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90% van alles wordt over zee vervoerd. Nederlandse reders actief in verschillende deelsegmenten zoals
algemene vracht, cruise, ferry, koel- en vries, offshore, bagger, tankvaart, zeesleepvaart en zware lading.

Het proces is eigenlijk vanzelfsprekend, niet?
Anticipeer
Onderneem actie
De lange adem
De volgende golf: ‘Repeat and adapt’

Anticipeer en herken signalen
Weet wat er speelt in de wereld, nog voordat het je raakt
Analyseer oorzaak en mogelijk gevolg: wat gebeurt er in
de media, logistiek, markt, overheidsbeleid
Signaalfunctie eigen achterban
Versterk je anticiperend vermogen door de signaalfunctie
van de eigen achterban te stimuleren
Maak deel uit van een relevant netwerk
Zorg dat je kunt opschalen via je (inter)nationale
redersverenigingen, bedrijfslevenorganisaties en
persoonlijk netwerk

Onderneem actie
Zoek aandacht
‘Honderdduizenden mensen zitten vast aan boord’
Trek tijdig aan de bel
ILT Contingency Plan: verlenging van verlopen
certificaten
Zoek samenwerking waar mogelijk
Samenwerking KLM t.b.v. luchtbruggen zeevarenden
Beantwoord hulpvragen
Individuele ad hoc problematiek: aflossen NLankerplaats, cruiseschip in Azië, Chinese zeevarende in
NL hotel etc. etc.

Lange adem
Richt je proces niet in op mogelijke afloop van
problematiek
‘Het zal volgende week wel voorbij zijn’
Blijf vinger aan de pols houden van eigen personeel en
achterban
‘Gaat alles naar omstandigheden goed?’
Zorg vanaf begin voor periodieke overleggen binnen
het netwerk
‘We moeten nu nog een keer verlengen’ / ‘we moeten
aanscherpen’

De volgende golf/crisis: ‘Repeat’
Investeer in berekend anticiperen
Creëer bewustwording bij achterban over
signaalfunctie
Ken je netwerk, werk samen
Scheid collectieve belangen van individuele
hulpvragen
Evalueer en doe het de volgende ronde nog
beter!

Verschuiving van problematiek 1/3
2020 Q1
Eerste signalen over problemen containercongestie, bemanningswisselingen en cruise
industrie in Azië bereiken KVNR
KVNR vraagt en krijgt veel aandacht voor problematiek en start wekelijks werkoverleg met
relevante overheden en internationale redersverenigingen
Op 26 maart wordt het eerste ILT Contingency Plan gepubliceerd ter generieke verlenging
van scheeps- en bemanningscertificaten die zijn verlopen of dreigen te verlopen
2020 Q2
Het wordt steeds duidelijker dat coronamaatregelen van land tot land enorm verschillen,
een uitdaging voor internationaal opererende bedrijfstakken
Problemen rondom bemanningswisselingen zijn voor NL zeevaart het grootst, Rotterdam
internationaal positie als hub voor wisselingen
In samenwerking met overheden en KLM organiseert de KVNR een aantal luchtbruggen
tussen Nederland en prominenten herkomstlanden van zeevarenden (Filippijnen, Rusland,
Polen)

Verschuiving van problematiek 2/3
2020 Q3
De eerste golf lijkt op z’n retour, de periodieke overleggen met de overheid gaan door
Onduidelijk is hoe de wereld er na de zomer uit zal zien
2020 Q4
Tweede golf maakt een opmars, overal nu strengere maatregelen dan in het voorjaar
Economische coronamalaise in de Nederlandse zeevaart blijft grotendeels beperkt tot
passagiersvervoer (cruise en ferries)
Maatregelen m.b.t. het testbeleid scheppen veel onduidelijkheid, uitzonderingen voor
zeevarenden niet overal eenduidig opgenomen, ‘douane’ verantwoordelijkheden
worden bij reders belegd (ferries en verklaringen reizigers)

Verschuiving van problematiek 3/3
2021 Q1
Met vaccinatiebeleid lijkt licht aan einde van de tunnel
Zeevarenden door overheid gekenmerkt als ‘moeilijk bereikbare doelgroep’
Start van wekelijkse gesprekken met RIVM, VWS en IenW en andere partijen over een
nationaal vaccinatieprogramma voor zeevarenden
2021 Q2
Nationaal vaccinatieprogramma zeevarenden in werking als sluitstuk van ad hoc
problematiek voor de sector?
Vaccinatievereiste andere landen?
Is coronabeleid een blijvertje? Wat betekent dit voor passagiersvervoer/-recreatie op
zee?

