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INTRODUCTIE 
EEN WOORD VAN DANK 
Voordat we in de visie duiken, willen we alle vrijwilligers en leden bedanken die hun mening hebben 
gegeven over de huidige situatie van de vereniging en waar we met z’n allen aan kunnen werken. 

Tijdens 4 inspraakavonden, 2 enquêtes en meerdere losse sessies hebben we als werkgroep 
onschatbare inzichten gekregen van jullie allemaal. Deze input hebben we met de grootste zorg 
proberen te verwerken in deze toekomstvisie. En hoewel niet al jullie punten 1 op 1 hebben kunnen 
overnemen, zit alle input verweven in dit document. 

OVER DIT DOCUMENT 
In dit document nemen we jou mee in de visie van de Leidse Reddingsbrigade voor 2022 tot en met 
2026. We schetsen een beeld voor eind 2026, maar komen ook met acties waar we in 2022 nog stappen 
in zouden kunnen zetten. Deze acties zijn handreikingen en moeten niet als vastgelegd worden 
beschouwd. 

Elk jaar kan tijdens de ALV bekeken worden hoe het met de plannen staat en wat er komend jaar 
gedaan kan worden om de doelstellingen te behalen. 

Dit doen we aan de hand van 3 elementen: een missie, een visie en een strategie. Deze elementen 
hangen op de volgende manier samen: 
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ONZE MISSIE 

HET - PREVENTIEF, PROACTIEF & 

REACTIEF - VOORKOMEN VAN 

VERDRINKINGSONGEVALLEN, 
ZODAT IEDEREEN VEILIG KAN 

GENIETEN VAN HET WATER IN EN 

RONDOM LEIDEN 
PREVENTIEF 
We geven zwemles samen met onze partner Zwemschool Leiden voor jong en oud en leren 
enthousiaste leden zichzelf en anderen te redden. 

PROACTIEF 
We zijn aanwezig op en rond het water om te waken over de veiligheid en om waterhulpverlening en 
EHBO te verlenen waar nodig is. 

REACTIEF 
We staan klaar om ingezet te worden bij (water-) calamiteiten en overstromingen door heel 
Nederland. 
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ONZE VISIE 

WE ZIJN DE VERENIGING MET DE 

LEUKSTE EN BEKWAAMSTE 

VRIJWILLIGERS VAN LEIDEN EN 

OMSTREKEN 
VRIJWILLIGERS OP DE EERSTE PLAATS 
Voor ons geldt: Leden staan niet op de eerste plaats. Vrijwilligers staan op de eerste plaats. Als wij voor 
onze vrijwilligers zorgen, zorgen zij voor de leden. 

Wij waarderen onze vrijwilligers die dagelijks voor ons klaarstaan. Wij kiezen een persoonlijke 
benadering en zorgen dat alle vrijwilligers erbij horen. Iedereen kan meedoen met taken en 
activiteiten, zo nodig leiden wij deze mensen op. 
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VRIJWILLIGERS 

“VRIJWILLIGERS ZIJN 

ONZE BELANGRIJKSTE KRACHT.” 
Daarom spreken we regelmatig onze waardering naar ze uit, houden we rekening met hun voorkeuren 
en hebben we aandacht voor opbouwende feedback om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers kunnen 
blijven groeien. Daardoor voelen onze vrijwilligers zich vrij om zich te uiten tijdens (gecombineerde-) 
vergaderingen en tijdens verenigingsactiviteiten. 

Als vereniging zorgen we dat de vrijwilligers vaak samenkomen naast de reguliere activiteiten, zoals 
het geven van zwemles. Dit noemen we rituelen. Door deze rituelen zorgen we voor meer samenhang 
en laagdrempelige teambuilding. Dit helpt ons om als één groot team samen te werken. We hebben 
een aanspreekpunt voor vrijwilligers. We zorgen dat nieuwe vrijwilligers in een warm bad terecht 
komen, en dat bestaande vrijwilligers optimaal hun taken kunnen uitvoeren. 

RITUELEN 
Om de gezelligheid hoog te houden, zien we het belang in om te blijven verbinden naast onze normale 
taken als vrijwilliger. Daarom zijn vaste rituelen belangrijk, om naast het harde werken ook tijd voor 
gezelligheid te hebben. Deze rituelen staan voor alle vrijwilligers open. En omdat we deze rituelen zo 
belangrijk vinden, vragen we actief of vrijwilligers hierbij willen aanhaken. 

Sommige rituelen zijn wekelijks. Daarnaast organiseren we ook elk kwartaal en jaarlijks rituelen, 
waardoor de vrijwilligers samenkomen. Wekelijks zijn de rituelen erg laagdrempelig en goedkoop om 
te organiseren. Elk kwartaal doen we meer moeite en maken we meer kosten voor een ritueel. Eén 
keer per jaar pakken we flink uit. 

Hieronder staan enkele voorbeelden van rituelen: 

WEKELIJKS 
• Na het zwemmen drinken we nog even een kopje koffie samen en blijven we nog even hangen 

onder de douche; 

• Elke zwemavond is ons clubhuis geopend voor een hapje en een drankje. Daar ontmoeten we 
ook vrijwilligers en leden die we niet in ons bad tegenkomen. 

