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Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
onderzoek naar beheer speelplaatsen door gemeenten
Van de redactie
In 2007 heeft de Voedsel en
Waren Autoriteit alle gemeenten
onderzocht die één of meerdere
speelplaatsen beheren. Op 22
februari 2008 publiceerde de
VWA de resultaten van deze
controles op haar internetsite.
Via deze nieuwsbrief Speelse
Zaken willen wij de lezers op de
hoogte te stellen van de resultaten
van dit onderzoek. Tevens worden
scores vermeld per gemeente in
de provincie Groningen.
Met toestemming van de VWA
hebben we gebruik gemaakt van
hun publicatie-gegevens.

De VWA heeft onderzoek gedaan bij alle
gemeenten in Nederland. Van de onderzochte gemeenten hadden er 18 geen
speeltoestellen in eigen beheer. Bij de
overige 425 gemeenten zijn gegevens
verzameld over het beheer van de speeltoestellen. Het beheer van speeltoestellen
moet beschreven staan in een logboek.
De scores die gemeenten hebben gekregen zijn gebaseerd op een steekproef
van drie logboeken.
De gemeente moet als beheerder van
speeltoestellen voldoen aan een aantal
wettelijke verplichtingen. Speeltoestellen moeten veilig geïnstalleerd zijn en
goed onderhouden worden. Dit betekent
dat er regelmatig controle moet plaatsvinden of het toestel nog steeds veilig is.
Ook moet de beheerder regelmatig
onderhoud (laten) verrichten. De beheerder moet een logboek bijhouden met
daarin de gegevens van de keuringen,
onderzoeken, onderhoud en ongevallen.

Jaarlijks worden er circa 11.000 kinderen
behandeld op de eerste hulp afdeling
van een ziekenhuis na een ongeval op/
in een speeltoestel.
Meer informatie: www.vwa.nl

Beoordeling
Per logboek zijn vijf items beoordeeld:

Œ Zijn de data waarop inspecties zijn
uitgevoerd ingevuld?
Bij een inspectie wordt gecontroleerd of
een toestel nog steeds veilig is. Deze
inspecties kunnen bijvoorbeeld worden
uitgevoerd door een extern inspectiebureau of door eigen medewerkers van de
gemeente.

Onderzoek naar beheer speelplaatsen door gemeenten
 Zijn inspectieresultaten ingevuld of
rapportages toegevoegd?
De resultaten van deze inspecties zullen
ook geregistreerd moeten worden, zodat
duidelijk is welke acties ondernomen
moeten worden voor het veilig houden
van het toestel. Alle relevante zaken
van inspectieresultaten moeten
bewaard worden zolang het toestel in
gebruik is, om zo de geschiedenis van
een toestel vast te leggen.
Ž Zijn ondernomen acties naar aanleiding van inspecties opgenomen in het
logboek?
Uiteraard is het van belang dat de benodigde reparaties en herstelwerkzaamheden ook daadwerkelijk uitgevoerd
worden, binnen een verantwoorde tijdsduur. Ook deze gegevens moeten in het
logboek zijn terug te vinden.

De informatie over beheer is verzameld
door onderzoek tijdens een bezoek aan
alle Nederlandse gemeenten, in de
weken 21 tot en met 39 in 2007. Daarbij
zijn naast de genoemde 5 items, de zogenaamde beheersaspecten op basis van
wettelijke verplichtingen, ook een aantal
vragen gesteld die gaan over de wijze
waarop de gemeenten verder invulling
geven aan het beheer van de speelplaatsen. Daarbij kan gedacht worden aan
planning, budget en frequenties van
inspecties en onderhoud, dat wil zeggen
beheer op basis van risicomanagement.
In 18 van de 443 Nederlandse gemeenten zijn géén speeltoestellen in eigen
beheer. Bij de overige 425 gemeenten
zijn gegevens verzameld over het beheer
van de speeltoestellen.

= 15% vermeldt dat er geen verdere

acties nodig zijn of zijn de acties
onbekend omdat er geen logboek is
bijgehouden;
= 47% vermeldt in de onderzochte
logboeken de data waarop onderhoud is uitgevoerd;
= 38% beschrijft in de logboeken de
onderhoudsactie.
Overige beheersmaatregelen:
= 99% voert inspecties uit aan hun

speeltoestellen;
= 31% besteedt alle inspecties uit

aan een inspectiebureau,
= 39% laat een inspectiebureau

=

Onderzoeksresultaten gemeenten

 Zijn de data waarop onderhoud is
gedaan ingevuld?
Het doen van onderhoud voorkomt onveilige situaties. Dit wordt dus preventief gedaan.

