stichting Samenwerkende Zwembaden Noord Holland
Deze nieuwsbrief is voor alle zwembaden, zwemscholen en zwembadmedewerkers in Noord Holland.
Agenda 2018/2019
-

-

-

-

-

24 oktober
Presenteer je bad
Noord Scharwoud
Januari
Omgaan met agressie en lastige
klanten
Februari
Werkbezoek verschillende
zwembaden in Den Haag
Maart
Algemene vergadering
Opleiding life guard (minimaal
10 deelnemers)
April
Toezicht en toezicht plan
Mei
Manager bijeenkomst
Sint Pancras

Iedere zwembadmedewerker is welkom om
mee te doen.
Als jij die enthousiaste collega bent die zelf
een presentatie wil geven in een aguasport
(20-25 min) dan mag dat ook. Mail dan even
je naam, zwembad en aqua sport die je wil
geven naar f.breeuwer@live.nl Wij hopen op
een grote opkomst en een jaarlijks terug
komend evenement. Aan deze dag zijn geen
kosten verbonden, alleen even inschrijven
zodat we weten hoeveel deelnemers er zijn.
Inschrijven doe je via de website van de sznh.
www.sznh.nl Tot 24 oktober.
inschrijven:
http://www.sznh.nl/evenementen-kalender/

Verdere informatie volgt.

Mogelijk nog veel gevaarlijk roestvast
staal in overdekte zwembaden
Bron: www.rijksoverheid.nl

Presenteer je bad - aquasporten
Op woensdag 24 oktober organiseert de SZNH
een aquasportdag in zwembad Duikerdel in
Noord Scharwoude. Op deze dag zullen
collega’s uit verschillende zwembaden hun
aqua sport presenteren. We zullen deze dag
veel van elkaar kunnen leren en ideeën op
kunnen doen. De dag zal om 9 uur beginnen
en zal rond 13.00 uur afgelopen zijn. Als
afsluiting is er nog een gezamenlijke lunch en
spreken we de dag nog even na.

Zo’n 80 procent van de overdekte
zwembaden in Nederland voldoet nog niet
aan het Bouwbesluit.
Zij kunnen niet
aantonen dat er geen riskant roestvast staal
zit op plaatsen in het zwembad waar dat
gevaarlijk is. Dat zijn zwembaden wettelijk
wel
verplicht.
Minister
Plasterk
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
noemt de situatie 'zeer teleurstellend'. Dat
schrijft hij in een brief aan de Tweede

SZNH
Raadhuislaan 8 – 1613 KR Grootebroek
info@sznh.nl

www.sznh.nl
september 2018 - pag. 1 van 4

Kamer, met daarbij een rapportage over de
situatie in de zwembaden.
Alle overdekte zwembaden moeten met een
rapport aantonen dat er geen gevaarlijk
roestvast staal in hun gebouw zit. Als het er
nog is, moet het vervangen worden.
Plasterk vraagt van de gemeenten om de
zwembaden te controleren en naleving van
het Bouwbesluit te eisen. Als er sprake is
van een gevaarlijke situatie, kunnen zij
zwembaden (tijdelijk) sluiten of andere
maatregelen nemen.
RVS kan breken door chloordamp
Bepaalde soorten roestvast staal kunnen
door chloordamp in het zwembad worden
aangetast en breken. In 2011 kwam in
Tilburg een 5 maanden oude baby om het
leven nadat een geluidsbox naar beneden
viel
die
met
roestvast
staal
was
opgehangen.
Omdat de zwembaden in Nederland daarna
niet zelf genoeg maatregelen namen, kwam
er vorig jaar een wettelijke verplichting. Elk
binnenzwembad moest voor 1 januari 2017
met een rapport aantonen dat er geen
gevaarlijk roestvast staal in hun bad
aanwezig was. Uit onderzoek blijkt nu dat
pas zo’n 20 procent van de onderzochte
binnenbaden aan die verplichting voldoet.
De zwembaden die niet reageerden op de
vragen in het onderzoek zijn daarbij nog
niet meegeteld.
Pas 20 procent aantoonbaar veilig
In het onderzoek zijn alle bekende
overdekte zwembaden onderzocht door
advies- en ingenieursorganisatie Arcadis , in
opdracht van het ministerie van BZK.
Openbare zwembaden, maar ook baden in
hotels, vakantieparken, zorginstellingen en
sportcomplexen. Arcadis deed dat met een
enquête onder 1027 binnenzwembaden en
met bezoeken aan 68 baden.
698 zwembaden (68%) deden mee aan het
onderzoek; 329 zwembaden (32%) hebben
niet gereageerd, ondanks een herhaald
verzoek; van de 698 zwembaden die
meededen heeft 75% wel een rapport, maar
heel vaak blijkt daaruit nog niet dat de
situatie veilig is; in slechts 20% van de 698
zwembaden die de enquête invulden, is
geen gevaarlijk roestvast staal aanwezig,

aangetoond met een rapport; in de 329
zwembaden die niet meededen, is de
situatie onduidelijk.
Het verbod op bepaalde typen roestvast
staal in overdekte zwembaden geldt vooral
boven het zwembassin en in overige
ruimten waar chloordamp is. Daar kunnen
bevestigingen van plafonds, installaties of
verlichting
van roestvast staal door
chloordamp worden aangetast en breken. In
en direct rondom het zwembassin is onder
voorwaarden het roestvast staal nog wel
toegestaan, zoals bij trapjes.
Gemeenten hebben de taak te controleren
of zwembaden voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Zowel voor hun eigen
gemeentelijke zwembaden, als voor andere
zwembaden binnen de gemeente.

