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1.1 Inleiding: Context
• Drukte op het water, gevaarlijke situaties
– Beroepsvaart <-> recreatievaart
– Recreatievaart onderling

• In 2007 project Varen doe je samen! gestart met als doel vergroten
veiligheid beroepsvaart <-> recreatievaart
• In 2013 aanvullende campagne op kleine wateren
• 2015 t/m 2019 hernieuwd VDJS convenant voor beide doelstellingen
Dia 2

1.2 Inleiding: Gefundeerde basis voor
vervolg 2020- 2025
• Ook in convenantsperiode 2015 t/m 2019 effectief samenwerkingsverband
– Groeiend bereik communicatiemiddelen en aantal doelgroepen
– Positieve waardering voorlichting door gebruikers en convenantspartners

• Noodzaak om blijvende aandacht te besteden aan veiligheid op het water

• Trends & ontwikkelingen: groei kleine recreatievaart, afname toervaart, meer
dagtochten, steeds grotere binnenvaartschepen, wonen aan het water met
bootje voor de deur, van bezit naar gebruik, smart shipping
• Aangesloten convenantspartners zien meerwaarde in gezamenlijke voorlichting

Dia 3

1.3 Ambitie 2020-2025
• In ieder geval minimaal het niveau wat nu is bereikt. Uitbouwen in verhouding met aantal
partners/budget
• Verdere professionalisering communicatiestrategie
• Meer partners en kanalen partners beter benutten

• Effectiever functioneren SG/PG/WG doorzetten
• Scherper op reflectie/’lessons learned’: meer en eerder evalueren

• Speerpunten uit SOS database onderzoek en uitkomsten Vaarmelder app verder benutten
voor aanscherpen communicatiestrategie

2.1 Samenwerkingsverband
• VDJS 2020-2025 is een samenwerkingsverband
• Mogelijkheid om deel te nemen als convenantspartner en
‘vriend van’
• Partners nemen deel aan stuurgroep, projectgroep en
werkgoepen (maatwerk)
• ‘Vriend van’ maakt gebruik van VDJS output zoals afgesproken
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2.2 Convenantspartners VDJS 2020-2025
Beroepsvaart
• Koninklijke BLNSchuttevaer
• BVB
• CBRB
• BBZ

Recreatievaart
• HISWA,
• Watersportverbond
• Sportvisserij NL
• Waterrecreatie NL
• VNM/KNMC
• Toerzeilers
• KNRB
• Scouting

Vaarwegbeheerders
• Rijkswaterstaat
• Provincies
• Unie van
Waterschappen
• Havenbedrijf
Amsterdam
• Havenbedrijf
Rotterdam

Redders op het water
• KNRM
• Reddingsbrigade

Anders
• Agentschap
Telecom
• CWO
• Veiligheidsregio’s
(o.a. SAMIJ)
• Brandweer (iig
Regio Rijnmond)
• VAMEX/CBR

Donker: deelnemer convenant 2015-2025 en aangegeven te willen deelnemen aan convenant 2020-2020
Oranje: nog te benaderen voor deelname convenant 2020-2025

Dia 6

2.4 Vrienden van VDJS 2020 - 2025
Beroepsvaart

Recreatievaart
• TKBN
• NKV
• Zeekadetten
• Vereniging van
Waddenhavens
• Federatie Varend
Erfgoed

Vaarwegbeheerders
• Havenbedrijf
Amersfoort
• Havenbedrijf
Werkendam
• (Havenbedrijf)
Zaanstad
• Groningen
Seaport
• Havenbedrijf
Harlingen
• Veghel
• Delft

Anders
• VHN
• NVB
• Verbond van
verzekeraars
• RDW
(snelvaarregister)

