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Bouwen aan een nieuwe toekomst
Het is weer voorbij, die mooie zomer. Gerard Cox zong het al in 1973, en de Rotterdamse zanger
zal zelf ook aan zijn hit hebben gedacht toen de zomer van 2018 ten einde liep. Wekenlang liep
het kwik op tot ruim boven de 30 graden. Jas en paraplu konden thuisblijven, al wat nodig was
voor onderweg waren zonnebril en zonnebrand.

15

En dat hebben de reddingsbrigades geweten. Op de Nederlandse stranden en bij binnenwateren was het drukker dan ooit, met als gevolg dat van lifeguards beduidend meer inzet werd
gevraagd dan de jaren ervoor. Van kwallenbeet tot vermiste kinderen en zwemmers in nood; op
de posten van de brigades stonden de hele zomer door lifeguards klaar om in actie te komen
en de zwemveiligheid te verhogen. Toch werd Nederland met regelmaat opgeschrikt door wéér
een verdrinking. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt later dit jaar bekend om hoeveel
gevallen het precies is gegaan. Maar nu al is duidelijk dat het verdrinkingsrisico nog allerminst
is uitgebannen uit onze samenleving. Een veranderend klimaat, nieuwkomers die niet bekend
zijn met de gevaren van open water en stranden die steeds meer weg hebben van een horeca-uitspanning; de opdracht voor brigades wordt er niet minder om.
Water doet zoveel voor dit land, economisch en sociaal. Maar om daar echt plezier aan te
beleven, moeten we blijven investeren in veiligheid; in goede zwemlessen voor iedereen, in
voorlichting aan ouders, en bovenal in toezichthouders die preventief optreden en ingrijpen
waar dat nodig is.
Wie last hadden van het mooie weer waren de vele zwemmers die Maarten van der Weijden
hadden willen begeleiden bij zijn 11Stedenzwemtocht, medio augustus. Daags voor zijn heroïsche onderneming kwam het bericht dat de kwaliteit van de Friese wateren zwemmen niet
toestond. Ook voor onze brigades, opgeroepen om voor het toezicht te zorgen, was dat een
domper. Velen ervan waren al onderweg en keerden halverwege Friesland om. Het tekent de
houding van onze vrijwilligers dat daar geen onvertogen woord over werd gesproken. Anderen
reden wel door, om Maarten bij te staan. Het was een onvergetelijke ervaring; voor Maarten
zelf, voor onze lifeguards én voor Nederland. Waar een klein land groot in kan zijn. En hoe mooi,
dat onze brigades meehelpen om zoiets waardevols mogelijk te maken!
Klimaatverandering kan ook betekenen: een grote hoeveelheid hemelwater in korte tijd. In
2018 was extreme regenval meerdere landen tot last. Ons land bleef een dergelijk noodlot bespaard. Toch is het goed dat de Nationale Reddingsvloot nieuwe stijl in 2018 eindelijk van start
kon gaan. Na vele jaren touwtrekken en onderhandelen zijn glasheldere afspraken gemaakt
met het departement, met de 22 betrokken veiligheidsregio’s en met het Instituut Fysieke Veiligheid. Soms was dat wat zoeken, soms ook was de uitkomst van de gesprekken even slikken.
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Voorwoord

Die fase is achter de rug. Nu is het zaak om de bemanningen van de 52 brigadevaartuigen en
36 brandweervaartuigen effectief te leren samenwerken. Want als het wel misgaat dan is er
geen tijd om te verliezen. Dan moeten we er staan. Dan moet de commandostructuur helder
zijn, moet het materiaal kloppen en moeten mensen weten wat hun te doen staat. Dat vergt
investeringen in materieel, in opleiden, trainen en oefenen, en bovenal in elkaar. Want mensen
redden, is samenwerken.

Hoofdstuk 1
Bond, bestuur en Landelijk Bureau

Mede om die reden hebben we in 2018 geïnvesteerd in ons eigen brigadenetwerk; in kennis
delen, in betere en leukere opleidingen, in het ondersteunen en waarderen van onze duizenden vrijwilligers, en in een heldere werkstructuur. In 2019 gaan we daarmee verder. Reddingsbrigade Nederland is een ‘grassroots’-organisatie. Het gebeurt aan de basis. Aan de badrand,
aan de kade, aan het strand, aan de lokale bestuurstafels. Daar maken we het verschil, daar
waken we ervoor dat het risico op verdrinken zo klein mogelijk is. Dat is ook de kracht van
Nederland. Het is goed dat het kabinet dat herkent en ondersteunt, zoals met het project Maatschappelijke diensttijd.
Alleen kunnen we het niet. En dus investeren we ook in samenwerking met derden. Met de
veiligheidsregio’s, met alle partijen in de Nationale Raad Zwemveiligheid, met departementen,
met recreatieschappen, en met operationele partners als het Rode Kruis, de Kustwacht en de
KNRM. Op die voet gaan we in 2019 verder en werken we aan een nieuw meerjarenbeleidsplan.
In de vaste overtuiging dat veiligheid gebaat is bij partnerschap. We hebben elkaar nodig, om
er voor anderen te kunnen zijn.

Jan Rijpstra
voorzitter

Koen Breedveld
directeur

Hier komt nog een andere foto!!!!!!!!!!!!!.
(Foto: RN)
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Bond, bestuur en Landelijk Bureau
Bond
Reddingsbrigade Nederland is de ‘werknaam’ van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het
Redden van Drenkelingen (KNBRD). Zij vertegenwoordigt 161 reddingsbrigades met in totaal
bijna 23.000 leden, waarvan zo’n 5.000 actief zijn als vrijwillige hulpverlener in Nederland. De
brigades aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland verzorgen toezicht en hulpverlening op
de stranden, in waterrijke recreatiegebieden en bij evenementen op en nabij water. Daarnaast
werkt Reddingsbrigade Nederland met veiligheidsregio’s en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
aan een slagvaardige Nationale Reddingsvloot (NRV). Die vloot wordt als ‘first respons’ ingezet
bij grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland. Reddingsbrigade Nederland vormt
in opdracht van het IFV een Landelijke Voorziening Reddingsvloot en zorgt op deze manier voor
de bovenregionale centrale ondersteuning. Reddingsbrigades zijn verder actief in het opleiden
(zwemles, zwemmend en varend redden) en in de lifesavingsport (IOC-erkend).
Reddingsbrigade Nederland, opgericht in 1917, is aangesloten bij NOC*NSF, de International
Life Saving Federation (ILS) en de International Life Saving Federation of Europe (ILSE). De
rechtspersoon van de organisatie is die van vereniging, met daaronder twee stichtingen
(Stichting Exploitatie en Stichting Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties, NIVZ).
Reddingsbrigade Nederland is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt
als zodanig voor de betaling van schenkings- en successierechten onder het 0%-tarief.

