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1. 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



2. Gefundeerde basis voor vervolg 2020 e.v.

• Ook in convenantsperiode 2015 t/m 2019 effectieve campagne
– Groeiend bereik communicatiemiddelen en aantal doelgroepen
– Positieve waardering campagne 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



3. Doelstelling VDJS 2020 e.v.

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)



4. Aandachtsgebieden en beoogde
resultaten

A Veilig ‘Varen doe je Samen!’  (doelstelling I en II)

• Promoten veilig vaargedrag= veiligheid óp het water 

• Promoten product veiligheid = (technische) preventie

• Promoten reisvoorbereiding = voorbereid het water op

• Reflectie = lessons learnt

B Internationaal 'Varen doe je Samen!’ (doelstelling I en II)

• Veilig varen over de grens

• Veilig varen buitenlanders in Nederland

C Plezierig en duurzaam  ‘Varen doe je Samen!’ (doelstelling II)

• Promoten plezierig = goed vaargedrag

• Waar mogelijk meenemen duurzaam/emmissieloos = schoon vaargedrag



4.1 Aandachtsgebied Veilig varen doe je Samen
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5.Output om de doelstellingen te realiseren 

• Doorlopend actualiseren en onderhouden van de informatiekanalen, website www.varendoejesamen.nl, VDJS 
App, social media w.o. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube.

• PR en communicatie (w.o. VDJS flyer, folders (actualiseren/ontwikkelen), artikelen, nieuwsbrief, persberichten)
• Ontwikkelen/verspreiden van voorlichtingsfilms

• Jaarlijks actualiseren van knooppunteninformatie

• Deelname aan beurzen en aanschaf PR materiaal

• Het faciliteren van de organisatie van de VDJS praktijk(ervarings)dagen.

• Een kwalitatief hoogwaardig vrijwilligersbestand draagt de boodschap uit en versterkt de communicatie, 
bijvoorbeeld door middel van lezingen, presentaties en beurzen bij doelgroepen, via watersportverenigingen, 
jachthavens of andere organisaties. 

• Vraagbaak (via FAQ en info@varendoejesamen.nl)
• VDJS kennisbank

http://www.varendoejesamen.nl/
mailto:info@varendoejesamen.nl


6. Doelgroepen VDJS 2020 e.v.

Beroepsvaart

• Binnenvaart

• Beroepsvisserij

• Passagiersvaart

• chartervaart (bruine 
vloot)

• Sleep/duwvaart)

• Zeevaart 
(havenmonding)

Recreatievaart

• Motorboot (open en 
kajuit)

• Zeilboot (open en 
kajuit)

• Kleine recreatievaart 
(sloepen, roeiboot, 
sportvissersboot, …)

Bijzondere aandacht
voor:

• (Ver)huurders

• Jeugd

• Snelvaarders

• Nieuwe
watersporters

Vaarwegbeheerders

• Rijkswaterstaat

• Provincies

• Gemeenten

• Waterschappen

• Havenbedrijven

Betrokken sector- of 
brancheorganisaties

en opleidingen

• Opleidingen
beroepsschippers, 
w.o. van de redders
op het water

• VAMEX

• CWO

• (kite)surfers, zeekano’s, waterscooters, suppers, duikers
• Zwemmers



7. Convenantspartners VDJS 2020 e.v.

Beroepsvaart

•BLN/Schuttevaer

•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

Betrokken sector- of 
brancheorganisaties 

en opleidingen



7. Vrienden van VDJS 2020 e.v.

Beroepsvaart Recreatievaart

•TKBN

•NKV

•Zeekadetten

Vaarwegbeheerders

•Havenbedrijf
Amersfoort

•Havenbedrijf
Werkendam

•(Havenbedrijf) 
Zaanstad

•Groningen Seaport

•Havenbedrijf
Harlingen

Anders

•Agentschap Telecom

•VHN

•NVB

•Verbond van 
verzekeraars

Betrokken sector- of 
brancheorganisaties 

en opleidingen



8. Werkwijze (1)

• Programmatische aanpak

– Hoofdlijnendocument, plan van aanpak, generieke jaarbegroting voor 
gehele looptijd

