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Stichting veilig Spelen
scheidt kaf van koren
Bloed, zweet en tranen heeft het gekost. De oprichting van de Stichting Veilig
Spelen (SVS). Maar het is dan toch eindelijk een feit. Ruim anderhalf jaar geleden vonden branchevereniging Spelen en het Keurmerkinstituut elkaar en
richtten de SVS op ter verhoging van de kwaliteit van speeltoestelinspecterend
Nederland.
Tekst: Jeroen Bos (Keurmerkinstituut)

H

et werd hoog tijd dat het niveau van
inspecteurs eens werd getoetst en
wordt opgeschroefd. Te veel onduidelijke
of foute rapporten belandden in het verleden bij gemeentes, fabrikanten en AKI’s
op het bureau. Zoveel inspecteurs, zoveel
interpretatieverschillen wordt wel eens gezegd. De SVS toetst daarom de kennis van
inspecteurs en indien die niet voldoende
is, wordt de inspecteur geadviseerd bij
zichzelf te rade te gaan hoe en waar zijn
kennis te verruimen. De bedoeling is dat
de minder goede en minder deskundige inspecteurs gescheiden worden van de rest.
Daarnaast is het streven dat alle inspecteurs op dezelfde wijze inspecteren, en op
dezelfde wijze beoordelen.
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Momenteel examineert de SVS twee
categorieën; SVS-inspecteur* en SVSinspecteur**. De één ster inspecteur is hij
of zij die de functionele inspectie uitvoert.
Deze beoordeelt een aantal keer per jaar
speeltoestellen op onderhoud en veiligheid. Hij of zij weet hoe een speeltoestel
gerepareerd zou kunnen worden zonder
dat het certificaat van goedkeuring in het
geding komt. De één ster inspecteur kent
de hoofdlijnen uit het Warenwetbesluit
Attractie- en speeltoestellen en de Europese normen EN 1176. De twee sterren
inspecteur is degene die verantwoordelijk
is voor met name de grote jaarlijkse inspectie. Deze inspecteur zal ook opleveringsinspecties kunnen uitvoeren en heeft
meer kennis van het WAS en aanverwante
regelgeving. Elke gemeente en fabrikant
zou gebruik moeten kunnen maken van
een twee sterren inspecteur waaraan
cases, problemen en interpretatieverschillen voorgelegd zouden kunnen worden.
De tweesterren inspecteur kent naast de
Europese normen EN 1176 ook EN 14.974
(skatevoorzieningen), EN 14960 (luchtkussens) en andere relevante criteria.

Meer varianten
In de toekomst zal de stichting zich buigen
over nog twee categorieën; basisinspecteur en inspecteur***. De basisinspecteur
voert de visuele maandelijkse controles
uit. Deze inspecteur verwijdert vuil, draait
loszittende bouten aan en signaleert
vandalisme en oppervlakkig zichtbare
onderhoudsachterstanden. De drie sterren inspecteur is hij of zij die volledig op
de hoogte is van normen, wetgeving, de

reikwijdte en alles wat te maken heeft met
de veiligheid van speeltoestellen. Hij kan
risicoanalyses uitvoeren, weet om te gaan
met water onder en bij speeltoestellen en
weet de regelgeving ook toe te passen op
speeltoestellen voor gebruikers met een
beperking. Het aantal driesterren inspecteurs is klein. Deze inspecteurs zijn te vinden bij AKI’s, NEN, fabrikanten en enkele
gespecialiseerde inspectiebureaus.
Het SVS-examen is pittig en wordt elke
keer samengesteld door de Raad van
Deskundigen (RvD) van de stichting. Deze
RvD bestaat uit deskundigen die ervaring met speeltoestellen hebben vanuit
hun functie. Zo zitten er inspecteurs in
van commerciële inspectiebureaus, een
vertegenwoordiger van de gemeenten, een
fabrikant, een ontwerper van speeltoestellen en skatevoorzieningen en een AK-lidI.
De SVS raadt deelnemers aan zich voor het
examen goed voor te bereiden. Zelfs zij die
al jaar en dag inspecteren moeten er op
bedacht zijn dat de vragen moeilijk kunnen
zijn. Het examen bestaat uit 63 vragen
onderverdeeld in dertig meerkeuzevragen,
dertig stellingen en drie open vragen. Deze
zullen in twee uur tijd beantwoord moeten
worden. Het examen wordt elke twee
jaar afgenomen. De stichting zal zich er in
2012 over buigen of elk jaar waarin geen
examen plaatsvindt een audit zal kunnen
worden afgenomen. Dit kan inhouden dat
auditoren de inspecteur beoordelen tijdens
een inspectie. Maar het zou ook kunnen
zijn dat de auditor enkele uitgevoerde opdrachten beoordeelt. Een deelnemer kan
zelf beoordelen of hij of zij klaar is om het

examen te doen. Op de site www.stichtingveiligspelen.nl staan enkele voorbeeldvragen. Daarnaast zijn ook de leerdoelen
te vinden. En als dat nog niet voldoende is
kan de deelnemer in normen of het Warenwetbesluit nalezen wat een functioneel inspecteur (één ster) of een inspecteur voor
een jaarlijkse grote inspectie (twee sterren)
moet weten om de betreffende inspectie
goed uit te kunnen voeren.

Databank
Nadat de deelnemer aan het examen
geslaagd is, wordt deze met naam en
registratienummer toegevoegd aan de
openbare databank op de site. Elke beheerder kan vervolgens kijken welke partij
of persoon voor een inspectieopdracht benaderd of ingehuurd zou kunnen worden.
De jaarlijkse bijdrage bedraagt 395 euro.
Hierin zitten de kosten voor de tweejaarlijkse examens, de registratie op www.
stichtingveiligspelen.nl en toegang tot
een afgesloten deel van de site. Bovendien
ontvangt men maandelijks een nieuwsbrief
per mail met inhoudelijke tips en belangrijke artikelen. Daarnaast benadert de
stichting beheerders van speeltoestellen
en adviseert deze geregistreerde inspecteurs de speeltoestel inspecties te laten
uitvoeren. Alle deelnemers die slagen voor
het examen krijgen een persoonlijke badge
met foto en registratienummer. De badge
en de registratie zijn twee jaar geldig
waarna weer een examen afgenomen
november 11 - 4

wordt. Elke SVS-inspecteur kan zich met
de badge identificeren bij de klant. Deze
kan vervolgens op de SVS-site controleren
of de inspecteur inderdaad geregistreerd
staat.

Positief
Vooralsnog lijkt het er op dat de markt
positief op het SVS-initiatief reageert.
Natuurlijk zijn er altijd tegenstanders en zij
die vanaf de zijlijn staan te roepen, maar
dat lijkt een minderheid te zijn. De SVS is
blij dat er eindelijk een registratiesysteem
bestaat en gestart kan worden met toetsing. In december 2011 en januari 2012
worden de eerste één ster en twee ster
examens afgenomen. De verwachting is
dat de eerste registraties rond de jaarwisseling plaats vinden.
Voor meer informatie:
info@stichtingveiligspelen.nl
www.stichtingveiligspelen.nl
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