Het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland, gevestigd in IJmuiden. (Foto: RN)

Landelijk Bureau
Het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland, gevestigd in IJmuiden, telde eind 2018
21 medewerkers: de directeur, de officemanager, de coördinator Zakelijke dienstverlening, het
secretariaat (4), de afdeling Beleid en Operationele zaken (4, waarvan 1 tijdelijk), de afdeling
Communicatie, Marketing en Fondsenwerving (2), het Service Center (5), de schoonmaakster (0,2 fte), de sportondersteunster (0,2 fte), de bondscoach (0,2 fte). De totale bezetting in
loondienst bedroeg eind 2018: 17,5 fte (eind 2017: 15,7 fte, vanwege tijdelijk niet opgevulde
vacatures).

Bestuur
Bij de algemene vergadering (AV) in mei werd Leendert de Lange benoemd tot bestuurslid van
Reddingsbrigade Nederland. Hij houdt zich in die functie bezig met bestuurlijke en politieke
vraagstukken. Later in 2018 is Christa Grootveld als aspirant-bestuurslid toegevoegd. De
portefeuille Opleidingen is afgelopen jaar niet ingevuld. In 2018 kwam het bestuur zeven maal
bijeen en heeft een ‘heisessie’ plaatsgevonden. Bij die laatste gelegenheid voerde het bestuur
een zelfevaluatie uit en is uitgebreid gesproken over de missie en visie van de organisatie. Dit
gebeurde onder leiding van Evert-Jan Hulshof, destijds directeur van de Nationale Raad
Zwemveiligheid (NRZ), en met inbreng van de in 2017 gestarte werkgroep Bestuurlijke
vernieuwing. Het bestuur kijkt ernaar uit om in 2019 het traject van bestuurlijke vernieuwing
verder vorm te geven, en neemt daarin de adviezen vanuit de Code Goed Sportbestuur mee.

Van de 21 medewerkers werkt bijna de helft minder dan vijf jaar voor de bond (zie figuur 1). Er
werkten eind 2018 zeven vrouwen en veertien mannen. Het ziekteverzuim is met 1,67% laag te
noemen, zij het hoger dan in 2017 (0,6%).

Figuur 1: Dienstjaren medewerkers Landelijk Bureau (per eind 2018)
Bestuur Reddingsbrigade Nederland (per eind 2018)
Jan Rijpstra
Sonja Robben
Peter Ouwendijk
Leendert de Lange
Marcel Huijbrechts
Erik van Daalen
Christa Grootveld

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid Ledenbelang & Vrijwilligersbeleid
bestuurslid Waterhulpverlening
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Directie
Koen Breedveld

directeur
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1. Bond, bestuur en Landelijk Bureau

Hoofdstuk 2

Reddingsbrigade Nederland wil een plek zijn waar mensen zich ontwikkelen. Om die reden
wordt geïnvesteerd in opleidingen voor het eigen personeel én in opleidingskansen voor
studenten en scholieren. In 2018 hebben er op het Landelijk Bureau acht stagiairs stage
gelopen. Vier van hen kwamen van een universitaire opleiding: bestuurskunde (2),
communicatie (1) of marketing (1). Vier van een hbo-opleiding: sportmanagement (3) en communicatie (1). De onderwijsinstelling die de meeste stagiairs leverde, was de Hogeschool van
Amsterdam.

Brigades en hun leden

Serious Rescue 2018.
(Foto: SHe Fotografie)
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Brigades en hun leden
Brigades

Figuur 3: Reddingsbrigades naar bestaansduur

In 1908 werd in Nederland de eerste reddingsbrigade opgericht, in Den Bosch1. Enkele jaren
later volgden onder meer Amsterdam (1913), Haarlem (1913) en Den Haag (1915). Veelal was
een tragisch ongeval – een verdrinking – de aanleiding om een brigade op te richten. Eind 2018
waren 161 reddingsbrigades lid van de Koninklijke Bond tot het Redden van Drenkelingen; twee
minder dan een jaar eerder. Drie brigades stopten in 2018 of gingen op in een andere brigade, in
Beilen trad de afdeling Zwemmend redden van zwem- en poloclub De Spatters toe tot de bond.
Per saldo zijn er sinds 2010 vijf brigades bijgekomen (zie figuur 2). De grootste groei in aantal
brigades deed zich voor in de jaren 70.

Figuur 2: Ontwikkeling in aantal reddingsbrigades 1900-2019
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Tot Brigade van het Jaar 2017 werd uitgeroepen Reddingsbrigade Breda. Bij de uitreiking op de
algemene vergadering (AV) noemde bestuurslid en juryvoorzitter Sonja Robben deze brigade
‘een parel in het Brabantse verenigingsleven’. In het juryrapport2 wordt met name het samenwerken met de ketenpartners als sterke eigenschap genoemd.

127

120
100
78

80
53

60
40

37

40

1930
1940

1940
1950

23
20
1

9

0
1900
1910

1910
1920

1920
1930

1950
1960

1960
1970

1970
1980

1980
1990

1990
2000

2010
2020

In 2018 vierden drie brigades (Utrecht, Leiden en Zwolle) hun 100-jarig bestaan. Dat brengt het
aantal honderdjarigen binnen de bond op zeven. Vijf brigades (Sittard, Assen, Breda, Naarden
en Terneuzen) vierden hun 50-jarig bestaan. 45% van alle brigades weet al meer dan een halve
eeuw het hoofd boven water te houden (zie figuur 3).

