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KWALITEIT & VEILIGHEID
VERVOLGDOCUMENT: VAN ACTIEPUNT TOT WERKWIJZE



In november 2018 is de commissie K&V opgericht met als doel de

paalsport-educatie te versterken en zo als sportbond meer te

kunnen betekenen voor leslocaties en de hobby-paalsporter.

Via een enquete in de eerste helft van 2019 zijn behoeften in kaart

gebracht waaraan in de tweede helft van 2019, met behulp van de

werkgroep (instructeurs en studio-eigenaren), diepgang is gegeven.

De onderwerpen zijn opgedeeld in 3 thema's: materialen,

(vak)didactiek en regelgeving/regulering.

Dit alles heeft geleid tot een lijst van actiepunten per thema voor de

commissie welke gecommuniceerd is via het "eerste verslag van

conclusies en plannen". Dit document is het vervolg hierop en

maakt concreet welke werkwijze er per actiepunt gehanteerd gaat

worden en welke tijdlijn hieraan gekoppeld is.

De genoemde tijdlijn is een weloverwogen planning die wij

nauwkeurig willen nastreven, maar kan altijd wijzigen door nieuwe

ontwikkelingen, versnellen door kansen of vertragen door

onvoorziene obstakels. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer wij kunnen

doen, dus wil jij de tijdlijn versnellen meld je dan zeker bij ons aan!

 

 

 

 

Lees verder om te ontdekken wat de commissie K&V gaat doen!

Voor meer informatie over de noodzaak van de actiepunten verwijzen

wij graag naar onze vorige -bovengenoemde- publicatie welke te

vinden is op onze website.

 

WAAR KOMEN WE VANDAAN?
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Inventarisatie paal-problemen, zodat helder wordt of het een structureel probleem is of dat het incidenten betreft.

Er komt een meldingsformulier op onze website waar men ervaringen met palen en hoops kan melden, zodat er een

inventarisatie gemaakt kan worden van de plus- en minpunten van de diverse merken apparatus. Ook zal de commissie

actief leveranciers benaderen met het verzoek aan te geven welke bevindingen zij opdoen (zoals favorieten of juist

retourneringen door gebreken). De gedeelde ervaringen worden vertrouwelijk behandeld. Tevens zullen we actief op zoek

gaan naar reeds gepubliceerde reviews.

Uit alle binnengekomen informatie komt -naast een overzicht van de algemene bevindingen per merk- inzage in eventuele

partronen waarop actie ondernomen moet worden (bijv. een bepaalde lichting met dezelfde problemen).

Wanneer? Het meldingsformulier zal nog in maart op de website verschijnen. Leveranciers worden in april benaderd. De

eerste bundeling en analyse is afhankelijk van de respons. Uiteraard blijft er doorlopend bijstelling nodig n.a.v. meldingen.

 

Met experts kijken naar de levensduur van palen/hoops/valmatten en daar richtlijnen/advies voor opstellen. 

De commissie maakt momenteel een inventarisatie van alle beschikbare merken danspalen & hoops. Fabrikanten worden

benaderd met de vraag wat de levensduur van hun product is (en onder welke omstandigheden) en of zij dit kunnen

onderbouwen met bijv. testrapporten. Waar testrapporten beschikbaar zijn wordt met een materiaal-expert gecontroleerd

of de berekeningen juist zijn. Waar geen testrapporten of levensduur beschikbaar zijn wordt aangedrongen op het testen

door de fabrikant. Alle bevindingen worden in een schema uitgewerkt en gedeeld met onze achterban.

We leggen nu de prioriteit bij de palen en hoops. Later kan dit ook voor valmatten uitgevoerd worden.

Daarnaast zullen wij zorgen voor informatie over consumenten- en herroepingsrecht (zodat men weet wat de rechten zijn

t.a.v. garantie bij aanschaf binnen en buiten Europa), en veiligheidsnormen zoals de verschillen tussen CE en C E

keurmerk. 

Wanneer? Inventarisatie en mailen fabrikanten start in maart. Afhankelijk van respons volgt de publicatie z.s.m. Ook dit

punt blijft doorlopend actief, wanneer nieuwe info tot ons komt, of wanneer er nieuwe merken op de markt komen. 

De consumenteninformatie zal uiterlijk eind maart online komen.
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ACTIEPUNTEN MATERIALEN



Het ontwikkelen en verstrekken van info over de controle van palen en bevestiging bijv. via instructie-videos.

Er zal een aanbeveling volgen n.a.v. de verzamelde informatie in voorgaande actiepunten en het inwinnen van expertise

van een gecertificeerde rigger. Er zal een informatiedocument opgesteld worden met aandachtspunten voor het

bevestigen van een danspaal of ophangen van een hoop, evt. per merk gespecificeerd op do's en don'ts. Het

informatiedocument zal ter verduidelijking aangevuld worden met foto's e/o filmpjes.

