederland zijn er al kwaliteitsspeelgoedzaken die ToolKid in hun assortiment hebben,
en we gaan hier nu verder op inzetten. Op
dit ogenblik hebben wij een compleet assortiment voor houtbewerking, met 22 artikelen.
Met alles wat je nodig hebt om te meten, te
zagen, te schuren, te timmeren, te boren en
te schroeven. Maar het concept van ToolKid
kan in de toekomst verder uitgebreid worden,
met producten voor metaalbewerking, maar
ook andere artikelen om kinderen met techniek te leren omgaan”, zo besluit Lise Geers.

Meer info via www.ToolKid.com
of info@ToolKid.com 
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