Marcel Huijbrechts neemt namens Reddingsbrigade Breda het bronzen beeldje, het juryrapport en
de bloemen in ontvangst verbonden aan de verkiezing Brigade van het Jaar 2017, uit handen van
juryvoorzitter Sonja Robben. (Foto: Bernard Brosi)

1

Zie het jubileumboek De Redder in Nood (2017) van Micha Peters en Jurryt van de Vooren.
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Het juryrapport staat hier.
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Brigadeleden

Waardering

Per oktober 2018 telden de 161 reddingsbrigades 22.653 leden3 . Dat is 197 minder dan een
jaar eerder, maar slechts 15 minder dan in 2016. Het ledental is daarmee de afgelopen paar jaar
stabiel. Er zijn binnen de bond iets meer junioren dan senioren, maar die verschillen zijn niet
groot (zie figuur 4). Verder telt de bond iets meer mannelijke leden dan vrouwelijke leden, maar
ook die verschillen zijn niet groot (zie figuur 5). Gemiddeld telt een brigade 141 leden. Bijna een
op de vijf brigades (18%) kent meer dan 400 leden, 24% telt minder dan 100 leden.

Een groot aantal van de leden van de Reddingsbrigade zet zich onbezoldigd in om kinderen te
leren zwemmen, om als lifeguard toezicht te houden of om een brigade te besturen. Geschat
wordt dat zo’n 5.000 leden als vrijwilliger actief zijn voor hun brigade, waarvan 3.000 als lifeguard. Die inzet mag, terecht, op veel maatschappelijke waardering rekenen.

Figuur 4: Ledental naar leeftijd (peildatum 1 oktober 2018)

Figuur 5: Ledental naar sekse (peildatum 1 oktober 2018)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau Henk Koning wordt ter gelegenheid van de viering van het 60-jarig
bestaan van ReddingsBrigade Weert toegesproken door burgemeester Jos Heijmans. (Foto: WdG)

In 2018 ontvingen zes leden een Koninklijke onderscheiding:
•
•
•
•
•
•

3

Richard Dreckmeier
Piet Heemskerk
Henk Koning
Piet Kuyvenhoven
Gerard Tamis
Wilfried Weekers

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Een uitgebreid overzicht van de cijfers staat hier.
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Hoofdstuk 3
Opleidingen

De bronzen, zilveren, gouden en platina waarderingspin van Reddingsbrigade Nederland. (Foto: RN)
In 2018 heeft de bond een nieuwe wijze van waarderen van zijn vrijwilligers geïntroduceerd.
Leden die 5, 10, 15 of 20 jaar als vrijwilliger actief zijn, ontvangen voortaan respectievelijk een
bronzen, zilveren, gouden of platina waarderingspin. Op de algemene vergadering ontving
Fred Paalvast de eerste (gouden) waarderingspin, voor zijn jarenlange inzet voor onder meer de
commissie Opleidingen. In 2018 werden in totaal 62 waarderingspinnen uitgereikt.
Daarnaast werd een bondspenning uitgereikt, werden acht leden tot ere-official benoemd en
werd een lid tot lid van verdienste benoemd. Jolanda van Dalen werd bij de AV formeel tot
ere-lid benoemd. Er is een jaaroverzicht4 met alle namen beschikbaar.

4

Inzet bij Reddingsbrigade IJsselstein tijdens het afsluitende didactisch examen van de opleiding tot instructeur
Eerste Hulp. (Foto: RN / Kees Buis)

Het jaaroverzicht van alle benoemingen en toekenningen staat hier.
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Opleidingen

de vaardigheden in sport- en spelvorm worden aangeboden om de grenzen van de deelnemers
te verleggen en onderlinge competitie en teamspirit te bevorderen. De afgelopen jaren zien we
het aantal examenkandidaten teruglopen (zie figuur 6). De veronderstelde oorzaak hiervan is
de algemene trend zoals ook (sport)verenigingen die op ledengebied ervaren. Door middel van
het beter ondersteunen van instructeurs en het aantrekkelijker maken van de lessen probeert
Reddingsbrigade Nederland in de toekomst meer leden te behouden en het aantal examenkandidaten te doen groeien.

Het domein Opleidingen neemt een belangrijke plaats in binnen Reddingsbrigade Nederland.
Opleidingen en (bij)scholingen leveren een directe bijdrage aan de missie van Reddingsbrigade
Nederland. De opleidingen vormen voor veel brigades de basis van hun bestaan. Met de
mogelijkheid om vanuit de diplomalijn voor lifesaving (Lifesaver) door te stromen naar de
beroepsgerichte diplomalijn voor waterhulpverlening (Lifeguard). Het maakt Reddingsbrigade Nederland dan ook trots dat wij ieder jaar weer zo veel mensen mogen opleiden en dat
er verschillende projecten lopen om ons opleidingshuis nog sterker te maken.

Figuur 6: Lifesavingopleidingen 2014-2018

Voortbordurend op de inventarisatie en evaluaties uit 2017, zijn in 2018 aandachtspunten in
kaart gebracht en projecten gestart om onze opleidingen ook in de toekomst aantrekkelijk en
kwalitatief sterk te houden.

Terugblik

Lifesavingopleidingen

2014

2015

2016

2017

2018

Junior Redder

3948

3163

3027

3552

3394

Zwemmend Redder

2624

2360

2181

2273

2057

Lifesaver

1418

1145

1027

1029

887

Opleidingslijn waterhulpverlening

In 2018 hebben wij ons de volgende doelen gesteld:
• het Integraal Opleidingsperspectief Reddingsbrigade Nederland ontwikkelen
• de samenwerking tussen de opleidingsgremia versterken
• een kwaliteitsimpuls aan een beperkt aantal opleidingen geven
• een Elektronische Leeromgeving (ELO) introduceren

In de opleidingslijn Waterhulpverlening worden de professionals – de lifeguards – opgeleid.
Deze opleidingslijn omvat de opleidingen voor alle hulpverleningstaken die Reddingsbrigade
Nederland kent. Naast het aanleren van praktische (hulpverlenings)vaardigheden richten de
opleidingen zich ook op zaken als goede voorbereiding, nazorg, samenwerking, leidinggeven
en communicatie. Voor alle leden die een (deel)kwalificatie in de opleidingslijn Waterhulpverlening in bezit hebben, geldt dat zij hun competenties doorlopend op peil moeten houden
en deze met regelmaat opnieuw moeten aantonen.