Donker: deelnemer convenant 2015-2025 en aangegeven te willen deelnemen aan convenant 2020-2020
Oranje: nog te benaderen voor deelname convenant 2020-2025
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2.5 Rol SG, PG en WG en Waterrecreatie
NL
Stuurgroep (SG)
- Treedt op als opdrachtgever voor uitvoering
van de het convenant en bewaakt de
voortgang en het nakomen van afspraken.
- Kan aanwijzingen en opdrachten geven aan
de projectgroep en weegt de adviezen
vanuit de projectgroep.
- Ondertekent convenant en stelt
Hoofdlijnendocument, Plan van Aanpak en
begroting vast.
- Stelt het jaarplan met uitgewerkte
communicatiestrategie en invulling van de
jaarbegroting vast.
- Stelt de (financiele) jaarrapportage 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.
- Besluit over deelname van nieuwe partners
en 'vrienden van VDJS'.
- 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;
- Leden van de SG zijn ambassadeur voor VDJS
binnen de eigen organisatie en daarbuiten.

Projectgroep (PG)

Werkgroepen (WG)

• Bereidt het jaarplan (obv de werkplannen),
dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan
de stuurgroep.
•Draagt bij aan de uitvoering van het jaarplan.
•Bewaakt de uitvoering en voortgang van het
jaarplan.
•Bereidt de (financiele) jaarrapportage voor.
•Rapporteert tenminste tweemaal per jaar
stuurgroep over de voortgang en uitvoering.
•Onderhoudt contacten op landelijk en
regionaal niveau
•Kan gevraagd en ongevraagd advies geven
aan de VDJS stuurgroep.
•Leden van de SG zijn ambassadeur voor VDJS
binnen de eigen organisatie en daarbuiten.

•Werkgroepen pakken specifieke
items/thema’s/onderwerpen oppakken
binnen ‘Varen doe je Samen!’
•De opzet en indeling van de werkgroepen
worden in de Projectgroep vergadering
besproken en daarna vastgesteld in de
Stuurgroep.
•In de werkgroepen zal een kleine
afvaardiging van de partners van project
'Varen doe je Samen!' zitten voor wie het
onderwerp relevant is.
•Per werkgroep is een van de partners VDJS
trekker passend in de doelstelling/uitvoering
van haar organisatie.
•Een werkgroep heeft een centraal thema en
bereidt dit thema voor (voor PG en SG), blijft
op de hoogte van de inhoud en lost
vraagstukken op.
• Er wordt een werkplan opgesteld met te
realiseren doelen en resultaten. Dit
werkplan wordt voorgelegd aan de PG en
SG.
•Voor 1 maart van het volgende jaar vindt
dan ook een evaluatie plaats en een nieuw
werkplan voor het volgende jaar.
•Resultaten van de werkgroep dragen bij aan
de resultaten benoemd in het jaarplan/plan
van aanpak.
•Gaandeweg de looptijd van het convenant
kunnen nieuwe werkgroepen gevormd
worden en/of bestaande projectgroepen
opgeheven worden, omdat het thema is
afgerond. Dit wordt in de PG voorgesteld en
besloten door de Stuurgroep.

Waterrecreatie NL
•Voert het projectmanagement en financieel
management uit.
•Coördineert en voert de
communicatiewerkzaamheden uit in
samenwerking met de VDJS partners en
derden
•Faciliteert proces en samenwerking tussen
VDJS partners in stuurgroep, projectgroep
en werkgroepen.
•Faciliteert proces en samenwerking met
‘vrienden van VDJS’en derden

Dia 8

3.1 Doelstelling VDJS 2020-2025
Verkeersveiligheid voor recreatie- en
beroepsvaart op de Nederlandse kust- en
binnenwateren verder te verbeteren door
het geven van voorlichting

I Het vergroten van veiligheid en
veiligheidsbewustzijn voor beroeps- en
recreatievaart die in elkaars vaarwater
zitten op de grotere vaarwegen
(vaarwegen CEMT/ECMT III-VIIa)

II Het vergroten van de veiligheid en
veiligheidsbewustzijn voor beroeps- en
recreatievaart en de recreatievaart
onderling op kleinere vaarwegen. Veilig,
duurzaam en plezierig ‘Varen doe je
Samen!’
(vaarwegen CEMT/ECMT I-VIIa)

