Speelse zaken

Werkgroep NUSO-Noord

Mocht u als NUSO lid met een vraag zitten dan kunt u nu al contact opnemen:
Werkgroep NUSO-Noord
p/a De Zonnereep
Zonnedauwstraat 14
9404 JR Assen.

Ook verzorgen ze samen met de landelijke NUSO organisatie de training 'Spelbrekers', die beoogt om met een zeer
praktische insteek te kunnen 'Omgaan
met lastig gedrag in de speeltuin'.
Deze training zal in de maanden maart
en april plaatsvinden in de provincies
Friesland en Drenthe. Alle NUSO leden
hebben inmiddels een uitnodigingsbrief
ontvangen met daarin de data en plaatsen waar deze trainingen zullen plaatsvinden. Voor Groningen wordt deze
training in het najaar georganiseerd. De
leden van de werkgroep NUSO-Noord
hebben al even kennis kunnen nemen
van deze training en zij kunnen deze bij
u zeker aanbevelen. Graag hoopt men u
daar dan ook te mogen ontmoeten.

Bevoegdheid bestuur speeltuin bij calamiteit
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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Uitgave Centrum voor Maatschappelijke
Ontwikkeling Groningen (CMO Groningen)
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
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

Nieuwsbrief over speelruimte in de provincie Groningen

De leden van de werkgroep NUSONoord, Appie Kootstra (Groningen), Nel
Kuindersma, Erwin van Weerden (beide
Friesland) en Gerard Smit (Drenthe)
hebben begin 2006 de koppen bij elkaar
gestoken, om samen met de landelijke
NUSO organisatie een aantal zaken
eens goed op een rij te kunnen zetten.
De uitkomst hiervan is onder andere dat
ze dit voorjaar als werkgroep zelf flink in
actie zullen komen om per provincie
met een aantal speeltuinen (NUSOleden) contact op te nemen om te gaan
zien wat daar zoal speelt en waar de
behoefte voor ondersteuning ligt. Zij
zullen hiervoor niet met een standaard
enquête gaan werken, maar gewoon
middels een goed gesprek.

Van de redactie
Voor u ligt een uitgave Speelse
Zaken met informatie voor en over
speeltuinwerk en buitenspelen in
de provincie Groningen. In deze
eerste uitgave van 2006 wordt uitgebreid aandacht besteed aan:
4bevoegdheden van een speel-

tuinbestuur bij calamiteiten
4kinderinspraak
4werkgroep NUSO Noord

Kinderen die in een speeltuin komen
spelen en entree betalen gaan een
wederkerige overeenkomst aan met de
speeltuinorganisatie. Door te betalen
hebben zij het aanbod aanvaard.
Wat is nu dat aanbod van een speeltuinorganisatie? Dat is spelen in en met
toestellen in situaties die veilig zijn en
waar enig toezicht is. Het is dus niet zo
dat de speeltuinorganisatie als babysit
voor kinderen zonder begeleiding moet
optreden. Dat gaat namelijk verder dan
toezicht houden op veilig spelen in de
speeltuin zelf.

4training 'Spelbrekers' in het

voorjaar in Friesland en Drenthe
en in het najaar in Groningen.
Alle te lezen onderwerpen: van
harte aanbevolen!

Als het aanbod aanvaard is en de speeltuinorganisatie kan haar deel van de
wederkerige overeenkomst niet nakomen
door bijvoorbeeld extreme hitte of een
calamiteit dan is er in deze situaties
sprake van overmacht. Een van buiten
komende situatie, waaraan de speeltuinorganisatie weinig kan veranderen. De
wederkerige overeenkomst is daarmee
vroegtijdig beëindigd. De zorgplicht in
het kader van het spelen (de wederkerige overeenkomst) is er niet meer.