De meeste van deze doelen zijn in 2018 behaald. Zo is het Integraal Opleidingsperspectief
geschreven, dat als basisdocument voor de Taskforce Opleidingen dient. Daarnaast is de
Opleidingsraad ingesteld, waarvan de leden (vertegenwoordigers van commissies in het
opleidingsdomein, het bestuur en het Landelijk Bureau) regelmatig bijeenkomen. Het
Zwemmend Redden voor Zwembaden en de officialfuncties L1 en L2 zijn geactualiseerd.
Bovendien is een start gemaakt om de lifeguardopleiding te verbeteren.

In 2018 zijn er in totaal 348 lifeguards bijgekomen. Veruit de meeste examens worden nog
steeds op het strand afgenomen. Zo zijn onder andere 136 kandidaten voor lifeguard beach en
98 kandidaten voor junior lifeguard beach geslaagd. Verder kwamen er via de opleidingslijn 42
lifeguards open water en 36 senior lifeguards bij. Naast de diverse andere lifeguardopleidingen,
waaronder lifeguard pool, is ook een groot aantal lifeguards gespecialiseerd in bijvoorbeeld
lifeguard schipper (41) en lifeguard chauffeur (64).

Naast de doelen die in het werkplan zijn gesteld, zijn op het gebied van opleidingen andere
resultaten geboekt:
• ontwikkeling van de cursus Drenkelingenreanimatie (inclusief handleiding)
• afronding van de opleiding Lifeguard Schipper RWC (inclusief handleiding)
• ontwikkeling van het opleidingstraject PvB-beoordelaar en Leercoach
• actualisatie van het opleidingstraject Praktijkbegeleider
• ontwikkeling van het diploma Schoolzwemsurvival (inclusief instructeurshandleiding)
• actualisatie van de Licentieregeling Hogere Bondsopleidingen
• actualisatie van het Examenreglement Lifesaving
• afronding van de actualisatie PvB’s-instructeursopleiding niveau 2 en 3 (NLQF accreditatie)

Voor een internationaal referentiekader sluit de opleidingslijn Waterhulpverlening aan op de
opleidingseisen van de International Lifesaving Federation (ILS).

Hogere bondsopleidingen

Opleidingslijn lifesaving

In 2018 hebben 39 personen hun instructeursdiploma behaald. Dit maakt ons als Reddingsbrigade Nederland trots. Sport-, opleidings- en beoordelingskader zijn onmisbaar voor een
sterke Reddingsbrigade. Kwalitatief sterke en leuke opleidingen zijn afhankelijk van goed
opgeleid en bekwaam kader. Een ruim aanbod van kader is onmisbaar om genoeg lifesavers
en lifeguards op te leiden en te examineren.

De lifesavingopleidingen van Reddingsbrigade Nederland, gericht op de lifesavers van de
reddingsbrigade, kennen een ontwikkelings- en competitiefilosofie. De ontwikkelingsfilosofie
houdt in dat de zelfredzaamheid van leden vergroot wordt en dat leden zich ontwikkelen in de
vaardigheden van het zwemmend redden. De competitiefilosofie houdt in dat, naast opleiden,

Het kader heeft als taak enerzijds om leden te stimuleren deel te nemen aan opleidingen en
leden te motiveren zich te ontwikkelen, en anderzijds om de kwaliteit van de opleidingen te
waarborgen. Het kader heeft ook een belangrijke rol in het tot stand brengen van een veilig en
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3. Opleidingen

stimulerend sportklimaat. Voor alle leden die een kaderkwalificatie in bezit hebben, geldt dat zij
hun competenties doorlopend op peil moeten houden en dit met regelmaat opnieuw moeten
aantonen.

Hoofdstuk 4
Waterhulpverlening en rampenbestrijding

Om de kwaliteit van het sport- en opleidingskader extern te waarborgen, zijn de opleidingen waar mogelijk ontwikkeld aan de hand van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) van het
NOC*NSF.

Externe opleidingen
Naast de opleidingen die in oorsprong voor reddingsbrigades zijn ontwikkeld , biedt Reddingsbrigade Nederland op basis van de expertise die zij heeft op het gebied van (water)hulpverlening ook opleidingen aan die gericht zijn op externe partners. Het certificaat Zwemmend
Redden voor Zwembaden wordt van deze opleidingen veruit het meest afgenomen. In 2018
ging het wederom om rond de 2500 geslaagde kandidaten. Hiermee is het certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden, gericht op personen werkzaam in of rond een zwembad, een
van de belangrijkste certificaten die Reddingsbrigade Nederland aanbiedt. Daarnaast zijn 12
kandidaten geslaagd voor het certificaat Zwemmend Redden voor Strand en 16 kandidaten
voor het certificaat Zwemmend Redden Open Water.

Gecoördineerde evacuatie tijdens de NRV-oefening Ommekeer.
(Foto: Arthur Wijnen)
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Waterhulpverlening en
rampenbestrijding
Hulpverlening in warme zomer
2018 was de warmste zomer in drie eeuwen. Twee landelijke hittegolven en maar 105 millimeter regen (normaal: 220) zorgden ervoor dat Nederland massaal naar het water trok. Dat
hebben reddingsbrigades door het hele land geweten. Maar liefst 7900 maal (zie figuur 7)
kwamen strandbrigades die zomer in actie, waarvan 718 keer in verband met vermiste
personen. Beide cijfers5 liggen zo’n 40% hoger dan in 2017. Het aantal reddingen kwam
gelukkig iets lager uit: 187 tegenover 217 in 2017.