 Zijn onderhoudsacties beschreven?
Welke acties zijn er uitgevoerd in het
kader van onderhoud?
Onder onderhoud wordt iets anders
verstaan dan het uitvoeren van reparaties. Onderhoud is bijvoorbeeld het
aandraaien van bouten en moeren, het
smeren van lagers, het controleren of de
kettingen nog lang genoeg zijn, het
controleren van de laagdikte van de
ondergrond. In de meeste gevallen zal
door de producent worden meegegeven
in het logboek wat de kritische punten
zijn waar naar gekeken moet worden bij
het onderhoud.

=

De gemiddelde score van alle beoordeelde Nederlandse gemeenten is 63%. Dit
betekent dat gemiddeld drie van de vijf
onderzochte items in het logboek terug
zijn te vinden.

=
=
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=

Beheersaspecten op basis van wettelijke
verplichtingen

=

= 90% heeft in de onderzochte log-

=

boeken de data waarop inspecties
zijn uitgevoerd ingevuld;
= 88% vermeldt in de logboeken de
inspectieresultaten of verwijst naar
rapportages;
= 45% geeft in de logboeken niet aan
wat de genomen acties naar aanleiding van de inspectieresultaten zijn;
= 40% geeft wel in de logboeken aan
wat de genomen acties zijn;

=
=

inspecties uitvoeren en doet
daarnaast zelf ook inspecties;
24% doet zelf inspecties en laat de
mensen hiervoor een opleiding of
cursus volgen;
5% doet zelf inspecties zonder
opleiding of cursus te laten volgen;
22% 1x per jaar een inspectie;
14% 2x per jaar een inspectie;
63% 3x per jaar of vaker een
inspectie;
22% 1x per jaar een onderhoudsbeurt uit te voeren;
13% 2x per jaar een onderhoudsbeurt uit te voeren;
82% inspecties en onderhoudsbeurten lopen volgens een bepaalde
planning;
98% heeft een budget voor onderhoud en reparaties;
12% voert geen onderhoud uit.

Er zijn naar aanleiding van de controles
beheer gemeentelijke speeltoestellen
geen maatregelen genomen tegen gemeenten die de logboeken niet op orde
hebben. Voor de VWA is het in eerste
instantie belangrijk een goed beeld te
hebben van de kwaliteit van beheer
door gemeenten en de wijze waarop zij
dit zichtbaar maken. Op basis van de
controles bij 425 gemeenten zal de VWA
in 2008 verder invulling geven aan het
risico gerichte toezicht op speeltoestellen.

Conclusie
Gemeenten doen het goed als het gaat
om het (laten) uitvoeren van inspecties
en het bijhouden van de inspectieresultaten. Gemeenten laten tussen 1-3 maal
per jaar een inspectie uitvoeren. Veel
Nederlandse gemeenten schakelen een
inspectiebureau in.
Echter in meer dan de helft van de
gemeenten ontbreekt in het logboek de
vervolgactie die voortkomt uit de
inspectie. Uit nader onderzoek van de
VWA blijkt dat, in die gevallen waarin
de inspecties vervolgactie vergen, de
benodigde reparaties of herstelwerkzaamheden niet tijdig of helemaal niet
waren uitgevoerd.
Het merendeel van de gemeenten geeft
aan tussen 1-3 maal per jaar onderhoud
te plegen aan de speeltoestellen. De
logboeken geven wat betreft onderhoud

een ander beeld. Het zijn met name de
gegevens van onderhoud die regelmatig
ontbreken in de logboeken. Het ontbreken van beheergegevens in de logboeken betekent niet per definitie dat er
geen beheer wordt uitgevoerd. Gemeenten geven zelf aan meer te doen aan
inspectie en onderhoud dan in de
logboeken staat verwoord. De VWA
maakt zich zorgen om die gemeenten
waar geen onderhoud wordt uitgevoerd
en over het aantal gemeenten dat geen
opvolging geeft aan de acties die op
basis van de inspectieresultaten worden
verwacht.