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, de zelfstandigheid, die normaal aan
de dag gelegd wordt bij het naar huis
gaan (zelf gaan of opgehaald worden?)
en de toevallige afspraken die gemaakt
zijn tussen ouders en speeltuinorganisatie over de duur van het verblijf in de
speeltuin moet de speeltuinorganisatie
inschatten of zij het belang van deze
kinderen gaat behartigen in deze onverwachte situaties en adequate acties
ondernemen (zaakwaarneming). De
speeltuinorganisatie heeft namelijk te
maken met personen, die de gevaarzetting (nog) niet helemaal kunnen
inschatten.
Bijvoorbeeld: bij extreme hitte of een andere calamiteit ouders bellen, kinderen
met bekende andere ouders meegeven,
zelf de kinderen meenemen, papier met
informatie aan de speeltuin ophangen,
etc. Het belang van de kinderen staat
voorop. Ook al heb je geen speelovereenkomst meer, je kunt een onrechtmatige daad tegengeworpen krijgen.
Dat betekent dat je iets hebt gedaan of
nagelaten in strijd met hetgeen volgens

fax (050) 577 64 93

www.cmogroningen.nl
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Kinderinspraak - waarom?

Berichten voor en van speeltuinwerk Groningen

Kinderinspraak is een manier om kinderen te betrekken bij de totstandkoming
van hun speelomgeving. Bij zaken die
kinderen aangaan moet je ze ook betrekken. Spelen is juist een onderwerp, waar
ze veel belang bij hebben en waar ze
veel van weten. Als kinderen betrokken
worden bij de ontwikkeling van speelplekken kan er beter aangesloten worden op hun wensen en zal de betrokkenheid bij 'hun' speelplek toenemen.
Daarnaast is kinderinspraak ook een
leerproces. De kinderen nemen kennis
van informatie en leren deze te verwerken, samenwerken (ook met volwassenen), argumenten mee afwegen en
meebeslissen. Kinderinspraak leidt tot
nieuwe ideeën en andere gezichtspunten; het kan de blik van de volwassen
professionals verbreden.
Voorwaarde voor het slagen van kinderinspraak is wel dat het meer moet zijn
dan alleen vragen 'wat willen jullie'?
Het zal ook moeten beginnen met een
verbreding van de horizon van kinderen,
het geven van informatie en het doen
kennis maken met randvoorwaarden als
budget en ruimtelijke mogelijkheden.
Het inspraakproces zal duidelijk en
controleerbaar moeten zijn. De wensen
van kinderen kunnen dan een echte rol
spelen bij het ontwikkelen van de speel-

Uit: 'Krantje van Jantje'
Hulp nodig van Jantje Beton?

plek. De verschillende leeftijdsgroepen
zullen ieder op hun eigen wijze een
bijdrage moeten kunnen leveren.
Terugkoppeling van ontwerp ook aan
hun programma van wensen, het
toelichten ervan en zo nodig bijsturen
maakt de kinderinspraak compleet.
Kinderinspraak is daarnaast van belang
bij het werven van fondsen. Een aantal
landelijk werkende fondsen heeft kinderinspraak hoog in hun vaandel staan en
achten de inbreng van kinderen terecht
een voorwaarde bij het ter beschikking
stellen van gelden.
Kinderinspraak is een manier om kinderen te betrekken bij het tot stand komen
van speelvoorzieningen. Bij de speelplek
betrek je dus naast de leiding van de
instelling, vooral de kinderen. Zij zullen
ook de belangrijkste gebruikers zijn van
de hernieuwde speelplekken.

Jantje Beton ondersteunt jaarlijks honderden speelprojecten in Nederland met
een financiële bijdrage. Speeltuinen,
kinderboerderijen maar ook bijvoorbeeld
kindervakantiekampen, een circusproject voor jongeren of digitale buurthuizen waar kinderen leren omgaan met
internet. Daarbij besteden we extra aandacht aan speelprojecten voor kinderen,
die door omstandigheden in de knel
dreigen te komen.

Kinderinspraak is altijd een gezamenlijke activiteit van kinderen met volwassenen; ouders met hun kinderen, onderwijzers met hun leerlingen, speeltuinbestuurders met kinderen in de speeltuin,
buurt- of opbouwwerk met kinderen uit
de buurt. Kinderinspraak kan variëren
van vrij globaal tot specifiek:

Wilt u met uw organisatie, club of buurthuis in aanmerking komen voor een
financiële bijdrage van Jantje Beton?