Figuur 7: Hulpverleningscijfers 2018
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Gecoördineerde evacuatie tijdens de NRV-oefening Ommekeer. (Foto: Arthur Wijnen)
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Sinds de Watersnoodramp van 1953 speelt de Reddingsbrigade een belangrijke rol bij de
instandhouding en ontwikkeling van de Nationale Reddingsvloot (NRV). De verantwoordelijkheid voor crisisbeheersing bij overstroming is belegd bij de veiligheidregio’s. In 2018 is
de opbouw van de vloot herzien en heeft de Reddingsbrigade met 16 van de 22 betrokken
veiligheidsregio’s overeenkomsten gesloten over het operationeel houden van een
NRV-reddingsgroep met bemanning vanuit lokale brigades (zie kaart6). Met de herinrichting
van de NRV zijn bij meerdere reddingsbrigades NRV-vaartuigen ingenomen. Dit heeft met
name in de regio’s Friesland, Rotterdam-Rijnmond en IJsselland pijn gedaan. Waar mogelijk zijn
de ingenomen vaartuigen weer uitgezet bij brigades waar de samenwerking met de veiligheidsregio’s is bestendigd.
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Bron: RHR-database Reddingsbrigade Nederland.
In 2018 is gestart met de inrichting van de Landelijke Voorziening Reddingsvloot (LVR). De LVR
faciliteert de regio’s en zorgt dat de vloot in bovenregionaal verband en multidisciplinair kan
optreden en oefenen. Reddingbrigade Nederland werkt hierin nauw samen met het Instituut
Fysieke Veiligheid (IFV).

Langs de hele kust en bij veel binnenwateren zijn brigades actief in het ‘bewaken’ van
stranden. Die taak wordt allengs complexer. Het strandbezoek spreidt zich steeds meer over de
dag, de week en het seizoen. Het is in die context niet altijd makkelijk om de bemensing van de
reddingsposten op een voldoende niveau te houden. Er moeten keuzes worden gemaakt hoe
de strandbewaking effectief kan worden vormgegeven. Reddingsbrigade Nederland stimuleert
het denken hierover en organiseerde in het voorjaar van 2018 voor het eerst de Strand Meetup,
met een goede opkomst vanuit het hele land. Hierbij kwamen onderwerpen als risicoinventarisatie, vlaggenprotocol, vakbekwaamheid en preventie aan de orde. Deze bijeenkomst
was een groot succes en is in 2019 herhaald.

5

Het complete overzicht van de cijfers staat hier.
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Meer informatie over de NRV staat op www.nationalereddingsvloot.nl.
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Tekst

Operatie zwaan

Nationale Reddingsvloot (NRV)

Eind juni bleek de praktische waarde van de NRV toen in het Botlek-gebied een tanker een
steiger raakte en lek sloeg. In korte tijd leverden negen brigades een intensieve inzet en
konden enkele honderden met olie besmeurde zwanen in veiligheid worden gebracht. De actie
mocht op veel waardering rekenen van zowel het publiek als de betrokken ketenpartners, en
leverde een schat aan leerervaringen op over het reddingswerk in ondiep water.

Samenstelling NRV reddingsgroep per Veiligheidsregio (2018)

1
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14
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Groningen
Fryslân
Drenthe
IJsselland
Twente
Noord- en Oost-Gelderland
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid
Utrecht
Noord-Holland-Noord
Zaanstreek-Waterland
Kennemerland
Amsterdam-Amstelland
Gooi en Vechtstreek
Haaglanden
Hollands-Midden
Rotterdam-Rijnmond
Zuid-Holland-Zuid
Zeeland
Midden- en West-Brabant
Brabant-Noord
Brabant-Zuidoost
Limburg-Noord
Zuid-Limburg
Flevoland

Inzet van de Reddingsbrigade tijdens Operatie Zwaan in het Botlek-gebied. (Foto’s: RN)

Evenemententoezicht
In toenemende mate begeleiden de reddingsbrigades evenementen op en langs het water. In
2018 waren dat er naar schatting 2000. Van kleine evenementen als een lokale sinterklaasintocht tot een groot evenement met landelijke aandacht als in augustus de 11Stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden7. Vrijwilligers van 18 brigades waren drie lange dagen
in de weer om te waken over de veiligheid van de langeafstandszwemmer en zijn meezwemmers.

Reddingsbrigade
Brandweer
Gezamenlijk
Geen deelname NRV

In 2018 is geïnvesteerd in evenementenmanagement. In samenwerking met de Brunel
foundation is gestart met de bouw van een applicatie (EMA) die specifiek werkt voor het
evenementenmanagement van de reddingsbrigades. In 2019 vindt een pilot plaats met de
applicatie, waarna deze in 2020 kan worden uitgerold.

Opleiden, trainen en oefenen
Om de bemanning van de Nationale Reddingsvloot vakbekwaam te houden, zijn in 2018 een
oefening en twee herhalingsdagen voor leiders reddingsgroep en een leergang OVD-Red
georganiseerd. In totaal zijn afgelopen jaar 16 kandidaten gestart met deze leergang. Na
afronding van de opleiding staan deze OvD’s klaar voor inzet van de NRV en/of andere grootschalige regionale waterhulpverlening. De oefening Ommekeer, op 1 december op de Kaag bij
Leiden, was gericht op het evacueren van slachtoffers in overstroomd gebied. Leerpunten zaten
met name op het gebied van communicatie en coördinatie tussen leiding en manschappen in
het veld. Deze punten worden meegenomen naar de oefeningen in 2019.

7
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Zie hier het nieuwsbericht over de inzet bij de 11Stedenzwemtocht.
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Hoofdstuk 5
Lifesavingsport

Robert Hendriks, Alwin Hillebrink en Melvin van der Meij tijdens het NK Ocean in Noordwijk.
(Foto: Marcel van den Bos)

Reddingsbrigade Nederland - Bouwen aan een nieuwe toekomst!

24

25

Reddingsbrigade Nederland - Bouwen aan een nieuwe toekomst!

5. Lifesavingsport

5. Lifesavingsport

Lifesavingsport
IRB

De lifesavingsport heeft in 2018 het eerste volledige jaar erop zitten in haar nieuwe organisatievorm: de Sportraad (met daarbinnen de onderdelen breedtesport, sportevenementen en
topsport). Verder was 2018 het eerste jaar van de nieuw aangestelde bondscoach Fedor Hes.