Wanneer? Omdat e.e.a. afhankelijk is van verloop in bovenstaande actiepunten is het lastig hier een concrete deadline

aan te koppelen. Afhankelijk van de mogelijke verschillen per merk moet er voor publicatie weer terugkoppeling met

diverse partijen plaatsvinden ter controle, wat tijdrovend is. Het streven is dit uiterlijk najaar 2020 af te kunnen ronden.

 

Advies ontwikkelen over het omgaan met diverse temperaturen in de les.

Voor paalsport is grip mede afhankelijk van temperatuur. Wij zullen onderzoek doen naar mogelijke oplossingen wanneer

je niet de ideale temperatuur kunt regelen en te maken hebt met extreme warmte of koude. Ten eerste verzamelen wij

tips (waarbij ideeën vanuit de community welkom zijn), vervolgens zullen wij dit testen in een ruimte waarbij de

temperatuur te reguleren is. Daarnaast zullen we informatie verzamelen over de invloed van temperatuur op de spieren,

want ook naast grip is dit een belangrijk aspect als het gaat om veilig beoefenen van de sport bij afwijkende temperaturen.

Waneer? Maart/april: verzamelen van informatie en ideeën. Mei/juni: tests uitvoeren en conclusies trekken. Juli advies.

 

Het delen van informatie over de functie van grip-producten en in relatie hiermee advies over het schoonmaken. 

De uitkomst zal een informatiedocument zijn met indeling op basis van ingrediënt-soort, omdat dat de functie en

schoonmaakwijze bepaalt. Zo blijft het document ook bruikbaar wanneer nieuwe merken zich aandienen. Er zal gestart

worden met inventarisatie van de huidige merken, waarna navraag bij de fabricant gedaan wordt of ze juist zijn ingedeeld

en of zij zelf een specifiek advies hebben. Nadat respons is ontvangen wordt het document definitief opgemaakt.

Wanneer? Inventarisatie zal in maart gebeuren, uitvraag naar fabricant in april, uitwerking gepland in mei.
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ACTIEPUNTEN MATERIALEN (vervolg)
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Onderzoek naar beschikbare relevante opleidingen.

Het eerste overzicht van opleidingen is reeds gemaakt en zal gepubliceerd worden. Hierbij is vooral gekeken naar

doorlopende en vakspecifieke opleidingen, dus bijv. instructeur paalsport of aerial hoop. Losse workshops die geen

herhalend karakter hebben zijn niet meegenomen om het document relevant te houden. Daarnaast is ook naar

vakgerelateerde opleidingen gekeken zoals bijv. EHBO, EHBSO en BHV (waarover later meer). Voor publicatie wordt

dezelfde constructie gehanteerd als bij leslocaties: PBN wijst de weg, maar doet geen uitspraken over kwaliteit.

Wanneer? Het eerste overzicht is inmiddels opgesteld, verschijnt nog in maart online en dit wordt uiteraard mettertijd

aangevuld en aangepast zodra bij ons bekend wordt dat er nieuwe initiatieven zijn.

 

In gesprek met professionals buiten de paalsport-wereld om te zien hoe zij zaken georganiseerd hebben, 

zoals VOG, vertrouwenspersoon, spotten etc.

Hiervoor is contact gezocht met Centrum Veilige Sport Nederland. In de aankomende periode volgt een belafspraak om

meer informatie vanuit CVSN te ontvangen. Met die informatie en eventuele verdere contactpersonen en andere

sportbonden die vanuit hen worden aangegeven, worden waar mogelijk stappen gezet om documenten of advies op te

stellen voor onze achterban.

Wanneer? Het is afhankelijk van het gesprek met CVSN hoe snel adviezen geformuleerd kunnen worden. Wij streven

ernaar op al deze thema’s, gedurende 2020, gefaseerd advies te kunnen geven.

 

Werken aan bewustwording rondom EHBO/EHBSO/BHV en informeren over wettelijke verplichtingen en

verantwoordelijkheden.

Er is al eerder een advies uitgewerkt door PBN over EHBO, echter dit dient herzien en uitgebreid te worden. Bronnen

spreken elkaar tegen over de verplichting van BHV. Er zal dus gedegen navraag gedaan worden door ons om tot een

goed advies te komen. Daarna zal dit advies verspreid worden naar leslocaties ter aanbeveling en onder paalsporters

ter bewustwording, zodat men weet wat ieders rechten en plichten zijn.

Wanneer? In maart zal uitgezocht worden hoe het nu echt zit zodat in april het advies uitgebracht kan worden.

ACTIEPUNTEN (VAK)DIDACTIEK
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Advies formuleren over lesopbouw (beginnend vs. ervaren instructeur).

Een goed advies kan nooit een scholing in didactiek vervangen: lesgeven blijft een vak apart. Wij hebben daarom

besloten ons op dit punt te beperken tot het verstrekken van een lesopzet-formulier dat gebruikt kan worden als

hulpmiddel door instructeurs en het delen van kennis over het belang van een warming-up en cooling-down. Wij richten

ons hierbij vooral op de paalsporter, omdat wij er vanuit gaan dat dit belang bij instructeurs bekend is, maar de

paalsporter zo zelf ook goed kan zorgen voor zijn eigen lichaam in de les en bij een thuistraining. 