Kijk dan op www.jantjebeton.nl voor
meer informatie of stuur een mailtje
naar aanvraag@jantjebeton.nl.
Uw aanvraag wordt getoetst aan vaste
criteria, die u altijd bij ons kunt opvragen. Een belangrijke regel is bijvoorbeeld
dat Jantje Beton nooit de enige financierder van het project is. Daarnaast is
ons uitgangspunt dat het fonds van
Jantje Beton primair ten goede komt aan
die kinderen, die opgroeien in probleemwijken of in armoedesituaties.
Speciaal voor buitenspeelvoorzieningen
werkt Jantje Beton samen met andere
fondsen in Samenwerkende Fondsen
Buiten Spelen. Hiervoor kunt u kijken
op www.samenbuitenspelen.nl of een
e-mail sturen naar: info@samenbuitenspelen.nl.

= informatie inwinnen in algemene

zin bij kinderen; eens luisteren naar
wat zij te vertellen hebben over hun
speelomgeving;
= mee laten denken over mogelijkheden 'hier komt iets'; wat zou je het
liefst willen?
= mee laten beslissen over de uiteindelijke keuze; kinderen op hun
niveau informeren over de verschillende mogelijkheden en beperkingen van verschillende alternatieven
en medeverantwoordelijkheid geven
in de uiteindelijke plannen.

Spelbrekers

Van: NUSO
Training 'Spelbrekers', omgaan met lastig gedrag in de speeltuin'
Steeds vaker bereiken ons signalen dat vrijwilligers in de speeltuin moeite hebben
met probleemgedrag van kinderen en jeugd. Dit gedrag kan zich op diverse manieren manifesteren, van niet luisteren, brutaal zijn, schelden, pesterijen, vandalisme
tot aan vechtpartijen. Om te voorkomen dat vrijwilligers afhaken heeft de NUSO de
training: 'Spelbrekers', omgaan met lastig gedrag in de speeltuin' ontwikkeld.
Wat zijn de oorzaken van lastig gedrag? en hoe ga je hier als vrijwilliger of bestuur
mee om? Hoe voorkomt u dat u het bloed onder de nagels vandaan wordt gehaald
en u het plezier in het (vrijwilligers)werk wordt ontnomen?
Tijdens de training krijgen de deelnemers praktische tips en adviezen hoe vervelende situaties te voorkomen, lastig gedrag te corrigeren en negatief gedrag een
positieve draai te geven, zodat het vrijwilligerswerk weer leuk wordt.
De training wordt dit voorjaar in het Noorden gegeven op:
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= Dinsdag 14 en 28 maart 2006 van 19.30 - 22.00 uur

ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is behoudens
een rechtvaardigheidsgrond.

= Zaterdag 8 en 22 april 2006 van 9.30 - 12.00 uur

in speeltuin Spijkerdorp in Drachten, Friesland

Dus: er is een andere 'zorgplicht' ontstaan. De speeltuinorganisatie heeft een
morele plicht om goed voor deze kinderen te zorgen en stelt zich daarom op als
zaakwaarnemer. Trouwens in het geval
van de calamiteit is er misschien geen
tijd om ouders in te schakelen. Dan
wordt er voor alle kinderen als zaakwaarnemer opgetreden.

in speeltuin Anreperstraat in Assen, Drenthe
Besturen speeltuinen en speelplekken opgelet!

= In het najaar wordt de training in de provincie Groningen gegeven.

Op 26 maart 1997 werd het besluit 'Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen'
toegevoegd aan de wet 'gevaarlijke werktuigen'. Sinds die tijd moeten
speeltoestellen in de openbare buitenruimte veilig zijn. Ook het bijhouden
van een zogenaamd logboek is sinds die tijd verplicht.

Als lid van de NUSO kunt u gratis deelnemen aan de training. Opgave kan via een
aan te vragen aanmeldingsformulier. Inschrijving geschiedt op volgorde van
binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging voor
deelname en een routebeschrijving.

Plannen voor speeltuinrenovatie en of aanschaf van nieuwe toestellen?
Voor gratis advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met
Letitia Moi Thuk Shung, adviseur speeltuinwerk CMO Groningen.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op de training 'Spelbrekers'.
Ciska Vriesema, projectmedewerker NUSO
telefoon (06) 53835162