IRB Lifesaving Netherlands is in 2018 doorgegroeid naar 40 leden. In 2018 heeft de vereniging
zeven trainingsmomenten en een clinic georganiseerd met een landelijke dekking. Deze trainingsmomenten zijn gebruikt om de (nieuwe) IRB-sport beter te doorgronden, er vertrouwder
mee te raken en mensen enthousiast ervoor te maken. Om te kunnen groeien, heeft IRB Lifesaving Netherlands op eigen kracht, met behulp van sponsors, geïnvesteerd in nieuwe materialen. In 2019 is het doel om clinics te organiseren en verder te groeien.

Breedtesport
Startpakket lifesavingsport
In 2018 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het Startpakket Lifesavingsport voor
Reddingsbrigades. Het pakket is bedoeld voor reddingsbrigades die de lifesavingsport binnen
hun vereniging willen introduceren, maar niet precies weten hoe zij daarmee moeten starten.
Dit bestaat uit een stappenplan en tools om te helpen bij het introduceren van de lifesavingsport binnen de brigade. Het startpakket is halverwege 2019 gereed.

Sportevenementen
In 2018 is ruim aandacht geweest voor het verder professionaliseren van de sportevenementen
van de bond en het zelfstandig maken van de organiserende teams. De Sportraad heeft zich
daarbij laten inspireren door de organisatoren van de Volvo Ocean Race.

In 2018 is ook gestart met het ontwikkelen van instructeurshandleidingen voor het diplomazwemmen in de lifesavinglijn. Hierbij is een koppeling gemaakt met de lifesavingsport. Tijdens
deze lessen maken kinderen kennis met de lifesavingsport door middel van leuke spelvormen
en competitie-elementen uit de sport. Verwacht wordt dat deze elementen kinderen motiveren
om de sportonderdelen te trainen en deel te nemen aan lifesavingwedstrijden. De instructeurshandleiding voor de Junior Redder-diploma’s is eveneens halverwege 2019 gereed.

Nederlandse kampioenschappen

Talentontwikkeling

Orange Cup

De talentengroep bestond in 2018 uit 31 sporters in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar. Zij
hebben tijdens tien zwembadtrainingen en één buitentraining hun vaardigheden verbeterd.
Per training wordt een onderdeel van de sport onder de loep genomen en in delen getraind.
Aan het eind van de training wordt het hele onderdeel op tijd gezwommen. Op 15 april is de
groep naar het Kampioenschap van Zwemmend Redden van Limburg te Sint-Truiden (België)
geweest, om wedstrijdervaring op te doen.

Het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven vormde op 23 en 24 juni het
toneel voor de Orange Cup. 285 topsporters uit dertien landen kwamen daarbij in actie. Voor
Fedor Hes, bondscoach van het Nationaal Team Lifesaving Senioren, was het een ijkpunt richting zijn selectie voor het WK Lifesaving. Voor de deelnemers was deze vroegzomerse editie een
welkom platform voor een (inter)nationale krachtmeting op weg naar die mondiale titelstrijd.

In 2018 zijn de NK’s georganiseerd in Zwolle (NK SERC), Boxtel (NK Lifesaving Teams), Noordwijk
(NK Ocean Senioren), Gouda (NK Pool Junioren) en Eindhoven (Orange Cup / Open NK Pool Senioren). Lokale brigades namen als altijd de organisatie mede voor hun rekening. Over het gehele jaar is het aantal deelnemers aan de NK’s toegenomen, en sloten nieuwe reddingsbrigades
aan bij het wedstrijdsegment. Een overzicht8 van alle Nederlandse kampioenen is beschikbaar.

Actie tijdens een door IRB Lifesaving Netherlands opgezet trainingsmoment. (Foto: Jasper Boverhof)
8
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Het overzicht van alle Nederlandse kampioenen staat hier.
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Topsport

Hoofdstuk 6

Europese kampioenschappen voor junioren (EJK)
Het EJK vond van 11 tot en met 15 september plaats in het Ierse Limerick (pool events) en
Kilkee (ocean en beach events). Met een relatief jonge ploeg zijn mooie resultaten9 behaald. In
totaal werd drie keer brons behaald en eenmaal goud. Het Nationaal Team Junioren
bemachtigde de zevende plek in het totaalklassement, gelijk aan 2017.

Externe dienstverlening

Wereldkampioenschappen
Het WK Lifesaving 2018 voor landenploegen vond plaats van 16 november tot en met
2 december in het Australische Adelaide. Het Nationaal Team Lifesaving Senioren (NTLS)
eindigde in het overall-klassement op de tiende plaats. Zilver10 was er voor de heren op het
onderdeel beach relay.

De zilveren podiumplaats voor Robert Hendriks, Roelof Stoetzer, Alwin Hillebrink en Melvin van der
Meij op het onderdeel beach relay bij het WK Lifesaving in Australië. (Foto: RN / Erik van Daalen)

Veranderingen
In 2018 zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd binnen de topsport. Er is gewerkt met een
kleinere selectie, met meer eigen verantwoordelijkheid voor de sporters, een nieuwe bondscoach en een andere structuur. Er is hard gewerkt om dit ook zichtbaar te maken naar alle
betrokkenen: coaches, clubtrainers en bestuurders. Het hoogtepunt van het jaar was het WK
Lifesaving in Australië. Een plaats bij de eerste tien van de wereld was het doel, en dat is gelukt.
Te constateren valt echter dat meerdere landen investeren in de lifesavingsport, en dientengevolge progressie boeken en Nederland op de hielen zitten voor een toptienclassificering. Die
plek handhaven, wordt een steeds grotere opgave.
9 Het overzicht van de EJK-podiumplaatsen staat hier.
10 Het overzicht van de WK-podiumplaatsen staat hier.
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Al meer dan honderd jaar zijn de lifeguards van de reddingsbrigades actief in het voorkomen
van (bijna-)verdrinkingen. Voor dat doel leren ze kinderen zwemmen en realiseren ze dat
sprake is van betrouwbaar toezicht langs en op het water, bij stranden en bij evenementen. Via
een uitgekiend oefen- en opleidingenstelsel worden lifeguards bekwaam in de daarvoor
benodigde vaardigheden.
De aldus opgebouwde ervaring vormt de basis voor het dagdagelijkse werk van de brigades. Integraal onderdeel daarvan is de Nationale Reddingsvloot.
In aanvulling hierop heeft Reddingsbrigade Nederland een lange traditie in het adviseren van
(lokale) overheden; in het ontwikkelen en onderhouden van reddingsvaartuigen en andere
reddingstoebehoren; en in het opleiden van vakmensen.

