Notulen Projectgroep vergadering
'Varen doe je Samen!'
Projectgroep ‘Varen doe je Samen!’
Notulen van 9 oktober 2018
Locatie: Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3721 BC Bilthoven
10.00 uur – 12.30 uur
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Aan- en afmeldingen
Organisatie

Aanwezig

Organisatie

Aanwezig

Unie van Waterschappen

John van Amstel

Stichting Waterrecreatie
Nederland/ Varen doe je Samen!

Sjoerd van der
Helm

Havenbedrijf Rotterdam NV

Hanneke te Niet

Organisatie

Afwezig

Koninklijke BLN- Schuttevaer

Andries de Weerd

KNRM

Christian Westerink

Watersportverbond

Hedwich Kuipers

Rijkswaterstaat

Sandhia Gokoel

Reddingsbrigade Nederland

Martin Hoogslag

Netwerk Waterrecreatie

John Licher

Havenbedrijf Amsterdam NV

Erwin Sandburg

Sportvisserij Nederland

Nynke Lely

ANWB

Marcel Bosch

HISWA Vereniging

Stijn Boode

Varen doe je Samen!

Rowena van der
Maat

o Nieuwe PG-leden stellen zich voor. Martin Hoogslag is namens de
Reddingsbrigade aanwezig. Nynke Lely (Sportvisserij Nederland) is helaas
verhinderd. Hedwich Kuipers geeft aan voor de laatste keer te zullen
bijwonen, door te schuiven naar SG.
Te gast bij Sportvisserij Nederland George Hampsink
George Hampsink geeft een presentatie over Sportvisserij Nederland. Nederland telt
1,5 miljoen sportvissers en doel van de organisatie (50 fte) is om Nederland het
mooiste hengelsportland van Europa te maken, voor jong en oud. Zie bijgevoegde
sheets met de hele presentatie.
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Verslag van de vergadering van 13 februari en betreffende acties
Notulen zijn goedgekeurd, geen inhoudelijke opmerkingen
Enkele opmerkingen:
o
o

