
‘Varen doe je Samen!’

PG overleg 21 november 2017



1. Opening en mededelingen, Watersportverbond

2. Notulen 26 oktober en acties

3. Terugkoppeling vanuit SG

4. Terugkoppeling Werkgroep: Vrijwilligers

5. Uitkomsten werksessies ‘Varen doe je Samen!’ 10 jaar

6. ‘Varen doe je Samen!’ Jaarplan 2018

7. Inzet Stewards 2018

Agenda



1. Opening en mededelingen

Afmelding: 

Stijn Boode, Robert Weijman

Mededelingen:

Havenbedrijf Amsterdam: Erwin Sandburg

Te gast bij het Watersportverbond

Welkom door Hylke Steensma



3. Terugkoppeling vanuit SG

Uitwerking Voorstel Taskforce vastgesteld op 18 mei

Voorzet voor:

• Secretaris (besproken 9 november)

• Dubbele rollen in SG 

• Nieuwe partners



Organisatie vdjs

Ongevallen onderzoek

Vrijwilligers

Praktijkdagen

(Ver)huurders

(technische)Preventie

Jeugd/Jongeren

Specifieke doelgroepen

COMMUNICATIE…

Besluit/budget/richting Werkprogramma/jaarplan Werkplan uitdieping specifiek
Opdrachtgever advies filteren: ideeën/plannen onderwerp communicatie VDJS



3. Verkenning hoe kunnen we een grotere 
verspreiding van de vaarbewaarkaart realiseren?

Vanuit de PG is een aantal mogelijkheden benoemd:

1 Het “sponsoren” van dit soort uitgaven door:

a. 1 of meerdere VDJS partner(s) dmv eenmalige bijdrage

b. 1 of meerdere externe (commerciële) partijen

2 Opnemen in de VDJS jaarbegroting,

a. Binnen de huidige begroting, ipv andere activiteiten/producten

b. Aanvullend op huidige begroting, structureel via nader uit te 
werken aanvullende bijdrage 



3. Groter bereik vaarbewaarkaart

Bespreekpunten voor de SG:

1. Zijn er nog andere aanvullende opties/mogelijkheden?

2. Voor- en nadelen per optie bespreken

3. Voorkeuren inventariseren

Transparantie, voorkeur neutrale partij bijvoorbeeld Verbond van 
Verzekeraars, digitale verspreiding, partners eenmalige extra 
bijdrage
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3. Groter bereik

Nav discussie bijeenkomst 10 jaar VDJS

Verkenning onder welke voorwaarden we “sponsering” kunnen 
inzetten.

Bijvoorbeeld: 

• Veilig Verkeer Nederland

• Verbond van Verzekeraars



3. Informatievoorziening
op het water

Ontwikkelingen bij partners op gebied van 
innovatie/ontwikkelingen, kennisuitwisseling: 

Vaarweginformatie, Koerswijzer, River Guide, KNRM app, Blauwe 
Golf verbindend

Veiligheid is…

… goede informatievoorziening



4. Acties vanuit de Werkgroepen



4. Werkgroep Vrijwilligers

• Watersportverbond

• ANWB

• ‘Varen doe je Samen!’ 



10 jaar ‘Varen doe je Samen!’ 



5. Uitkomsten vragen vooraf 10 jr vdjs

10 vragen, o.a.

• Ambassadeursschap

• Innovaties

• Sterke/zwakke punten ‘Varen doe je Samen!’

• Knooppunten in huidige vorm



5. Uitkomsten vragen vooraf 10 jr vdjs

Meer aandacht voor:

• Symposium voor havenmeesters op beurs

• Communicatietraining VHF voor BV en RV

• Kruisen hoofdvaarwater

• Jachthavens en havenmeesters meer betrekken

• Roeiers op de vaarwegen

• Connectie met beroepsvaart

• Voorlichting boothuurders

• Elektronische navigatie



5. Uitkomsten vragen vooraf 10 jr vdjs

• Ja, gevaarlijke beelden zeggen meer dan tekst (zie afbeeldingen op pakje 
sigaretten)

• Alleen gebruiken ter ondersteuning van uitleg over problemen/situaties. Zoveel 
mogelijk anonimiseren.

• Helaas is de context vaak niet duidelijk. Daardoor kan het gebeuren dat e.e.a. 
verkeerd geïnterpreteerd wordt. Dus alleen gebruiken als het hele verhaal (liefst 
van beide partijen) bekend is.

• Als het binnen de wet past gewoon doen
• ja, dit zijn juist de momenten die mensen aan het denken zet.
• Je mag de privacy van mensen daarbij niet uit het oog verliezen. Wanneer het 

leereffect groot is, is meestal ook de privacy aan de orde. Zeker niet de weg van 
sensatie op gaan. Je moet dit alleen maar doen als sprake is van meerwaarde, ik 
zou zeggen zeer zorgvuldig mee om gaan. 

• Met goede bijschriften/uitleg juist wel gebruiken



Bezoekstatistieken website
Overzicht

• Q1-Q3 2017

• Ruim 315k paginaweergaves

• Zwaartepunt tijdens zomermaanden

Sept - 2017



Bezoekstatistieken website
Vergelijking 2016

• Vergelijking Q2&Q3 2016 (start meting Analytics) vs 2017

• Flinke groei:

2017

2016



Bezoekstatistieken website
Welke content is populair?

• Meest bezochte pagina’s:

Home VDJS

Duitstalige info



Bezoekstatistieken website
Hoe komen ze op de site

• Verwijzende kanalen
– Veel verkeer via Google, Bing, e.a.
– Social media zijn belangrijk
– Ook veel direct verkeer (=goed teken!)



Bezoekstatistieken website
Hoe komen ze op de site?

• Verwijzende websites: (top 10)



Bezoekstatistieken website
Hoe komen ze op de site?

• Verwijzende partners:



6. Jaarplanning 2018

Conform Plan van Aanpak 2015-2020

Extra :
• Digitalisering knooppunten (GIS) o.a. in ENC’s
• Communicatie/ambassadeurs
• Input n.a.v. input 14 november
• Input vanuit Werkgroepen
• Na 2019 (vervolg ‘Varen doe je Samen!’)



6. Activiteiten 2018

Input en brainstormen waar accenten moeten komen/jaarthema?

• vooruitblik 2018 Hiswa Rai (Veiligheidseiland)

• Knooppunten proces van updaten

• Werkgroepen

• Regionale film

• Brochures: blauw bord, brandveilig

• …



6. Acties 2018

• Brochures: totaal overzicht, brandveilig, blauw bord

• Quiz/test: Hoe veilig vaar jij?

• Praktijkdagen Waddenzee en Grachten Amsterdam/open 
dagen/planning/agenda

• Communicatie Schoonwatercampagne (o.a antifouling)

• Samenwerking nieuwe partners



Partners format invullen 2018

%

Jaarlijks Extra 2018

Aandachtgebieden

Preventie/bewustwording

Reisvoorbereiding

Veiligheid óp het water

Reflectie/Lessons learn

Communicatie soorten:
(Digitaal) magazine:oplage
Facebook:volgers
twitter:volgers
Linkend In:volgers
Youtube
Nieuwsbrief leden/intern
Bijeenkomsten/ lezingen x pj
website
open dagen
1 overige communicatie middelen



Agendapunt 7 en 8

• Vaststellen concept notulen 18 mei 2017

• CONCEPT Vergaderdata 2018

SG PG

6 feb

15 mrt 10 april

1 mei 9 oktober

6 november 11 december



Rondvraag (wvttk)


