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Vanavond
- Theorie risico beheersing
- Casussen in kleine groepen
- Gemeenschappelijke casussen

bespreken
Waarom geef ik deze avond
Er zijn meerdere methodes, geen is 
slecht zolang er maar over wordt
nagedacht
Presentatie kan achteraf gedeeld
worden



Wat leren we vanavond
- Hoe je zelf bij elke tocht of training de risico’s
kan beheersen
- Belang van risico beheersing
- Wie betrokken is bij risico beheersing

Wat leren we niet vanavond
- Pas klare antwoorden
- Incident management



Wat is risico
- Risico is de kans dat een potentieel gevaar

resulteert in een daadwerkelijke incident en
de ernst van het letsel of schade die dit
gevolg heeft. 

- Altijd negatief



Wat is risico

Risico = Kans x Gevolg



Wat is risico

Risico = Kans x Gevolg x 
Blootstelling x Alarmering



Voorbeeld Snekermeer



Van onbeheerst naar beheerst
risico

- Risico inventarisatie
- Verkleinen van het risico



Risico Verkleinen Overblijvend risico Acceptabel/Niet
acceptabel

Verantwoordelijk



Risico Verzachten Overblijvend risico Acceptabel/Niet
acceptabel

Verantwoordelijk

Aanvaring beroepsvaart
en andere schepen in 
vaargeul

Aanwezigheid in 
vaargeul zo kort
mogelijk. 
Compacte groep.
Zo goed mogelijk om je 
heen kijken. 
Marifoon aan op kanaal
22.

We kunnen tussen de 
schepen in varen. 
Waardoor kans klein is.

Acceptabel Tochtleider=>
leiderschap

Deelnemers=>
goed groepsgedrag



Welk type risico’s moet je aan
denken
- Weer
- Water
- Land
- Groep/vaardigheid
- Diverse



Weer
- Weerbeeld: verbeterend of 

verslechterend
- Wind: snelheid, richting, wal/water, 

relatie tot stroming
- Regen en zon: temperatuur en

psychologisch
- Zicht: mist, nacht, schemering
- Onweer
- Ander slecht weer



Water
- Deining; hoogte, periode, richting
- Wind golven; bij de kant en op open 

water, relatie met stroming
- Getijde; hoog/laag, verschil
- Stroming; snelheid, richting, relatie tov 

deining en weer
- Andere boten/schepen
- Ander gevaar



Land
- Landschap; type terrein, afgelegenheid
- Escapes; waar zijn wegen, waar kan

hulp vandaan komen
- Rust en aanland plekken; type in 

relatie met andere factoren
(golven/wind etc)

- Dieren (zeehonden/vogels)
- Ander gevaar



Groep
- Leiderschap
- Gedrag groepsleden, in relatie met de 

tocht
- Kracht: fysiek, mentaal, vaardigheden
- Uitrusting: boot, kleding, veiligheid en 

zichtbaarheid
- Gezondheid: pijntjes en blessures



Diverse
- Juridisch; 
- Vaarregelment;
- Imago;
- Verenigings regels;
- Voedsel
- Ander



Klein uitstapje betreffende
bekwaamheid



II
Bewust
Onbekwaam

III
Bewust
Bekwaam

I
Onbewust
Onbekwaam

IV
Onbewust
Bekwaam



Zelf inzicht
- Onbekwaam betekend meer op 

oefenen en hulp zoeken.
- Onbekwaam betekend ook minder 

risico’s nemen => niet doen.



Wie maakt risico inventarisatie
- Tochtleider c.q. instructeur
- Deelnemer, 

- Kan ik hier aan meedoen, 
vaardigheid, training

- Wat is mijn toegevoegde waarde
- Voordat je aanmeldt, bij twijfel

overleg met tochtleider c.q. 
instructeur



Wanneer maak je een risico
inventarisatie (I, ver vooruit)

- Bij het organiseren van de tocht
(tochtleider)

- Bij het inschrijven van de tocht
(deelnemers)



Wanneer maak je een risico
inventarisatie (II avond ervoor)

- Weer en groepsamenstelling is 
definitief, welk invloed heeft dat op 
de eerdere risicoinventarisatie
(tochtleider)

- Kan ik deze tocht in dit weer en
groepssamenstelling aan
(deelnemers)



Wanneer maak je een risico
inventarisatie (III aan de water 
kant, na pauze)

- Is het weer zoals verwacht gisteren
avond (tochtleider)

- Is de groepssamenstelling veranderd
waardoor dit invloed heeft
(tochtleider)

- Heb ik pijntjes of andere zaken dat ik
de tocht niet aankan (deelnemers)



Is een uitgebreide risico
inventarisatie altijd nodig ?

- Nee, wel als je in het leer traject zit 
richting bekwaamheid en bij
complexe activiteiten.

- Echter maak wel altijd een risico
afweging. In je hoofd, achterkant
bierviltje.

- Richt je op de belangrijkste risico’s, 
knockouts



Meeste kajak
incidenten die 
geanalyseerd zijn, 
zijn achteraf al op 
de wal begonnen. 



Tenslotte
- Elke tocht heeft een tochtleider
- Bij varen in vrienden groep spreek

dit vooraf af met elkaar
- Belangrijk voor risico inventarisatie

maar ook voor incident management 
- Zorg dat de communicatie voor en 

tijdens de tocht op juiste niveau is



Casus
- Oliebollentocht, 31 dec 2022
- Rondje engelsmanplaat, 9 July 2022
- Training kornwerderzand, 
- Rondje Tzum



Casus
- Schrijf per onderwerp:

- Weer
- Water
- Land
- Groep/vaardigheid
- Diverse
Belangrijkste 1 a 2 risico’s op en de 
verkleinig ervan



Casus
- 20 minuten voor deel I
- Avond ervoor informatie
- 10 minuten voor deel II
- Op de wal informatie
- 10 minuten voor deel III
- Gemeenschappelijk presentative door 

1 per groep



Wat hebben we behandeld
- Wat is risico
- Hoe je risico inventarisatie maakt
- Wanneer je risico inventarisatie maakt
- Wie risico inventarisatie maakt

Tenslotte
Evalueer een (bijna)incident in een goede
veilige omgeving
Wat kunnen alle deelnemers ervan leren



Meer info
- Syllabus
- NZKV downloads
- Deze presentatie en handouts worden

gedeeld



Dank voor de aandacht
- Ga ermee aan de slag
- Vragen of advies, klop aan bij ervaren

lid

Neem risico’s serieus en zorg dat risico
beheersing je meer plezier in varen geeft.

Dank voor de aandacht.