Hedwich geeft aan in het vervolg de notulen voortaan eerder te ontvangen zodat
ze in de SG-vergadering besproken kunnen worden.
De in de PG besproken notitie over de bekostiging van extra ‘Varen doe je
Samen!’-producties is, met de besproken aanpassingen, voorgelegd in de SG. De
juridische haalbaarheid hiervoor worden momenteel gecheckt door
Rijkswaterstaat. Mochten hier bezwaren uit volgen zal een pilot starten.
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Organisatie ‘Varen doe je Samen!’
Vanwege de vele nieuwe PG-leden een korte ‘wrap-up’ van waar het project Varen
doe je Samen! voor staat en welke rol er voor de werkgroepen ligt. Rowena licht
project toe, zie sheets en notitie. Hanneke vraagt om update van de namen van
trekkers werkgroepen vanwege de hoge doorstroming. Deze informatie staat ook in
afgeschermde gedeelte van de website. Iedereen is akkoord met delen van
persoonsgegevens voor dit doeleinde. Het onderwerp van informatie-uitwisseling
komt bij agendapunt 6 aan de orde.
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Plan van Aanpak 2015-2020
Update stand van zaken, vooruitblik 2019
Stand van zaken
Rowena geeft een update van de stand van zaken tot dusverre. Acties als beschreven
in het plan van aanpak zijn gevolgd. Ook zijn er extra zaken uitgevoerd zoals:
o Digitalisering knooppunten (GIS) o.a. in diverse navigatiekaarten
o Staande Mast Route interactief op website
o Snelvaarkaart update, ook interactief op website
o Quiz/test: Hoe veilig vaar jij? In ontwikkeling, ism VAMEX
o Input vanuit Werkgroepen (agendapunt 5)
o Na 2019 (vervolg ‘Varen doe je Samen!’) (agendapunt 7)
Communicatie
Sjoerd van der Helm (Communicatieadviseur Varen doe je Samen!/Waterrecreatie
Nederland) is aanwezig om een update betreffende communicatie-activiteiten te
geven. (zie ook bijgevoegde sheets)
In 2018 is een aantal nieuwe communicatiemiddelen uitgebracht/uitgegeven:
o Samenwerking ANWB: Vaarexpert in Waterkampioen (4x totaal)
o Boet’s Boten Bingo, gericht op kinderen
o Nieuwe editie Vaarbewaarkaart (ook in Duits)
De website is verder geoptimaliseerd en de hoeveelheid content verder uitgebreid en
slim hergebruikt. Dit heeft geleid tot een flinke groei in het aantal websitebezoekers
(+ 50 procent tov 2017), met name in de zomermaanden. Ook op social media zet de
stijgende lijn voort.
Op de HISWA te Water is de ‘Vaarregelquiz’ geïntroduceerd, laagdrempelig concept
om met bezoekers in gesprek te raken. Dit was een succes en leidde tot veel interactie
op de stand. Voor 2019 staan in ieder geval Boot Holland en HISWA (Rai) op het
programma.
In de zomermaanden is de online enquête over ‘Varen doe je Samen!’ gehouden. Dit
heeft een kleine 400 reacties opgeleverd. De resultaten worden verder uitgewerkt,
maar de eerste resultaten laten zien dat de campagne positief beoordeelt wordt, met
gemiddeld rapportcijfer 8. Bijna 87 procent geeft aan Varen doe je Samen! zinvol te
vinden. Tevens werden er vele nuttige tips voor een vervolg gegeven, die in een
aparte rapportage zullen worden verwerkt.
2019: Speerpunten partners
Acties vanuit partners? Kunnen we een thema bedenken met elkaar? Kapstok. Wordt
verzorgd om dat via template te doen
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Terugkoppeling werkgroepen
Zie voor overzicht werkgroepen en trekkers bijgevoegde sheets
WG ONGEVALLEN
Rowena geeft toelichting omdat er vanuit de werkgroep geen vertegenwoordiger
aanwezig is, zie ook bijgevoegde sheets. Vanuit de werkgroep wordt een terugblik
gegeven op periode 2015-2017, doelstellingen en resultaten. Daarna volgt een
overzicht van de lopende zaken en planning voor 2018/2019.
WG VRIJWILLIGERS
Hedwich licht resultaten en lopende zaken toe en stelt voor dat de WG moet opnieuw
opgestart worden: welke vrijwilligers zijn er, ieders kwaliteiten bekijken en
taakbeschrijvingen te controleren en/of maken. RvdM reageert Onno Walda geeft
presentatietrainingen. Marcel vanuit de Consuls: 2 jaar consuls de jachthavens laten
bezoeken en daar pakketje VDJS meegeven. Als ANWB terugtrekt, mogelijk toch
gebruik van inzet consuls blijven maken?
WG PREVENTIE
KNRM is trekker van deze WG. Er is een nationale checklist voor veiligheid aan boord
gemaakt obv alle partijen. Hoe deze te borgen? Verder wordt een campagne mbt
gebruik duikvlag voor 2019 voorbereid. 'Varen doe je Samen!' communiceert dit naar
de vaarweggebruikers. In de vergadering ontstaat discussie over noodzaak/meldplicht.
Ook, duiken in de nacht? Is dat toegestaan. Want vlag werkt alleen bij daglicht.
WG PRAKTIJKDAGEN 2.0
Andries licht de plannen toe (zie ook sheets). Vertelt dat de lesmodule heeft
proefgedraaid en dat deze klaar is voor lancering. Verder van plan meer positieve
ervaringen te delen en van elke schipper een ambassadeur te maken. Andries geeft
verder aan dat de werkgroep elkaar meer moet opzoeken.
WG SNELVAREN
Rowena licht toe, werkgroep in oprichting. Ondertussen: Brochure snelvaren update,
de interactieve snelvaarkaart op de website. Hanneke vervolgt: HBR vervolgt NRA
(Nautical Risk Assesment) van snelvarende schepen met minder dan 12 personen aan
boord. Zie ook sheets Port QSM. Samen met Loodsen en roeiers, potentiele risico’s
worden benoemd en besproken door experts. Doel: vergroten van de veiligheid.
Minder near misses zou in theorie ook aantal incidenten naar beneden halen.
Rotterdam: Vaarbevoegdheid voor <12 personen instellen? Waternet is in Amsterdam
bezig met pilot waar alle vaarbewegingen geregistreerd gaan worden, met sensoren.
Nieuw systeem: combi van app en sensoren. Erwin/John heeft contactpersoon.
Afgesproken om volgende keer een toelichting/presentatie te krijgen over hoe
Rotterdam en Amsterdam dit georganiseerd hebben. Wordt vervolgd in Rotterdam.
WG (ver-)HUURDERS: Stijn licht toe. Er is onderzoek gedaan onder 150 HISWA
bootverhuurders. Resultaten in sheets: Bekendheid VDJS is goed. ‘Omgaan met
beroepsvaart’ en ‘vaarregels’ zijn de belangrijkste onderwerpen, zo blijkt uit het
onderzoek. Er wordt gesproken over de mogelijkheden om huurders vooraf te
bereiken en te informeren, bijvoorbeeld middels een quiz? Bewustmaken van de
beperkte kennis is belangrijk. Boordboeken met VDJS-informatie zijn verstuurd.
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Marcel