Dia 9

3.2 Aandachtsgebieden en beoogde
resultaten
A Veilig ‘Varen doe je Samen!’ (doelstelling I en II)
•
•
•
•

Promoten veilig vaargedrag= veiligheid óp het water
Promoten reisvoorbereiding= voorbereid het water op
Promoten product veiligheid = (technische) preventie
Veilig varen buitenlanders in Nederland

B Plezierig en duurzaam ‘Varen doe je Samen!’
(doelstelling II)
• Promoten plezierig = goed vaargedrag
• Waar mogelijk meenemen duurzaam/emmissieloos = schoon vaargedrag

Dia 10

3.3 Interactie VDJS aandachtsgebieden

(Technische)
preventie

•
•

Reflectie lessons learned
Afstemming partners, w.o.
•
(inter)nationaal
•
duurzaamheid

•
•
Reisvoorbereiding

Reflectie lessons learned
Coördinatie informatie, w.o.
•
(inter)nationaal
•
duurzaamheid

Veiligheid op het
water

Dia 11

3.4 VDJS 2020 -2025 gerelateerde
onderwerpen
Er zijn verschillende onderwerpen die
het werkveld van VDJS raken.

•
•
•
•

Per onderwerp zorgt een SG lid voor
de inbreng van relevante
ontwikkelingen.

•
•
•
•

Duurzaamheid (UvW)
Staande mast route akkoord (WSV)
BRTN (Waterrecreatie NL)
Toekomstvisie Watercreatie 2025
(Waterrecreatie NL)
Kennis en onderzoek (KNRM)
Marifoongebruik (HBA/HBR)
Gedrag- en erecodes (Netwerk
Waterrecreatie)
PZI (BLN-Schuttevaer)
Dia 12

4.1 Communicatiestrategie
• Waarom
– Vergroten van
veiligheid/veiligheidsbewustzijn

Kennis

• Hoe
– Vergroten van kennis, veilig gedrag en
houding

• Wat
– Middelen die worden ingezet

• Rekening houden met
– Doelgroep
– Kennis- en ervaringsniveau
– Leeftijd

Gedrag

Houding
Dia 13

4.2 Communicatiestrategie <-> lessons learned
• Analyse
– Doelstelling aanscherpen
– Doelgroepen aanscherpen
– Gewenste resultaten

Analyse

• Plannen

Evaluatie

Plannen

– Uitwerken en invullen communicatiestrategie
(kanalen, middelen, content)
– Programmeren (vertalen in
jaarplan/werkplannen)

• Implementatie
– Coördineren
– Uitvoeren

Implementatie

• Evaluatie
– Proces
– Effect

4.3 Doelgroepen VDJS 2020-2025
Beroepsmatig gebruik
vaarweg
• Binnenvaart
• Beroepsvisserij
• Passagiersvaart
• chartervaart
• Sleep/duwvaart)
• Zeevaart (havenmonding)

Recreatief gebruik vaarweg
• Motorboot (open en
kajuit)
• Zeilboot (open en kajuit)
• Kleine recreatievaart
(sloep, roeiboot,
sportvissersboot, kano,
(kite)surf, waterscooter,
sup)
Bijzondere aandacht voor:
• (Ver)huurders
• Jeugd
• Snelvaarders
• Nieuwe watersporters

Vaarwegbeheer (inclusief
handhaving/toezicht)
• Rijkswaterstaat
• Provincies
• Gemeenten
• Waterschappen
• Havenbedrijven

Opleidingen en overig
• Opleidingen
beroepsschippers, w.o.
van de redders op het
water
• VAMEX
• CWO
• Veiligheidsregio’s (o.a.
SAMIJ)
• Brandweer

Zwemmers en duikers
vanuit bovenstaande en
hiernaast genoemde
doelgroepen
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4.4 Contentstrategie:
Hero-Hub-Help/Hygiene model

Dia 16

4.5 Communicatiekalender
Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

opleidingen/voorlichting
Praktijkdagen

VTS Open dag
Praktijkdag pilot - meevaren met beroepsvaart

Preventie
Presentaties/artikelen reisvoorbereiding seizoen

Reisvoorbereiding
Zwemmen
Reddingsvest gebruiken

Juiste reddingsvest hebben
cursussen, vaarbewijs marifoon

Filmpjes gebieden: You tube Kanaal
Vaarklaar maken
Motorstoringen/Gasveilig
Verwachtingmanagement beroepsvaart (professioneel voorbeeldgedrag)
Staande mastroute
Winterklaar maken
Evaluatie seizoen
thema's
Communicatie op het Water
Snelvaren/Roeien
Verhuur
Jongeren/jeugd
beurzen Dusseldorf
evenementen

