Richtlijn omgaan met auteursrecht
Omdat gebleken is dat velen van ons niet voldoende op de hoogte zijn van het auteursrecht, bieden wij
deze nota aan ter informatie.
bron: website auteursrechten.nl
«Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde,
wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te
verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.»
(Artikel 1 Auteurswet 1912)
bron: website auteursrechten.nl
Het auteursrecht regelt voor auteurs drie belangrijke begrippen:
1. Verveelvoudigen
Verveelvoudigen is allereerst het maken van identieke exemplaren van een werk (bijvoorbeeld
een tekst, muziekstuk, schilderij of foto), ook wel vermenigvuldigen genoemd. Dat kan o.a. door
reproduceren, overschrijven, (foto)kopiëren, afdrukken, branden, het maken van afgietsels, het
opslaan in databanken en het op de harde schijf van de computer zetten.
Daarnaast verstaat de Auteurswet onder verveelvoudigen ook het maken van een bewerking,
bijvoorbeeld het vertalen van een boek, het maken van een muziekarrangement, het verfilmen en
het bewerken van een roman tot een toneelstuk. In het algemeen valt iedere gehele of
gedeeltelijke bewerking of nabootsing van een werk in gewijzigde vorm onder het begrip
verveelvoudiging.
2. Openbaar maken
Bij openbaar maken gaat het om het beschikbaar stellen van het werk of van een
verveelvoudiging ervan aan het publiek. Zo zijn bijvoorbeeld het uitzenden, tentoonstellen, laten
horen, opvoeren, uitvoeren, vertonen, in druk laten verschijnen, verkopen, en uploaden op
Internet vormen van openbaarmaking.
3. Persoonlijkheidsrechten
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe, persoonlijke band. De Auteurswet bevat
bepalingen die deze band beschermen. De wet kent hiervoor een aantal specifieke rechten, de
persoonlijkheidsrechten, die vooral de ideële belangen van de maker beschermen.
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen. U houdt altijd uw
persoonlijkheidsrechten, ook als u door bijvoorbeeld een licentie of verkoop de rest van uw
rechten heeft overgedragen.
Als maker hoeft u bijvoorbeeld niet te dulden dat de uitgever uw verhaal zo verandert of vervormt,
dat u er redelijkerwijs niet meer achter kunt staan. U kunt ook optreden als het verhaal onder
andermans naam verschijnt en u verzetten tegen eventuele aantastingen van uw werk door de
exploitant ervan.
Het komt er in het kort op neer dat U niet:
• andermans werk mag kopiëren
• andermans werk openbaar mag maken en verspreiden
• andermans werk voor eigen werk door laten gaan
• de bron moet vermelden
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Hoe hanteer je als gecertificeerd trainer en als trainer in opleiding de
auteursrechten?
Op het beeldmerk van de Stichting Uit eigen beweging, de naam van de stichting, de naam van de
methode "Ho, tot hier en niet verder...!", de teksten en de afbeeldingen uit de folder, website, het boek
"Ho, tot hier en niet verder...!", de CD "Ho, tot hier en niet verder...!", de teksten en de afbeeldingen die
worden gebruikt in de opleiding tot trainer in de methode "Ho, tot hier en niet verder...!" berusten
auteursrechten en persoonlijksrechten (of intellectueel eigendom).
Het betekent dat voor alle zaken waar auteursrechten op berusten, de toestemming vereist is van de
auteur, de uitgeverij en de eigenaar van het gedachtegoed “Ho, tot hier en niet verder…!”, in de meeste
gevallen Jooske Kool.
1. Het zal in principe zo zijn, dat Jooske Kool geen bezwaar zal maken tegen het gebruik van het
beeldmerk met de handjes, de namen Stichting Uit eigen beweging en de methode "Ho, tot
hier en niet verder...!" mits:
• deze door gecertificeerden gebruikt worden na overleg met JK en met (schriftelijke) toestemming
van JK
en
• het lettertype wordt gebruikt dat bij deze namen behoort (Viner Hand ITC)
2. Het zal in principe zo zijn, dat Jooske Kool geen bezwaar zal maken tegen het gebruik van delen van
teksten uit het boek,de folder en de werkboeken "Ho, tot hier en niet verder...!" mits:
• deze door gecertificeerden gebruikt worden na overleg met JK en met (schriftelijke) toestemming
van JK
en
• bronvermelding plaats vindt
• het gebruik beperkt blijft tot citaten maximaal 700 woorden (een A-4)
• voor ruimer gebruik zal gebruik moeten worden gemaakt van het boek, het cursusboek ouders
en/of het werkboek kinderen of zal afzonderlijk toestemming moeten worden gevraagd aan de
uitgeverij Acco
3. Het zal in principe zo zijn, dat Jooske Kool geen bezwaar zal maken tegen het gebruik van een
afbeelding uit het boek en uit de werkboeken "Ho, tot hier en niet verder...!" mits:
• deze door gecertificeerden gebruikt worden na overleg met JK en met (schriftelijke) toestemming
van JK
en
• bronvermelding plaats vindt
• het gebruik beperkt blijft tot één afbeelding, maximaal één A-4
• voor ruimer gebruik dient gebruik te worden gemaakt van de werkboeken of zal afzonderlijk
toestemming moeten worden gevraagd aan de uitgeverij Acco
4. Het zal in principe zo zijn, dat uitgeverij Acco (auteursrecht van de handjes) en Jooske Kool geen
bezwaar zullen maken tegen het gebruik van het beeldmerk (de handjes) behorende bij de de
methode "Ho, tot hier en niet verder...!" mits:
• deze door gecertificeerden gebruikt worden na overleg met JK en met (schriftelijke) toestemming
van JK
en
• de lay-out en de context waarin het zal worden gebruikt ter goedkeuring wordt voorgelegd
5. Het zal in principe zo zijn, dat Jooske Kool geen bezwaar zal maken tegen het gebruik van teksten
uit de opleiding tot trainer "Ho, tot hier en niet verder...!" mits:
• deze door gecertificeerden gebruikt worden na overleg met JK en met (schriftelijke) toestemming
van JK. JK zal het overleg en de toestemming met de betrokken docent afstemmen.