NIVZ
Het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ11) voert voor lokale overheden als
gemeentes risk assessments uit, verstrekt op basis daarvan advies hoe de strandbewaking kan
worden vormgegeven en vervult een coördinerende rol tussen overheden en uitvoerende
partijen. Het NIVZ doet dat met onafhankelijke risk-assessors, die voor hun rol een speciale
opleiding hebben genoten en gebruikmaken van methoden en instrumenten die zijn ontwikkeld door de koepelorganisaties; de International Life Saving Federation (ILS) en de
International Life Saving Federation of Europe (ILSE).

De RNR490 in productie in het Service Center. (Foto: RN / Sander Zeilstra)
In aanvulling hierop is met Toyota gewerkt aan een nieuw model strandambulance. Basis hiervoor zijn de bestaande modellen Hilux en Landcruiser. De speciaal voor het reddingswerk ontwikkelde modellen zijn op 29 september gepresenteerd . De eerste exemplaren zijn inmiddels
verkocht. 2018 stond verder in het teken van de afronding van meerdere grote custom-made
orders voor motoren. Reddingsbrigade Nederland is er trots op deze orders in nauwe afstemming met producent BRP te hebben binnengehaald en uitgevoerd.

In 2018 heeft zich wederom een groei voorgedaan in het aantal opdrachten dat het NIVZ heeft
uitgevoerd. Met name de adviserende en coördinerende rollen van het NIVZ groeien sterk.
Samen met de Blauwe Vlag is in 2018 gewerkt aan het herzien van de richtlijnen voor strandveiligheid. Verder is een nieuwe generatie risk-assessors geworven en opgeleid, en is
geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem.

Service Center
Binnen het Service Center van Reddingsbrigade Nederland zijn in 2018 twee nieuwe reddingsvaartuigen ontwikkeld: de RNR490, een RIB (rigid inflatable boat) die geschikt is voor kust én
binnenwater; en een opvolger van de aluminium platbodem Tinn-Silver. De RNR490 werd op 29
september gepresenteerd, is in productie genomen en vindt inmiddels gretig aftrek in het land.
De eerste Tinn-Silver 2.0 wordt in 2019 opgeleverd.
De RNR490 op het strand van IJmuiden achter een Toyota Hilux. (Foto: RN / Kees Buis)
11 Zie de website van het NIVZ.
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Opleidingen
Reddingsbrigade Nederland ontwikkelt opleidingen voor toezichthouders bij zwemwatergelegenheden (zwembad en open water) en voor incidentbestrijding. Voor zwembaden is in 2018
gewerkt aan de doorontwikkeling van de bestaande opleidingen Zwemmend Redden voor
Zwembaden (ZRZ), onderdeel van de beroepsopleiding van de Nationale Raad Zwemveiligheid
(NRZ). Met de NRZ is afgesproken de bestaande NRZ Reddend Zwemmen-opleidingen samen
vorm te geven en deze beter te laten aansluiten op de leerlijnen van Reddingsbrigade Nederland. Los hiervan heeft Reddingsbrigade Nederland zelf een leerlijn ontwikkeld voor reddend
zwemmen als onderdeel van het schoolzwemmen. In Amsterdam draaide hiertoe een succesvol verlopen pilot. Op het terrein van incidentbestrijding heeft de Reddingsbrigade een succesvolle cursus Oppervlakteredding ontwikkeld. Deze is in 2018 door verscheidene veiligheidsregio’s afgenomen. Op basis van die ervaringen wordt in 2019 bekeken hoe op deze ervaringen
kan worden voortgebouwd, zoals bijvoorbeeld met een vaaropleiding.

Hoofdstuk 7
Communicatie, marketing en fondsenwerving

Reddingsbrigade Nederland beleeft in samenwerking met partners Nick Jr. en de Nationale Politie de kick-off van
de landelijke 06-polsbandjescampagne. (Foto: RL.Photographics)

Reddingsbrigade Nederland - Bouwen aan een nieuwe toekomst!

32

33

Reddingsbrigade Nederland - Bouwen aan een nieuwe toekomst!

7. Communicatie, marketing en fondsenwerving

7. Communicatie, marketing en fondsenwerving

Communicatie, marketing en
fondsenwerving

Publieksvoorlichting
In het kader van publieksvoorlichting is in de zomer samen met de overzeese collega’s van de
Royal Life Saving Society UK (RLSS UK) een meertalige poster ontworpen om baders en zwemmers bewust te maken van de risico’s die aan zwemmen verbonden zijn. Initiatieven bestreken
het hele jaar. In december bracht RTL4 een item over auto te water.

Communicatie
In 2018 hebben de media Reddingsbrigade Nederland in elk seizoen weten te vinden. Persberichten zijn verstuurd en lokaal, regionaal en landelijk opgepakt. In februari en maart stond
het thema ijsongevallen centraal. In april, vanwege de warmte in die maand, werd ruim aandacht besteed aan zwemmen in (te) koud water. Gedurende de memorabel warme zomerperiode is een thematische serie persberichten, met het oog op veilig zwemmen in de zee en
in binnenwater, verzorgd. Hiermee werd onze belangrijke taak in de samenleving onderstreept;
toezien op het welzijn van zwemmers en baders. De samenwerking met perswoordvoerders
van lokale reddingsbrigades is hierbij van groot belang gebleken. Ook de inzet van vele
brigadeleden heeft geleid tot een doeltreffende en gedegen beeldvorming van onze
organisatie. Bewegende beelden werden afgelopen jaar vaker ingezet om de vormgeving te
verruimen en nieuws sterker onder de aandacht te brengen.
Samenwerking met supermarktketen Hoogvliet leverde een informatief aandeel in het Vakantie
Doeboek 2018 op, dat een oplage van 100.000 exemplaren kende. Tips van Reddingsbrigade
Nederland om te kunnen genieten van het water en de betekenis van vlaggen kwamen ook
langs die weg onder de aandacht van velen. De kleurplaatactie die bij deze voorlichting hoorde, leverde – evenals de kleurplaatactie die samen met Nick Jr. werd opgezet – een groot aantal
inzendingen op.