Boot Holland
Boot Gent

Hiswa RAI

CSI Gorinchem

Hiswa te Water

4.5 Middelen en kanalen
Kanalen
• Website VDJS
• Social media VDJS
• Beurzen
• Praktijkdagen
• (Vak)media
• Navigatiekaarten/pakketten derden
• App
• Presentaties
• Kanalen partners
Dia 18

5.1 Werkwijze
• Programmatische aanpak
– Hoofdlijnendocument, plan van aanpak, generieke jaarbegroting voor
gehele looptijd
– Jaarlijks werkplan en rapportage

• Stichting Waterrecreatie NL is coördinerende/uitvoerende partij in
samenwerking met convenant partners
• Looptijd
– 2020 t/m 2024 (2020 – 2025)
Dia 19

5.2 Werkwijze: VDJS aandachtsgebieden
en rol SG, PG, WG
Werkgroepen/
Vrijwilligers
Stuurgroep

Stuurgroep
Projectgroep
•
•

Reflectie lessons learned
Afstemming partners, w.o.
•
(inter)nationaal
•
duurzaamheid

(Technische)
preventie

Projectgroep
•
•

Reisvoorbereiding

Reflectie lessons learned
Coördinatie informatie, w.o.
•
(inter)nationaal
•
duurzaamheid

Veiligheid op het
water

Dia 20

5.3 Werkpakketten
Invulling en uitvoering
communicatiestrategie
• Uitwerken
communicatiestrategie
• Opstellen en uitvoeren
jaarlijks
communicatieplan
• Werkgroep
communicatie
(tenminste 70% van de werkzaamheden)

Proces en
alliantiemanagement
• SG en PG overleg
• Coordinatie
werkgroepen
• Nieuwe ‘partners
• Afstemming en
coordinatie partners en
‘vrienden van’
• Ambassadeurschap

Projectmanagement +
financien
• Projectmanagement
• Financieel
management
• Jaarplanning en
rapportage

(max 15% van de werkzaamheden)
(max 15% van de werkzaamheden)

6.1 Financiering
• Convenantspartners dragen bij voorkeur financieel bij.
• Alle convenantspartners dragen bij in uren/communicatiemiddelen op de
voor hen relevante aandachtsgebieden en thema’s en deelname
SG/PG/WG

• Aanvullende financiering w.o. ‘specials’ en bekostiging extra VDJS
producten
• ‘Vrienden van VDJS’ dragen financieel bij en maken gebruik van de VDJS
output zoals afgesproken
Dia 22

6.2 Financiering: begroting
Jaarbudget: raming tussen de 215k-260k
Invulling en uitvoering
communicatiestrategie

Proces- en
alliantiemanagement

Project- en financieel
management

165k-200k

25-30k

25-30k
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7. Bespreekpunten

–Vragen/aanscherpingen n.a.v.

Dia 24

8. Vervolg

–Aanpassen n.a.v. bespreking SG 14 feb
2019
–Nadere afspraken (financiële) bijdrage
partners

Dia 25

Bijlage

Dia 26

Procesplan om te komen tot PvA ‘Varen doe je
Samen!’ “2020-2025”
2018 SG juli:

Doorgaan na 2020, vaststellen procesplan
(oktober/november: ronde provincies)
2018 SG november: Concept Uitgangspunten/hoofdlijnendoc
(GONZ vergadering december)
2019 SG februari: Definitief Uitgangspunten/hoofdlijnendoc
Concept Plan van Aanpak 2020- 2025
2019 SG mei/juni: Definitief Plan van Aanpak 2020- 2025
Concept convenant-tekst
2019 SG november: Alles definitief
2020 maart:
ondertekening op HISWA beurs?

Dia 27

