
Programma BBZ Sectordag 24 januari 2019 10.00-17.00 

Waar: Enkhuizer Zeevaartschool, Kuipersdijk 15, Enkhuizen 

Kosten: €150,- (BBZ leden: 50,- Studenten ESZ: €75,-) 

Inclusief: deelnamecertificaat en toegang tot 4 workshops naar keuze 

aanmelden via Pam@debbz.nl 

 

10.00 Koffie/thee, opening 

10.30 ronde 1 

• Lezing Near Miss Reporting 

• Workshop Staand en lopend Want 

• Workshop Tuigage en zeilkrachten  

• Uitleg Smacon App 

• Lezing #Metoo 

11.45 ronde 2 

• Lezing Near Miss Reporting 

• Workshop Branchenorm rondhouten in de praktijk 

• Uitleg Smacon App 

• Workshop Privacy Proof 

13.00 Lunch  

 

13.30 ronde 3 

• Lezing Near Miss Reporting 

• Workshop Staand en lopend want 

• Workshop Richtlijn Pakketreizen 

• Lezing #Me too 

14.45 ronde 4 

• Workshop De Branchenorm rondhouten in de praktijk 

• Uitleg Smacon App 

• Workshop Privacy Proof 

• Workshop Tuigage en zeilkrachten 

 

16.00 afsluiting en borrel 

  

mailto:Pam@debbz.nl


Lezing Near Miss Reporting 
 
“Leer uit de fouten van anderen, je leeft niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken.”  
Near Miss Reporting is een middel dat in andere sectoren en ook steeds meer in de scheepvaart 
gezien wordt als een manier om ‘leermomenten’ met elkaar te delen. Zeker in een kleine en 
specialistische sector als de traditionele zeilvaart kan dit een bijdrage aan de veiligheid zijn. In de 
lezing wordt ingegaan op de methodiek en voorwaarden zoals de vertrouwelijkheid van 
informatie. 
 

 
De lezing wordt gegeven door Stephan Kramer, eigenaar van Rood Boven 
Groen. Ook vaart Stephan regelmatig als kapitein. 
 
 
 
 

 

Uitleg Smacon App 
 
Altijd het onderhoudsplan op zak? Even taken uitwisselen met de bemanning? Ervaringen delen 
met sociale netwerk? Dat kan allemaal met de app Smacon.  
Smacon is speciaal ontwikkeld voor de chartervaart en is gemakkelijk te installeren op een 
smartphone. De app combineert een sociaal platform met een scheepsmanagement platform. Op 
een innovatieve en gestructureerde manier zijn alle taken aan boord te organiseren, waaronder 
het onderhoud van het  schip. De informatie uit de branchenormen komt binnenkort automatisch 
als leidraad voor onderhoud in de app beschikbaar.  
 

 
Sven Iven (Smacon), ontwikkelaar van de app en schipper in de chartervaart 
legt uit hoe de app werkt.   
 
 
 
 

 

Lezing #Metoo 
 
Sinds #metoo is er meer aandacht voor seksueel geweld en seksuele intimidatie dan ooit. De 
publiekelijk veroordeling is groot. Maar hoe nu verder? Wat betekent het in het dagelijks leven? 
Voelen gasten en werknemers zich veilig? Zeker wanneer er veel jongeren aan boord komen - als 
gast of als werknemer- is het onvermijdelijk om hier bij stil te staan.  In deze lezing aandacht voor 
het onderwerp en wat je wel of niet aan boord kunt of zelfs zou moeten doen. 
 

 
De lezing wordt gegeven door Monique Touw. Monique is directeur van 
School at Sea. Zij combineert haar ervaring als kapitein, haar kennis van 
persoonlijke ontwikkeling en haar passie voor werken met jongeren in School 
at Sea. 
 
 



Workshop Richtlijn Pakketreizen 

 
De garantie voor de reizigers hebben de meesten inmiddels geregeld. Nu de rest nog. Een 
belangrijke eis uit de richtlijn is het verstrekken van de juiste pré-contractuele informatie. 
Zijn de Algemene Voorwaarden aangepast ? Voldoet de Reserveringsovereenkomst aan de 
wettelijke informatieverplichting? En krijgen potentiële klanten het verplichte 
Standaardinformatieformulier?  In deze workshop worden de verplichte documenten onder de 
loep gehouden en wordt duidelijk hoe ze aangepast kunnen worden aan je persoonlijke situatie.  

 
 
De workshop wordt gegeven door Maartje van Kraaij (BBZ). Maartje heeft 
zich het afgelopen jaar intensief bezig gehouden met de Richtlijn en is 
inmiddels een expert op dit gebied.  
 
 
 

 

Workshop Branchenormen rondhouten in de praktijk 
 
Hoe ziet een inspectiecontrole eruit? Hoe doen collega’s dit? Is dat de juiste methode? Wat is een 
foutcriteria en hoe zijn ze te herkennen? En wat te doen als er een kritiek punt vastgesteld is? Wat 
kun je zelf doen? Wat zijn de do’s en don’ts? Vorig jaar lag de nadruk op kennisoverdracht en 
achtergrondinformatie. Dit jaar gaat het vooral om de praktijk.  Je leert hoe je op de juiste manier 
een windscheur moet meten en hoe je moet berekenen of dit binnen de normen valt.  
 

 
De workshop wordt gegeven door Hans Peter Baars en Valentijn van Crimpen 
(scheepstimmerwerk Ventis). het is inmiddels de 4e keer dat zij voor de BBZ 
een workshop rondhouten verzorgen.  
 
 
 

 

Workshop Staand en Lopend Want  
 
Hoe vaak moet het materiaal gecontroleerd worden? Hoe moet dat eigenlijk? Wat zijn signalen dat 
er iets mis is?  Het is soms lastig om aan de buitenkant te zien hoe het er vanbinnen uitziet. In deze 
workshop leer je tekenen van verval te herkennen, leer je wat een working load is en wanneer iets 
vervangen moet worden. De nadruk ligt dit jaar op inspectiemethoden.  
  

 
De workshop wordt gegeven door Auke de Groot (M. de Groot Jacht- en 
Scheepstuigerij). Auke komt voor de derde keer een workshop geven. 
 
 
 
 

 

 



Workshop Privacy Proof 
 
Mogen er deelnemerslijsten verstuurd worden? Mogen er foto’s worden gemaakt en mogen die 
op een website geplaats worden? Hoe zit het met de bewaartermijn van gegevens? En hoe voldoe 
je aan alle wetgeving rondom de AVG?  
De BBZ heeft een aantal formats gemaakt om aan de verplichtingen te voldoen: Een model 
Privacybeleid, een model Verwerkersovereenkomst en een Protocol data-lekken. In deze 
workshop helpen we je om de documenten aan te passen aan je eigen bedrijf en leggen we uit hoe 
je ze moet gebruiken.  
 

 
De workshop wordt gegeven door Pam Wennekes (BBZ). Zij kan antwoord 
geven op de meeste vragen rondom de Privacywetgeving en geeft praktische 
tips hoe je zo eenvoudig mogelijk aan de wet kunt voldoen. 
 
 
 

 

Workshop  Tuigage en Zeilkrachten 
 
Wat doet een windstoot met tuigage? Wat doet een rif met de verdeling van de krachten?  Hoe 
bepaal je de juiste zeilconfiguratie? Dit en meer wordt uitgelegd aan de hand van een 
schaalmodel.  
 

 
De les wordt gegeven door Wouter van Dusseldorp (eigenaar Egberdina en 
docent Enkhuizer Zeevaartschool). 
 
 
 
 

 

 

 