VRAGENLIJST OVER TOEZICHTHOUDEN
IN ZWEMBADEN
Bron: www.fnv.nl
Beste zwembadmedewerker,
In navolging van FNV Sport & Bewegen voert
het Mulier Instituut een (uitgebreider)
onderzoek uit naar toezichthouden in
zwembaden. Dit onderzoek vindt plaats
binnen het project NL Zwemveilig dat
gecoördineerd wordt door de Nationale Raad
Zwemveiligheid (NRZ). Het doel is meer
inzicht te krijgen in de beleving van
zwembadmedewerkers bij het uitvoeren van
hun toezichthoudende taak naar
onderwerpen als risico’s, toezichtplan,
werkomstandigheden en opleidingsbehoefte.
De vragenlijst is voor jou bestemd als je een
toezichthoudende taak hebt in het zwembad.
Ben je leidinggevende? Wil je deze e-mail
dan doorsturen naar je collega’s met een
toezichthoudende taak?
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Via onderstaande link is de vragenlijst te
openen en in te vullen. Het invullen van de
vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Je
kunt heen en terug klikken door de vragen.
De vragenlijst kan niet tussentijds worden
afgesloten.
https://onderzoekstool.nl/aa/toezichthoudenin-zwembaden
Voor vragen of opmerkingen omtrent de
vragenlijst kan contact opgenomen met
Martijn van Eck van het Mulier Instituut
via m.vaneck@mulierinstituut.nl of 0307210239.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de NRZ en het Mulier Instituut
Hanan Yagoubi
Bestuurder FNV Sport & Bewegen

Zwembad
't Woudmeer

Zwembad Loos
Bubbels
Zwemschool
Zwemschool
Jos Koelemeijer

Zwembad de Kloet
Zwem en
Recreatiebad 't Bun
Zwemschool
Frits van der Werff

Zwembad de Hout

Zwembad de Wiel

Zwemschool Vogel

Zwembad
Boerhaavebad

Zwembad de
Spetter

Zwembad de Zien

Zwembad ’t Baafje

Like ons via Facebook
Ook de SZNH heeft een facebookpagina
speciaal voor zwembadmedewerkers. Zo
blijft u op de hoogte wat de SZNH
organiseert.
Zwembadpersoneel meldt je aan voor alle
nieuwtjes.
Gezocht / aangeboden.

De SZNH zwembaden
Zwembad
Waardergolf
Zwemschool
Schermer
Zwemschool Fitland
XL De Geus
Zwembad
Het Streekbad

Zwembad
Buitenmeere
Zwembad
't Koggenbad

Zwembad
Meerkamp
Zwembad
Den Krieck
Zwembad de
Planeet
Zwembad
Het Heersdiep
Zwembad
de Witte Brug
Zwembad de
Zeehoek
Zwembad
Het Hemmerven
Zwembad
Enkhuizerzand
Zwembad de
Hoornse Vaart

Zwembad de Bever

Zwembad de Beeck

Zwembad Duikerdel

Zwembad
de Heerenduinen

Zwembad de Terp
Zwembad de Venne
Zwembad de Wirg

Via onze website www.sznh.nl kan
personeel worden gezocht en personeel
dat een (andere) baan zoekt in een
zwemschool of zwembad kan zichzelf
aanbieden.
Ook voor zwembadspullen gezocht of
aangeboden kunt u op onze site terecht.
Deze service is gratis voor alle
zwembadmedewerkers, zwembaden en
zwemscholen; deelnemer aan de SZNH of
niet.
Belangrijke adressen SZNH
Postadres:
Raadhuislaan 8
1613 KR Grootebroek
Algemeen:
info@sznh.nl
Secretaris:
secretaris@sznh.nl
Penningmeester: penningmeester@sznh.nl
Website:
www.sznh.nl
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Inschrijven als deelnemer SZNH
Uw organisatie kan zich als deelnemer
inschrijven bij de SZNH.
Het deelnemerschap biedt vele voordelen.

Bij meerdere baden van één deelnemer
geldt een staffelkorting.

Samen zijn wij sterk.
Informatie en inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar bij de secretaris. Ook kunt u
informatie lezen op onze website.
Huidige deelnemerskosten € 120,00 per
jaar per zwembad.

Inschrijven/opzeggen voor deze nieuwsbrief kan via
info@sznh.nl
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