INSPECTIE

Inspecteurs
A

Herkenbaar? Uw speeltoestel in de gemeente of op de speeltuinvereniging
wordt door de ene inspecteur afgekeurd en bij een second opinion door de
ander goedgekeurd. De een past de wet toe, de ander een risicoanalyse. Met
de oprichting van Stichting Veilig Spelen moet een einde komen aan de interpretatieverschillen van inspecteurs. Willem van Veenendaal van Spelen noemt
het ‘een doorbraak’. Jeroen Bos van het Keurmerkinstituut vindt het een opstap
naar een vorm als VCA-certificatie.
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l sinds de invoering van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen in 1997 is er kritiek op de wijze van
inspecteren van speeltoestellen. Vanaf dat
jaar schoten inspectiebureaus als paddenstoelen uit de grond, vele stortten ook
weer in, maar toch een aanzienlijk aantal
overleefden en inspecteert heden ten dage
nog. Maar lang niet altijd uniform. De
aanwezigheid van veel inspectiebureaus
hoeft in principe geen probleem te zijn.
Het zorgt voor een gezonde concurrentie.
Alleen is het aantal interpretaties van de
norm- en regelgeving rond om de veiligheid van speeltoestellen bijna net zo groot
als het aantal bureaus. Jeroen Bos, directeur bij het Keurmerkinstituut: ‘Het hebben
van verschillende meningen over veiligheid maakt het voor de beheerder, maar
ook voor de fabrikant niet makkelijker.
Verkeerde adviezen zorgen voor onnodige
kosten voor het aanpassen van speeltoestellen. Het speeltoestel moet tijdelijk verzegeld of verwijderd worden, vervolgens
moet het worden aangepast en daarna
soms herplaatst.’ Vaak volgt daarna een
discussie met de fabrikant van het toestel
of met inspecteurs die het toestel eerder
hebben beoordeeld maar geen onveiligheden hebben kunnen ontdekken. Zo kan het
voorkomen dat een keurende instantie een
obstakelvrije valzone van twee centimeter
korter dan de norm voorschrijft, goedkeurt. De inspecteur die jaarlijks zijn ronde
doet, vindt vervolgens de situatie “onveilig” en schrijft het verleggen van een trottoirband en vergroting van de zone met
twee centimeter kunstgras voor. Bos: ‘Of
neem de case dat een inspecteur de toggletest (verstrikkingstest met touwtje) op
verkeerde plaatsen in een toestel uitvoert
terwijl het toestel net gecertificeerd en
splinternieuw is geplaatst. In dit concrete
geval stond de gemeente op zijn achterste
benen, heeft de fabrikant het toestel voor
niets moeten herbeoordelen en werd de
certificerende instantie opgetrommeld om
aan te tonen dat de koordjestest niet door
het hele toestel moet worden uitgevoerd.
Het was allemaal overbodig geweest als
we uniform waren geweest in onze beoordelingen en aanpak.’
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s speeltoestellen geregistreerd
AL STEVIGE BELANGSTELLING VOOR REGISTER TERWIJL STARTSCHOT NOG
GEGEVEN MOET WORDEN
Stichting Veilig Spelen
Het Keurmerkinstituut liep al jaren met het
plan rond een registratiesysteem voor inspecteurs op te zetten en vond een partner
in de Branchevereniging Spelen die soortgelijke ideeën had. De twee hebben de
krachten gebundeld en zijn bezig met de
oprichting van de Stichting Veilig Spelen.
Deze stichting heeft tot doel de kwaliteit
van speeltoestelinspecterend Nederland
te verhogen en hoog te houden. En misschien nog belangrijker: er voor te zorgen
dat alle partijen hetzelfde denken over de
veiligheid van speeltoestellen. Willem van
Veenendaal, voorzitter Spelen: ‘Ik vind het
een echte doorbraak. We worstelen al jaren met dit dilemma. Neuzen staan straks
dezelfde kant op. Hier gaat de gebruiker
veel plezier aan beleven.’ Vanuit Spelen is
door de werkgroep bestaande uit Gert-Jan
Smit, Herwin Kloosterman, Ronald van der
Velde, Johan Planterink, Marcel van Moorsel en Frans Everaets intensief gewerkt aan
de oprichting van de stichting. Gert-Jan
Smit, ABOS: ‘Deze nieuwe aanpak gaat er
vooral voor zorgen dat we kwaliteit gaan
leveren en duidelijkheid verschaffen naar
de beheerders van de toestellen.’ Toch de
vraag aan Bos. Eigenlijk zou zo’n stichting
toch niet hoeven. Er zijn immers Europese
normen. Die dicteren toch wat goed en
niet goed is? Bos: ‘Ja, maar van de normen
mag worden afgeweken. Bovendien is het
interpreteren van deze normen lastig. Dat
blijkt wel uit het feit dat NEN een bijblad
gaat uitbrengen waarin een en ander uit
de norm zal worden verduidelijkt.’