Voor de lifesavingsport is nadrukkelijk meer tijd en aandacht ingeruimd. Naast de NK’s kende
het jaar meer prachtige hoogtepunten, met als speerpunten de Europese jeugdkampioenschappen in Ierland en de wereldkampioenschappen voor landenploegen in Australië. De
prestaties van de Nederlandse topsporters, de bondscoaches, de begeleiders én de officials zijn
voor het voetlicht gebracht.
Voor de Nationale Reddingsvloot (NRV) is een nieuw platform opgezet in de vorm van een website13. Daarmee kregen de aangesloten brigades en de bijbehorende taken een helder ankerpunt om de identiteit te kunnen uitdragen.

Voor het project Heel Brabant Zwemt is een kant-en-klaar zwemlespakket ontwikkeld, te
gebruiken door reddingsbrigades. Dat bestaat uit: een flyer met animaties voor kinderen en tips
gericht op zwemveiligheid, zelfredzaamheid en iemand in de problemen helpen; een toelichting voor instructeurs en zwemonderwijzers; een PowerPoint-presentatie inclusief
promotievideo over de Reddingsbrigade; en een plan voor een ‘natte’ gymles in het zwembad.

Brigadeleden, partners en andere belangstellende betrokkenen ontvingen veelvuldig en uitgebreid informatie via de reguliere nieuwsbrieven en social-mediakanalen als Facebook, Twitter
en Instagram. De social-mediakanalen zijn intensiever benut dan ooit. Nieuw in 2018 was het
openen van een Instagram-account, dat binnen enkele weken ruim 1.000 volgers opleverde.
Samenwerking op het gebied van communicatie richting het Nederlandse publiek leidde het
afgelopen jaar tot diverse gezamenlijke producties. Op terreinen als opleiden en het project NL
Zwemveilig trok Reddingsbrigade Nederland op met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).
Daaruit vloeiden bijvoorbeeld vlogs en publieksvoorlichtingscampagnes voort. Afstemming
in woordvoering en het versterken van elkaars communicatiekracht met als doel zwemmers in
ons land zo goed als mogelijk te informeren waren daarbij uitgangspunten.

13 Zie de NRV-website.
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Hoofdstuk 8
Financiën

(Foto: RN)
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Financiën

Onze partners

Resultaten

[Pagina met logo’s van:]
• ILS
• ILSE
• NOC*NSF
• Nederlandse Loterij
• Het Oranje Kruis
• Het Nederlandse Rode Kruis
• Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
• Politie
• Brandweer
• Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ)
• Kustwacht Nederland
• KNRM?
• Weerplaza
• NM Dorus Rijkers
• More2Win
• Brunel Foundation
• CBF
• Toyota
• BRP
• Paul Roodnat & Zoon
• LMV?
• Pega
• Letterop Reklame
• Toyota - Louwman
• Würth Nederland
• Ministerie van Defensie
• Blauwe Vlag
• Green Deal Schone Stranden
• Viacom |Nickelodeon | Nick Jr.
• Waterfly Nederland
• Hoogvliet
• Brandweerwinkel.nl
• Xstyles
• Secumar
• Viking

2018 was financieel gezien een goed jaar voor Reddingsbrigade Nederland. De opbrengsten
vielen hoger uit dan in voorgaande jaren en waren grotendeels in lijn met de begroting.
De opbrengsten voor opleidingen vielen lager uit dan verwacht, maar daar stonden hogere
projectinkomsten tegenover.
Contributies van eigen leden maken bijna tien procent van de inkomsten van de bond uit. Dat
geldt ook voor de bijdrage die de bond vanuit NOC*NSF ontvangt. De overige inkomsten zijn
gebonden aan concrete projecten en diensten die de bond levert, zoals het beheer over de
Nationale Reddingsvloot, maar ook het verzorgen van opleidingen en de verkoop en het onderhoud van reddingsvaartuigen. Dat maakt Reddingsbrigade Nederland tot een van de meest
ondernemende sportbonden.
Omdat ook de kosten binnen de begroting vielen, kon voor 2018 een bevredigend nettoresultaat worden geboekt: + € 41.000 (2017: + € 8.000). De kosten voor Reddingsbrigade Nederland
bestaan overwegend uit vaste kosten voor personeel, huisvesting en organisatie. In 2018 is een
start gemaakt met het aanleggen van een voorziening voor toekomstige investeringen, voor
onder meer vaar- en voertuigen, en uitrusting.

Vermogenspositie
Reddingsbrigade Nederland is een financieel gezonde vereniging. Het eigen vermogen groeide
in 2018 verder naar € 548.000 (eind 2017: € 507.000). Dat is exclusief de € 172.000 van het
Nationaal Reddingsfonds, dat bedoeld is om in de toekomst te kunnen investeren in vaar- en
voertuigen. Gegeven het hoge aandeel vaste lasten in de begroting is de ambitie om het eigen
vermogen in de aankomende jaren verder te laten stijgen. In 2019 zal het bestuur hiervoor een
richtlijn ontwikkelen. Het banksaldo van de bond nam in 2018 licht af, maar biedt een voldoende solide basis om alle voor 2019 geplande investeringen uit eigen middelen te kunnen
bekostigen. De bond heeft geen leningen of hypotheken lopen. Alle schulden zijn kortlopende
schulden (te betalen rekeningen et cetera). Het pand Dokweg 149 is eigendom van de bond; de
boekwaarde ervan ligt beduidend lager dan de getaxeerde herbouwwaarde.

Toelichting
Dit is een gecomprimeerde versie van de jaarrekening zoals die door accountantskantoor Amstelstad conform Richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder winststreven is opgesteld. In de
jaarrekening zijn de cijfers van de Stichting Exploitatie en de Stichting NIVZ, de twee rechtspersonen die onder de bond ressorteren, geconsolideerd. De enkelvoudige jaarrekening, toelichtingen bij posten alsmede de accountantsverklaring staan op de website .
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