Aan het kabinet
T.a.v. de minister van Medische Zorg en Sport dhr. Bruno Bruins
Ede, 15 november 2019
Betreft: Nationaal Plan Zwemveiligheid

Geachte heer Bruins,
Bijgaand bieden wij u het ‘Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024’ aan. Met de uitvoering van
dit plan willen wij de zwemveiligheid in Nederland de komende jaren borgen en verder verhogen,
zodat alle Nederlanders genieten van onze unieke water- en zwemcultuur. Het plan is opgesteld
in samenspraak met een groot aantal partners. Naast partijen die verenigd zijn binnen de
Nationale Raad Zwemveiligheid, gaat het ook om organisaties als de KNRM en het Mulier
Instituut. Ook de uitvoering van het plan zal samen met tal van partners worden vormgegeven.
We willen als zwemsector onze ambitie realiseren door de komende jaren in te zetten op het
vergroten van zwemvaardigheid, het veiliger maken van de fysieke wateromgeving en het
vergroten van risicobewustzijn. Samen met kennisdeling & netwerkvorming zijn dit de vier pijlers
van het plan.
Het plan borduurt voort op de inzichten die zijn verkregen uit het kennisproject NL Zwemveilig,
dat met ondersteuning van uw ministerie wordt uitgevoerd. In de periode 2016 – 2019 is er veel
nieuwe kennis over zwemveiligheid verzameld en gebundeld, waarmee het mogelijk is om nu een
onderbouwd en gericht plan met prioriteiten te presenteren. In het plan zijn vanuit de vier
genoemde pijlers 16 specifieke thema’s/ speerpunten uitgewerkt, waar we uitvoering aan willen
geven. Zo maken we vanaf 2020 de slag van kennisontwikkeling naar het treffen van concrete
maatregelen. Per thema is, naast een korte inhoudelijke omschrijving, een organisatie als
thematrekker benoemd en worden beoogde samenwerkingspartners weergegeven. De
samenwerkende partijen zullen gezamenlijk bepalen welke acties bij dat specifieke thema dienen
te worden opgepakt. De Nationale Raad Zwemveiligheid zal naast betrokkenheid bij de uitvoering
van verschillende thema’s voor het geheel een coördinerende rol spelen en
samenwerkingspartners waar nodig ondersteunen.
We zien de uitvoering van dit plan als een opgave die primair vanuit de sector zelf zal moeten
worden vervuld. Samenwerking met en ondersteuning van overheden is daarbij wel van groot
belang. Wat betreft de Rijksoverheid zijn er raakvlakken met verschillende beleidsterreinen en
ministeries. Wat betreft uw ministerie gaat het vooral om aansluiting met het Nationaal
Sportakkoord. Met name in relatie tot het deelakkoord ‘Vaardig in bewegen’ willen we dat alle
kinderen met veel plezier leren zwemmen en daarna blijven genieten van al het water dat ons

land rijk is. In relatie tot uw ministerie sluit ons Nationaal Plan Zwemveiligheid tevens aan op het
Nationaal Preventieakkoord en de gezondheidsvoorlichting aan kwetsbare groepen
Nederlanders. Verder sluiten we met onze voorstellen aan op het beleid bij het ministerie van
I&W (veilige omgevingen met wetgeving Whbvz), het ministerie van OCW (bewegingsonderwijs en
gezonde school) en het ministerie van V&J (zwemveiligheid nieuwkomers). Op 23 september 2019
vond een rondetafelbijeenkomst plaats met medewerkers vanuit de vier genoemde ministeries
om mede richting te geven aan het plan. In het verlengde daarvan hopen we de komende jaren
vaker inhoudelijk af te stemmen over de samenhang van maatregelen binnen de branche en
door de overheid. Daarnaast zullen we op basis van dit plan een subsidieaanvraag indienen om
de uitvoering ervan financieel te ondersteunen. Een en ander sluit nadrukkelijk aan op publieke
taken wat betreft onder meer voorlichting aan burgers, de zwemvaardigheid van kwetsbare
groepen die nog niet meedoen en het actief stimuleren van (blijven) bewegen en sporten in water
(zwemmen). Vanzelfsprekend zal de branche zelf, ook qua inzet van middelen, het voortouw
nemen om de beschreven doelen te realiseren.
Wij vernemen graag uw reactie op dit Nationaal Plan Zwemveiligheid en hopen dat u actief wil
bijdragen aan de realisatie van de geschetste ambities. Zo zorgen we er als inwoners, sector en
overheid samen voor dat iedereen meedoet en veilig geniet van Nederland waterland.
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