Examens
Inspecteurs kunnen zich bij de nieuwe
stichting opgeven voor inspecteur categorie I of II. Deze twee categorieën zijn
gemaakt om onderscheid te maken tussen
de inspecteur in het veld die zich met
inspecties alleen bezighoudt en de inspecteur die ook kennis heeft van de wet- en
regelgeving. Daarnaast zal deze “voorman” meer kennis moeten hebben van
het opstellen van risicoanalyses en andere
methoden om de veiligheid te beoordelen.
De deelnemers zullen worden geëxamimaart 11 - 1
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neerd waarna zij, bij goed gevolg, in de
categorieën I of II geregistreerd worden op
de site van de stichting (www.stichtingveiligspelen.nl). De site is nog “under construction”, maar verwacht wordt dat deze
rond april in de lucht is. Registratie houdt
in dat de inspecteur voldoende deskundig
is om inspecties te kunnen uitvoeren. Zo
weet de opdrachtgever die hem of haar
inhuurt welk vlees hij in de kuip heeft. De
inspecteurs worden tweejaarlijks opnieuw
geëxamineerd waarna, wederom bij goed
gevolg, de registratie wordt verlengd. De
stichting voorziet de inspecteurs middels
een maandelijkse nieuwsbrief van informatie waaronder updates over normen,
wetgeving, beurzen etc. Bos: ‘Ik vind het
goede aan het systeem dat niet alleen
inspecteurs van commerciële bureaus
eraan mee kunnen doen, ook gemeentelijke inspecteurs kunnen zich opgeven en
aantonen voldoende deskundig te zijn om
inspecties uit te kunnen voeren.’ Op de site
van de stichting zal te zijner tijd een forum
worden geopend waar inspecteurs de mening van anderen kunnen vragen. Ook zal
een interpretatielijst beschikbaar komen
die men bij inspecties kan gebruiken. In
de toekomst zal tevens nagedacht kunnen
worden over het opstellen van een eisenpakket voor inspectierapportages en het
plaatsen van voorbeeld examenvragen op
de site. Momenteel is er al een databank
van examenvragen. Een groep deskundigen afkomstig uit het werkveld zal de
vragen en het examencurriculum tegen het
licht houden. Deze groep van deskundigen
bestaat uit vertegenwoordigers van onder
andere beheerders (gemeentes), fabrikanten, inspecteurs, overheid en anderen.
Deze groep is dynamisch en kan om een
aantal jaar van samenstelling veranderen.
De Stichting Veilig Spelen zal zich sterk
maken voor de inzet van geregistreerde inspecteurs. Dit zal worden gedaan door het

aanschrijven van beheerders, de vertegenwoordiging op beurzen en middels andere
promotionele activiteiten.

VCA-certificatie
Vraag is natuurlijk of je met de stichting
ook definitief van de meningsverschillen
af bent.
Gert-Jan Smit: ‘Niet altijd, maar er zal al
veel meer een uniforme lijn zijn. We hebben bijvoorbeeld een raad van deskundigen waarin veel expertise zit en waaruit zeker een solide basis zal voortvloeien. En als
het spaak loopt kun je nog gaan nadenken
over volgsystemen of klachtenregistratie
voor partijen die vaak iets op onduidelijke
gronden afkeuren. ’
Tot slot Jeroen Bos: ‘Mijn ideaalbeeld van
de stichting is een Nederland met speeltoestellen die vooral voor de kinderen leuk
en veilig zijn om te bespelen. Speeltoestellen die regelmatig door deskundige
personen worden beoordeeld waarna
geen discussie bestaat over de kwaliteit en
de inhoud van de rapporten. Inspectiebedrijven die alles weten van de hoed en de
rand en informatie en inzichten uitwisselen. Het zou mooi zijn als de registratie
van inspecteurs uit zou groeien tot wat
de VCA-certificatie nu is. Dit vrijwillige
keurmerk is uitgegroeid tot een onmisbaar
certificaat in de verschillende sectoren
waar veiligheid een grote rol speelt (bouw,
havens etc.). Beheerders van speeltoestellen die een deskundige inspecteur zoeken

(advertentie)

32

BuitenSpelen

hoeven in de toekomst slechts in te loggen
op de site en contact op te nemen met
één of meerdere inspecteurs. De aandacht
verschuift in feite van het inspectiebureau
naar de inspecteur zelf. Haalt een inspecteur zijn tweejarige examen niet, en blijkt
hij ook in de herkansing onvoldoende
deskundig, dan verdwijnt de registratie
automatisch van de site.’ Inmiddels is het
aantal belangstellende voor de stichting al
opgelopen tot bijna zeventig. Bos: ‘En dit
aantal groeit nog wekelijks. En dat terwijl
het officiële startschot nog gegeven moet
worden.’
Voor meer informatie:
info@stichtingveiligspelen.nl