Voor de speellocaties in de provincie
Groningen zijn/waren de onderstaande
scores van toepassing.
De score is gebaseerd op een steekproef
van 3 logboeken van speeltoestellen,
waarbij gecontroleerd is of er gegevens
van inspecties en onderhoud zijn geregistreerd. Bij een score van 100% zijn alle
gegevens waarop gecontroleerd is terug
te vinden in de logboeken, wat een indicatie geeft van de kwaliteit van het
beheer van de speelplaatsen. De gemiddelde score van alle gemeenten is 63%.

gemeente
Appingedam
Bedum
Bellingwedde
De Marne
Delfzijl
Eemsmond
Groningen
Grootegast
Haren
Hoogezand
Leek
Loppersum
Marum
Menterwolde
Pekela
Reiderland
Scheemda*
Slochteren
Stadskanaal
Ten Boer
Veendam
Vlagtwedde
Winschoten
Winsum
Zuidhorn

aantal

score

18
25
17
51
114

47
80
60
80
100

480
28
45
130
54
44
12

100
100
80
67
80
100
100

5

100

26
29
50
22
100

40
80
80
0
80

35
52
65

100
100
60

* De inspectie door de VWA heeft plaatsgevonden direct na inspectie/reparatie.
De logboeken zijn nu weer op orde.

Ver volgacties in 2008
In 2007 is de VWA gestart met een verschuiving van controles van de speeltoestellen naar meer aandacht voor het
beheer van de speeltoestellen. Conform
het handhavingsbeleid inzake vernieuwd
toezicht 'Vernieuwd met meer effect,
meerjarenvisie 2007 - 2011' heeft de
VWA een 'foto' gemaakt van de huidige
stand van zaken en het nalevingsniveau
inzake beheer van speeltoestellen bij
gemeenten.
In 2008 zal de VWA alleen die gemeenten bezoeken waar op basis van gemeentelijk beheer, waaronder bijhouden van
het logboek, de kans het grootst is dat
onveilige speeltoestellen aanwezig zijn.
Niet alleen het beheer wordt opnieuw
beoordeeld, maar ook de veiligheid van
de speellocaties (speeltuinen) wordt
steekproefsgewijs gecontroleerd. Hierbij
worden maatregelen genomen tegen het
niet naleven van de wettelijke verplichtingen. Uiteraard zal de VWA ook inspecties blijven uitvoeren naar aanleiding van
klachten of incidenten.

LET OP!
Inspecteurs van de Voedsel en Waren
Autoriteit gaan dit jaar een steekproef
houden bij dertig procent van de speeltuinen. Dit kan dus ook bij uw speeltuin
zijn. Men zal nagaan of de beheerstaken
naar behoren worden uitgevoerd.
Is alles op orde? ... en staat de koffie/
thee dan klaar?
= Hebt u een beheersplan?
= Op welke wijze wordt dit beheer

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar
en wordt verspreid onder speeltuinorganisaties, gemeenten, welzijnsinstellingen en
instellingen die met speelruimte te maken
hebben in de provincie Groningen.
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inzichtelijk gemaakt?
= Zijn uw logboeken in orde?

Uitgave Centrum voor Maatschappelijke
Ontwikkeling Groningen (CMO Groningen)

Mogelijk is het tijd voor een ééndaagse
(opfris)cursus 'veiligheid in uw
speeltuin'.

Tekst Letitia Moi Thuk Shung
Eindredactie Anneke Zuidinga
Vormgeving KragtVorm
Druk Drupon
Indruk Copy 76
Adreswijzigingen en/of reacties?
CMO Groningen
Postbus 2266
9704 CG Groningen
Telefoon (050) 577 01 01
Fax (050) 577 64 93
E-mail l.moithukshung@cmogroningen.nl

CMO Groningen heeft vanaf 2002 regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en
cursussen Veiligheid georganiseerd voor gemeenten en speeltuinverenigingen.
CMO Groningen zal dit blijven doen, weer met behulp van middelen, door de
provincie Groningen ter beschikking gesteld.

Website
www.speeltuinwerkgroningen.nl
Wilt u ook op deze website opgenomen
worden of kloppen uw gegevens niet meer?
Neem dan contact op. Ook als u nieuws
heeft te melden nemen wij dat graag op.
De website wordt onderhouden door
Rob Pijpers, webbeheerder
e-mail: r.pijpers@cmogroningen.nl
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Bezoekadres
Postbus 2266

9704 CG Groningen

telefoon (050) 577 01 01
info@cmogroningen.nl

Wegalaan 3-5

fax (050) 577 64 93

www.cmogroningen.nl

Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling

