
Projectgroep vergadering  
'Varen doe je Samen!' 

 

 

Organisatie (uit Plan van Aanpak 2015 – 2020) 

Waterrecreatie Nederland is de uitvoerende organisatie in samenwerking met de 
uitvoerende partners. De projectleider stelt het werkprogramma vast met de projectgroep 
op basis van het plan van aanpak en bewaakt de voortgang. 

 
De aangesloten partners zijn elk vanuit hun eigen beleid en perspectief verantwoordelijk 
voor de veiligheid op het vaarwater. Door samen te werken, worden de krachten middels dit 
project gebundeld en op een eenduidige wijze naar de gebruikers van het vaarwater 
gecommuniceerd. Het gaat er niet om dat ‘Varen doe je Samen!’ zélf alles gaat uitvinden, 
maar juist door de middelen te combineren en bundelen kan er meer bereikt worden. ‘Varen 
doe je Samen!’ heeft dan ook duidelijk een versterkende en verbindende rol op het gebied 
van de communicatie omtrent veiligheidsbewustzijn. Het is mogelijk om onderdelen, die bij 
de overheden deels worden wegbezuinigd, bij ‘Varen doe je Samen!’ onder te brengen om 
daar in samenwerking met de partners effectief en efficiënt zorg voor te dragen. 

Organisatiestructuur 
De stuurgroep belast met de besluitvorming en de projectgroep samen met de projectleider 
met de uitvoering. De werkgroepen worden samengesteld met de partners. De werkgroepen 
zullen op thematische wijze met specifieke onderwerpen aan de slag gaan op basis van de 
onderstaande onderwerpen. De uitwerking zal verder worden geconcretiseerd in het 
werkplan. 

Rollen SG en PG 
Projectgroep 
De projectgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Iedere partij wijst 
één vertegenwoordiger aan die zitting neemt in de projectgroep. Specifieke taken voor de 
projectgroep zijn: 

- Het bewaken van de voortgang van het project 

- Het onderhouden van contacten op landelijk en regionaal niveau 

- Het tweemaal per jaar rapporteren aan de stuurgroep 

- Zorgen voor de totstandkoming en het beheer van de producten en de 
website 

- Het uitvoeren van peilingen onder gebruikers 

- Het opstellen van het jaarplan (obv de werkplannen), dat ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de stuurgroep 

 

De Projectgroep heeft tevens de taak continu te kijken naar verbetermogelijkheden voor 
‘Varen doe je Samen!’ en hiervoor eventueel initiatieven te ondernemen. 
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Werkgroepen ‘Varen doe je Samen!’ 
 
Zoals in het hoofdlijnendocument 2015-2020 afgesproken zullen we (blijven) werken met 
werkgroepen. Deze werkgroepen zullen items/thema’s/onderwerpen oppakken binnen 
‘Varen doe je Samen!’ In de werkgroepen zal een kleine afvaardiging van de partners van 
project 'Varen doe je Samen!' zitten. De werkgroep bereidt het thema voor en legt die dan 
voor aan de Projectgroep en vervolgens Stuurgroep. De werkgroep bewaakt het thema. Per 
werkgroep is een van de partners VDJS trekker passend in de doelstelling/uitvoering van 
haar organisatie. De opzet en indeling van de werkgroepen zal in de eerstvolgende 
Projectgroep vergadering besproken worden en daarna worden vastgesteld in de 
Stuurgroep. 
 
Door een speciaal thema te kiezen, kunnen partners zich profileren en kunnen de expertise 
die zij in huis hebben via 'Varen doe je Samen!' naar buiten brengen.  
 

Stuurgroep 
De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de sturing van het project. Iedere partij wijst één 

vertegenwoordiger aan die zitting neemt in de stuurgroep. De stuurgroep kiest een 

voorzitter. De rol van secretaris wordt vervuld door de projectleider, om zo de verbinding 

met de projectgroep te borgen. De stuurgroep vergadert minimaal tweemaal per jaar. Van 

deze vergadering wordt verslag gemaakt. De stuurgroep:  

- zal optreden als opdrachtgever voor uitvoering van de het convenant en zal 

toezien op de voortgang; 

- kan aanwijzingen en opdrachten geven aan de Projectgroep en weegt de 

adviezen vanuit de projectgroep; 

- draagt zorg voor het vaststellen van, de door de Fondsbeheerder opgestelde, 

begroting en jaarrekening; 

- stelt het jaarplan, dat vanuit de projectgroep/werkgroepen komt, vast; 

- zorgt voor het jaarlijks schriftelijk informeren van de Partners over uitgebrachte 
adviezen, de voortgang van het project en de aandachtsgebieden voor de 
stuurgroep in de eerstkomende jaren; 

- kan gevraagd en ongevraagd adviseren aan de Partners en eventuele andere 
partijen op het gebied van vraagstukken rondom de risico’s die zich voordoen in 
situaties waarin de beroepsvaart en de recreatievaart zich in elkaars nabijheid 
bevinden. Als gevolg van deze adviezen kan er besloten worden tot het initiëren 
van (aanvullende) projecten die de verkeersveiligheid op het water bevorderen; 
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Figuur 4.1: organisatie  
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