Rowena checkt

Andries
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WG JONGEREN/JEUGD
De ‘Wear it’-campagne is geweest. Reddingbrigade en optimist on tour zouden meer
samen moeten optrekken. Bijvoorbeeld met lespakket gericht op veiligheid en sheets
in Optimist on tour. Ook in Otterboekje opnemen. Boet de Meerkoet materiaal.

Martin gaat
oppakken
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WG COMMUNICATIE
‘Varen doe je Samen!’ is een communicatie-traject, maar veelal niet bekend bij
communicatieadviseurs van de partners. Het inzetten van elkaars expertise versterkt
‘Varen doe je Samen!’. Streven is om elkaars contentkalenders af te stemmen om zo
de boodschap te versterken.
? In de contentkalender staat ook “zwemmen”, wat doet 'Varen doe je Samen!'
daarmee? In verleden is afgesproken “zwemmen” alleen waar interactie met
(veiligheid) vaarweggebruikers, waar wél en waar niet zwemmen. Info van partners
mbt wordt deels doorgezet. Vdjs licht wel voor over onderkoeling.
Werkwijze informatie-uitwisseling ‘Varen doe je Samen!’

discussie
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Rowena toont recent filmpje van het containerschip op ARK dat een recreatiejacht
plet(https://www.dumpert.nl/mediabase/7520143/33c76ca1/containerschip_plet_pl
ezierbootje.html) . Wie kent het?
Doel hiervan is de vraag te stellen hoe de actuele informatie-uitwisseling tussen de
PG-leden en de werkgroepen het beste kan worden ingericht. Is die behoefte er, en zo
ja wat is de beste methode? De huidige methode – een afgeschermd deel op website
'Varen doe je Samen!' voor notulen en stukken- wordt niet erg intensief gebruikt, is
ook niet op actuele informatie gebaseerd.
Er ontstaat discussie over. Behoefte is er wel, maar dan liefst laagdrempelig en met
gebruik van bestaande tools (zoals bv mail of Dropbox). Kan vooral nuttig zijn om
werkgroepen actiever te betrekken, want zo is duidelijk, die moeten meer met elkaar
optrekken. Trello komt ook naar voren als suggestie. Plussen en minnen afwegend
Voorstel inzet gebruik Trello wordt gedaan, vanwege de positieve ervaringen die
hiermee is opgedaan en toegankelijkheid voor een ieder. Afgesproken is om hier een
pilot voor op te starten en te bespreken bij volgende vergadering. Rowena/Sjoerd
zullen dit opstarten en leden hierover berichten.
Vervolg 'Varen doe je Samen!' na 2019

Informatief
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Intenties van de convenantpartners zijn geïnventariseerd. Rondje langs de SG leden
door vz SG Marleen Maarleveld en Rowena is gedaan en iedereen staat positief
tegenover een vervolg na 2019. Rondje Provincies is nog gaande. Planning van het
proces wordt via sheet toegelicht.
Rondvraag en sluiting
Op 6-11 -18 is de volgende SG-vergadering.
Op 11-12-18 is de volgende PG-vergadering bij Havenbedrijf Rotterdam. Laat van te
voren weten als je wilt parkeren, dan wordt gekeken of dat kan. Neem ook een idbewijs mee. Na afloop zal er een rondleiding worden verzorgd. Eindtijd: 13.30 uur
Overzicht vergaderingen en planning 2018
SG

Locatie

PG

Locatie

Di 13/2

Op Boot Holland beurs

Do 15/3

UvW Amersfoort

Di 15/5

Waternet Amsterdam

Do 12/7

RWS Rotterdam

Di 09/10

Sportvisserij NL

Do 6/11

BLN Schuttevaer

Di 11/12

Havenbedrijf Rotterdam

Bijlage: Powerpoint PG vergadering
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Sjoerd/
Rowena

Zwemmen
meenemen voor
2020 en verder?

actie RvdM/SvdH