en
• bronvermelding plaats vindt
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• het gebruik beperkt blijft tot één afbeelding, maximaal een A-4
• voor ruimer gebruik dient een nadere regeling te worden getroffen
De toestemming voor het gebruik van het beeldmerk, de naam van de Stichting en de naam: "Ho, tot hier
en niet verder...!" is voorbehouden aan gecertificeerde trainers aangesloten bij het Netwerk. Het geeft
een kwaliteitsgarantie voor wat betreft deskundigheid, beroepshouding en werkwijze, waarmee een
onderscheid gemaakt wordt met alle andere trainers en hulpverleners die op basis van het boek met de
methode werken.
De stichting Uit eigen beweging juicht het toe als de methode brede bekendheid krijgt en alom wordt
toegepast, doch wil er ook voor waken dat dit zorgvuldig en op de juiste manier gebeurd. Zij verwacht van
de gecertificeerden respect voor het gedachtegoed van de ander.
Ook verwacht zij dat als gecertificeerde trainers (i.o.) misbruik door anderen constateren, zij dit melden en
zelf de betreffende persoon daar op aanspreken. Het is een gezamenlijk belang dat met de methode "Ho.
tot hier en niet verder...!" en de Stichting Uit eigen beweging op een zorgvuldige en respectvolle manier
wordt omgegaan. Negatieve publiciteit slaat terug op alle betrokkenen.
De Stichting Uit eigen beweging, gaat er van uit dat iedereen deze wettelijke regels respecteert.
In het verleden heeft de jurist van de stichting, met succes, andere (hier niet nader te noemen)
stichtingen terecht gewezen en verboden nog langer zonder bronvermelding gebruik te maken van
andermans werk.

Stichting Uit eigen beweging
Vliek 10
6235 NR Ulestraten
043 - 3261847
stichting@uiteigenbeweging.nl
www.uiteigenbeweging.nl
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Richtlijn omgaan met publiciteit / publiciteitsmateriaal
Gecertificeerde trainers werken vanuit en volgens de methode “Ho, tot hier en niet verder…!”. De
methode bevat een uitgewerkt basisprogramma voor kinderen/ouders in de vorm van een training/cursus
voor kinderen en ouders “Ho, tot hier en niet verder…!”. Dit basisprogramma is uitgewerkt of uit te werken
voor toepassingen voor specifieke doelgroepen en contexten.
Gecertificeerde trainers Psychosociale Weerbaarheid in de methode “Ho, tot hier en niet verder…!” en
trainers in opleiding kunnen gebruik maken van de (teksten) van de gezamenlijke folder KindOudertrainingen. Eenduidigheid in de presentatie en gebruikmaken van het logo, versterken de
herkenbaarheid en de kwaliteit die door opgeleide trainers gehanteerd wordt.
Trainers in opleiding vermelden dat zij als trainer in opleiding binnen het kader van de opleiding als stage
een training uitvoeren. Voor informatie aan ouders en kinderen kunnen zij gebruik maken van de
gezamenlijke folder te vinden in het digitale praktijkkoffertje.
Gecertificeerde trainers informeren de stichting Uit eigen beweging over publiciteit en activiteiten (zoals
brieven, folders, persberichten, publicaties, presentaties, kranten- en andere artikelen, etc), zodat vragen
en reacties van buitenstaanders door haar beantwoord kunnen worden.
Trainers in opleiding leggen de voorgenomen activiteiten en teksten voor aan Jooske kool.
De stichting biedt vanuit haar ervaring en deskundigheid ondersteuning bij het woord- en taalgebruik, de
lay-out, de leesbaarheid, de vormgeving en op het omgaan met de auteurs- en persoonlijkheidsrechten.
Dit als een service, om U te behoeden voor veel gemaakte beginnersfouten en
ook als een kwaliteitstoezicht, het behoud van het imago van de stichting, de consistentie van het beeld
naar buiten en alles wat daarmee samenhangt.
Op deze manier ontstaat ook een goed beeld van alle activiteiten die binnen de beroepsvereniging, het
netwerk van trainers en stichting Uit eigen beweging plaats vinden. Samenwerking maakt een goede
coördinatie en ontwikkeling van beleid en activiteiten mogelijk.
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