Wanneer? Het advies zal in april uitgegeven worden en dan zal ook het lesopzet-formulier beschikbaar zijn.

 

Advies formuleren over anatomie, zoals bijv. minimale warming-up elementen.

Hiervoor wordt de samenwerking met een expert gezocht op het gebied van anatomie. Momenteel zijn wij in gesprek

met een fysiotherapeut die ons hierbij wil ondersteunen en diens kennis wil delen.

Wanneer? Op dit moment is nog geen overeenstemming met de expert, maar uiteraard zo snel mogelijk!

 

Concretiseren wat “de basis” zou moeten zijn voor elke paalsporter.

Met de werkgroep is voor een groot deel bepaald wat behoort tot de bouwstenen van paalsport. Dit gaan wij verder

uitwerken en dan nogmaals voorleggen aan de werkgroep. Wanneer dan "de basis" bepaald is zal dit naar buiten

gebracht worden op een visuele manier. Het is namelijk lastig om te werken met naamgevingen, omdat er veel

verschillende termen bestaan voor technieken en vele moves onder een techniek vallen. Beelden zullen duidelijker zijn.

Op dit moment denken we aan een poster, omdat dit hanteerbaar is en duidelijk niet pretendeert een draaiboek of

uitgewerkt lesplan te zijn, wat het risico is van een uitwerking in een boekje. Een en ander is uiteraard afhankelijk van

de definitieve keuzes.

Wij gaan daarna inventariseren of een soortgelijke uitgave voor Aerial Hoop ook gewenst is of dat bijv. een

adviesdocument met basistechnieken zoals diverse grip ook volstaat.

Wanneer? Uitwerken van "de basis" gedurende maart. Feedback van de werkgroep in april. Keuze definitieve vorm en

uitwerking hiervan in mei. Productie en uitgifte: juni.

ACTIEPUNTEN (VAK)DIDACTIEK (vervolg)



Informeren over AVG en privacy bijv. t.a.v. foto’s in de les en ledenadministratie.

PBN is bezig met het opstellen van een privacy policy en documenten met betrekking tot de AVG voor de eigen

vereniging. Steeds wanneer er een document gereed is zal dit worden aangekondigd en worden leslocaties uitgenodigd

om dit te gebruiken voor een eigen versie.

Wanneer? Eerste deadline (privacy policy) ligt halverwege maart.

 

Bekijken welke rol PBN kan vervullen t.a.v. een algemeen meldpunt.

Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht om deze vraag te realiseren. Momenteel lukt het niet om een meldpunt-functie

op ons te nemen qua bezetting en garantie onafhankelijkheid. Er is de mogelijkheid dit te laten doen door Centrum Veilige

Sport Nederland, maar aansluiting voor een kleine sportbond als de onze is helaas te kostbaar (1500 euro per jaar). Wel

zouden wij een vertrouwenspersoon kunnen opleiden en aanstellen waarvoor de investering van een opleiding 200 euro

is. Echter, vanaf ons 3-jarig bestaan (14 juli 2020) kunnen wij het aspirant-lidmaatschap aanvragen bij het NOC*NSF en

als dat lukt kunnen wij kosteloos gebruik maken van de diensten van CVSN, waardoor deze uitgave momenteel niet

logisch is.  Daarom is besloten dat af te wachten en nog geen actie te ondernemen op dit punt.

Wanneer? Vanaf tweede helft 2020 in gesprek met NOC*NSF. In de komende ALV zal toelichting gegeven worden over

toelatingseisen en de prognose hierin.

 

Het helpen van studio’s bij een goede klachtenafhandeling bijv. een format klachtenprocedure aanreiken.

Allereerst zullen er bestaande versies van diverse partijen verzameld en vergeleken worden. Daarna zal er een format

ontwikkeld worden dat passend is voor onze sport.

Wanneer? Verzamelen opties vanaf april/mei (i.vm. andere actiepunten), uitwerking mei/juni. Oplevering juli.

 

Bekijken welke scholingen vanuit NOC*NSF toepasbaar zijn.

Alle bijscholingen worden georganiseerd vanuit Academie voor Sportkader. PBN blijft op de hoogte van hun aanbod en

zal relevant aanbod communiceren.

Wanneer? Doorlopend.
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ACTIEPUNTEN  REGELGEVING / REGULERING



De commissie Kwaliteit & Veiligheid is bereikbaar via kv@paalsportbond.nl.

K&V is een onderdeel van Paalsport Bond Nederland, te vinden via www.paalsportbond.nl

 

COMISSIELEDEN:

Cynthia Reith, Kelly de Vos, Sabrina Bouziane, Sandra Vader

 

ONDERSTEUNING VANUIT HET BESTUUR:

Diana Boertien, Eveline Bloks

 

Wil je helpen? Aansluiten bij de commissie is mogelijk.

Ook is er een werkgroep bestaande uit instructeurs en studio-eigenaren die functioneert als klankbord.

Graag op een andere wijze bijdragen of samenwerken? Bespreek het met ons!
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V U L  J I J  O N S  A A N ?


