De theorie wordt plenair besproken
met veel ruimte voor eigen inbreng.

wordt ruim tijd ingeroosterd en het
uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de diverse aanwezige
gemeenten en de suggesties die
daarop volgen, voeren regelmatig
de boventoon. Dit gegeven reflecteert helder in de feedback van de
cursisten, waaronder die van Arne
Winters van gemeente Delft: “We
keuren altijd ons eigen vlees, dus mij
gaat het echt om het uitwisselen van
ervaringen en om eens over nieuwe
situaties te horen.”

Veiligheid Speelvoorzieningen
‘Staar je niet blind op normen
en regels’
Veiligheid bij speelvoorzieningen is een
gegeven, maar bij de uitvoering hiervan komt
meer kijken dan aanvankelijk lijkt. Ontwerp,
beleid, voorschriften, bezuinigingen en de
wensen van de burger zorgen dikwijls voor
conflict waardoor degelijk onderhoud van
toestellen niet altijd gegarandeerd is. Om
inspecteurs en beheerders op de hoogte te
houden van de meest recente ontwikkelingen
en gevaren bij speeltoestellen biedt het
Almeerse bedrijf Speelplan een 1-daagse
opfriscursus Veiligheid Speelvoorzieningen.
Uitwisseling van kennis en
ervaring
De opfriscursus wordt op locatie in
Almere of in de eigen regio gegeven
door Walid Rahman, Project Manager en docent van alle veiligheidscursussen bij Speelplan. Centraal
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staan de actualiteiten in beleid en
normgeving, gevaren en oplossingen
tijdens onderhoudsinspecties en de
rol van ontwerp bij veiligheid. Ook
burgerparticipatie is een onderwerp
dat nauw toegesneden is op het
onderhoud van speelvoorzieningen.
Burgers kunnen het gat vullen dat
ontstaat door gemeentelijke bezuinigingen door het plegen van klein
onderhoud (houtsnippers aanharken,
schroeven aandraaien) of visuele inspecties, maar altijd in samenspraak
met professionele inspecteurs die
zorg dragen voor de hoofdinspecties. Daarvoor dienen gemeenten
wel een centraal aanspreekpunt te
zijn. De opfriscursus biedt in dat
geval uitkomst, wat deelnemer Erwin
van Rijn van gemeente Haarlemmer-

Breng theorie in praktijk
In de ochtend wordt de theorie
doorgesproken. De docent geeft
een beknopte weergave van de
belangrijkste normdelen, zoals de
voorschriften voor valhoogte, bodemvrijheid en de opvangzone van
speeltoestellen. Hierbij komt ook de
HIC-waarde (Head Injury Criterion)
en hoe die wordt berekend aan bod.
Bij dit onderwerp benadrukt Rahman
dat beheerders toestellen niet los
moeten zien van de ondergrond; bij
een veilig toestel hoort een veilige
ondergrond. Met praktijkvoorbeelden wordt getoond waar tijdens
In de middag wordt de theorie van
de cursus aan de hand van concrete
voorbeelden in praktijk gebracht.

inspecties op gelet moet worden.
Zo wordt onder meer het onderhoud van scharnieren geïllustreerd,
krijgt de deelnemer opheldering
over voorschriften die herzien zijn
en worden in een uitstapje naar de
ontwerp- en beleidsactiviteiten van
Speelplan verschillende ontwerp-,
beheer en veiligheidsaspecten
behandeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over maaitegels rondom
kunstgras of het rekening houden
met looplijnen op een schoolplein.
Vooral aan onzichtbare beschadigingen wordt aandacht besteed. “Blijf
je toestel aanraken,” is wat Rahman
iedere inspecteur wil meegeven.
“Staar je niet blind op alleen normen
en regels, maar blijf ook goed kijken
en gebruik je gezonde verstand.”
De docent toont voorbeelden uit
de praktijk, onder meer van een
schommelpaal die ogenschijnlijk
stevig was bevestigd, maar door een
bout die los zat kon de bovenbalk in
zijn geheel van het toestel worden
gehaald. In de meeste gevallen hoeft
de inspecteur alleen maar aan het
bevestigingspunt te duwen of te
trekken om dergelijke gevaren op
tijd te ondervinden.
De theorie die in de ochtend wordt
besproken, wordt in het middagprogramma aan de hand van concrete
voorbeelden in praktijk gebracht. De
docent neemt de cursisten mee naar
een (natuurlijk) speelterrein om hen

‘Staar je niet blind
op alleen normen en
regels, maar blijf ook
goed kijken en gebruik
je gezonde verstand’ –
Walid Rahman, Project
Manager Speelplan
een aantal speeltoestellen ter plekke
te laten inspecteren. Gezamenlijk
bespreken de deelnemers de bevindingen en geeft Rahman enkele tips
om op te letten.
Ieder jaar op de hoogte
De opfriscursus van Speelplan wordt
ieder jaar gevuld met nieuwe thema’s
op basis van veranderingen in de
normen en ervaringen van het bedrijf
en is een geschikt vervolg voor
deelnemers van de 5-daagse cursus
Inspecteur 1/2 ster van Speelplan. Bij
beide programma’s krijgt de cursist
bovendien een up-to-date waaier
van zakformaat met handige inspectietips en de belangrijkste richtlijnen
voor verscheidene speeltoestellen
mee.
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meer benadrukt: “Het is belangrijk
eens in het jaar je kennis te laten
bijspijkeren. Zo kan ik burgers altijd
te woord staan.”
De cursusdag is opgedeeld in vaste
blokken waarin telkens één onderwerp aan bod komt. De inhoud van
deze blokken is variabel, afhankelijk
van de recente veranderingen in het
werkveld, waardoor de opfriscursus
van flexibele aard is. Voor vragen

‘Wat je bezuinigt mag
nooit ten koste gaan
van de veiligheid’ –
Wijnand van Neerbos,
gemeente Nijmegen
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