– Jaarlijks werkplan en rapportage

• Looptijd

– Voorstel: 2020 t/m2027



Output projectondersteuning

VDJS Projectgroep

Projectleider

Website, app, social media

Vrijwilligers en presentaties bij 
doelgroepen en evenementen

convenantspartners

VDJS praktijkdagen

Deelname beurzen en aanschaf pr 
materiaal

Sturing

Uitvoering

met inzet van

VDJS Stuurgroep

Financieel 
management

Werkgroep communicatie

PR en communicatie (w.o. VDJS flyer, folders, 
artikelen, nieuwsbrief, persberichten)

Convenant

PvA + generieke jaarbegroting

Jaarlijks werkplan, inclusief
communicatiekalender + begroting

Tussenrapportages

SG Agenda’s, besluiten en verslagen

Project
ondersteuning

Bilateraal overleg
stuurgroepleden

Communicatie adviseur

Projectmedewerker

Communicatie
kanalen/producten partners

Werkgroep ongevallen

Werkgroep Verhuur

Werkgroep Jongeren

Werkgroep Snelvaren

Werkgroep praktijkdagen

Werkgroep Vrijwilligers

Werkgroep Preventie
Knooppunten materiaal

Voorlichtingsfilms

Onafhankelijke 
voorzitter/ambassadeur

Samenwerking vuilwater info
Samenwerking antifouling
Samenwerking Blauwe vlag

VDJS Kennisbank

Vraagbaak (info@varendoejesamen.nl) 

Nieuwe deelnemers

Communicatie
kanalen/producten derden



8.3 Rol SG, PG en WG

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;

Projectgroep

•- 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

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.

•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 Plan van Aanpak , met daarin een 
werkplan voor het komende jaar opgesteld. 

•Voor 1 maart van het volgende jaar vindt dan ook een 
evaluatie plaats en een nieuw werkplan voor het 
volgende jaar. 

•Afhankelijk van de urgentie en resultaat zal de 
werkgroep ca 4x per jaar bijeen komen. 

•Doel van de werkgroep is het doorlopen en uitwerken 
van de aandachtsgebieden (zie afbeelding 1)voor 
desbetreffende thema/onderwerp. 

•De werkgroep doet een voorzet voor 
productontwikkeling/output.

•Ook kunnen gaandeweg het project nieuwe 
werkgroepen gevormd worden en/of bestaande 
projectgroepen opgeheven worden, omdat thema is 
afgerond. Dit wordt in de Projectgroep voorgesteld en 
besloten door de Stuurgroep.



8.4 Financiering en inbreng partners-
uitgangspunten

• Alle convenantspartners dragen financieel bij

• Alle convenantspartners dragen bij in uren/communicatiemiddelen op de voor
hen relevante aandachtsgebieden en thema’s en deelname SG/PG/WG

• Adhoc financiering w.o. ‘specials’ en bekostiging extra VDJS producten

• ‘Vrienden van VDJS’ dragen financieel bij en maken gebruik van de VDJS output
zoals afgesproken

• Jaarbudget: raming tussen de 225k-275k



9. Vragen strategische bespreking

• Doelen/aandachtsgebieden/beoogde resultaten/output
– Voorstel: zie sheets

• Hierbij de duidelijke afbakening dat VDJS 2020 e.v. als doel voorlichting heeft en niet beleidsadvisering/inzet expertise/belangenbehartiging

• Programma/campagne/samenwerkingsverband/…
– Hoe positioneren we VDJS 2020 e.v., mede met oog op toezeggingen financiële bijdrage vervolg

• Doelgroepen
– Eigenstandige doelgroep of alleen wanneer in interactie met beroepsvaart/recreatievaart?

• (kite)surfers, zeekano’s, waterscooters, suppers, duikers
• Zwemmers

• Partners/Vrienden van
– Aanvullingen partijen?
– Mogelijkheid tot donaties?

• Werkwijze
– Voorstel: looptijd 2020 t/m2027

– Voorstel: projectondersteuning uitbreiden met projectmedewerker
– Hoe versterken we relatie werkgroepen <-> output
– Hoe kunnen we de niet-financiële inzet van partners efficiënter maken

• Financiën
– Voorstel uitgangspunten: zie sheet 



Bijlage



Procesplan om te komen tot PvA ‘Varen doe je 
Samen!’ “2020 en verder”

2018 SG juli: Doorgaan na 2020, vaststellen procesplan 

(aug/sept: ronde provincies)

2018 SG november: Uitgangspunten/hoofdlijnendocument

Concept Plan van Aanpak (incl begroting)

(GONZ vergadering december)

2019 SG maart: definitief Plan van Aanpak “2020 en verder”

2019 SG juli: convenant-tekst

2019 SG november: alles definitief