KWARTAAL 
• Denk bijvoorbeeld aan het Paasontbijt in april, de seizoensafsluiting in juli, de seizoenstart in 

september en we sluiten het jaar af met een kerstborrel in december. Maar ook een LRB-
fietstocht of een verenigingsdag. 

JAARLIJKS 
• Elk jaar organiseren we een vrijwilligersdag met een leuke activiteit en een lekkere lunch of 

diner en in een jubileumjaar (elke 5 jaar) organiseren we een vrijwilligersweekend. 

• Elke commissie heeft één keer een uitje om te groeien als team. 
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ASPIRANT VRIJWILLIGERS 
Het is belangrijk om potentiële vrijwilligers actief te benaderen. Op deze manier kunnen we de aspirant 
vrijwilligers informatie verschaffen over de vele mogelijkheden van bijdragen binnen de vereniging. 
Hiermee willen we ze enthousiast maken om hun steentje bij te dragen en medeverantwoordelijkheid 
te nemen voor hun vereniging. Ook creëer je hiermee een betere band tussen de vrijwilligers en de 
vereniging, maar ook tussen de vrijwilligers onderling. 

Een mogelijkheid om dit te doen is om bijvoorbeeld een speciale verjaardagskaart op hun 16e 
verjaardag te versturen. Hier zou een QR-code op kunnen staan die leidt naar informatie over 
vrijwilliger worden. Waarbij we transparant zijn over onze missie, visie, commissies, taken en de 
bijdrage van vrijwilligers hierbij. Daarnaast controleren we direct de contactgegevens, zodat de juiste 
informatie naar de leden zelf gaat en niet meer naar de ouders.  



 
 

 

 
LEIDSE REDDINGSBRIGADE 

Opgericht 5 juli 1918  www.leidserb.nl 
Postbus 599, 2300 AN Leiden   info@leidserb.nl 
NL39 INGB 0000 0923 41  Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland 

OPLEIDINGEN 

“JE LEERT EERST ZWEMMEN, 

DAN JEZELF EN ANDEREN 

REDDEN.” 
ZWEMABC – DE BASIS 
Om kwalitatieve zwemlessen mogelijk te maken, kiezen we voor de kwaliteit van de Nationale 
Zwemdiploma’s van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Dit doen we samen met onze partner 
Zwemschool Leiden. Om de Leidse Reddingsbrigade extra te benadrukken wordt tijdens de lessen van 
het NRZ extra aandacht gegeven aan zelfredzaamheid.  

Vanaf het Zwemdiploma B of C van het Zwem-ABC stromen kinderen naadloos door naar de Leidse 
Reddingsbrigade. 

REDDINGSBRIGADE – VAN ZWEMMEN NAAR ANDEREN REDDEN 
Hiervoor volgen we de diplomalijn van Reddingsbrigade Nederland. We hebben de leukste lessen van 
alle reddingsbrigades uit de regio. Hierbij maken we gebruik van de binnenbaden, buitenbaden, 
binnenwater, open water, velden en het clubhuis. Naast de reguliere lessen bieden we workshops aan, 
de mogelijkheid voor de vrijwilligers om zelf te zwemmen, en om op een laagdrempelige manier kennis 
maken met de reddingsbrigade voor ouders, familie en vriendjes. 

We maken optimaal gebruik van zwemlocaties, zwemtijden en materialen. We geven actieve 
trainingen, waarbij de leden 95% van de zwemtijd bezig zijn, en daarvoor en/of daarna nog op de kant 
extra droge oefeningen kunnen doen. 

LIFEGUARD – DE PRAKTIJK 
Hierbij ligt de nadruk op professioneel toezichthouden door Lifeguards die klaar staan om mens en 
dier te redden en eerste hulp te bieden waar nodig en het oefenen op open water en met de 
reddingsboten. We zullen vanaf 2023 tenminste om het jaar de (Junior-) Lifeguard Open Water en, 
respectievelijk, de Lifeguard Open Water Schipper opleidingen, inclusief examen, aan de leden 
aanbieden. 

KWALITEIT – SAMEN DOORLEREN 
We investeren in onze vrijwilligers met meerdere bijscholingen op het gebied van het geven van 
trainingen in bovenstaande aandachtsgebieden. Hierbij staan enerzijds de eigen vaardigheden centraal 
en anderzijds nieuwe methodieken en ontwikkelingen. Het gedachtegoed hierachter is dat je alleen de 
stof kan overbrengen die je in de praktijk ook voldoende beheerst.  

Daarnaast organiseert Zwemschool Leiden voor de instructeurs van de Leidse Reddingsbrigade jaarlijks 
een bijscholing betreffende het Zwem-ABC.  
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HULPVERLENING 

“PROFESSIONEEL HULPVERLENEN 

OP EN ROND HET WATER” 
We doen onze uiterste best om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van 
het vele water dat Leiden en omgeving telt. Door professioneel toezicht van Lifeguards die klaar staan 
om mens en dier te redden en eerste hulp te verlenen waar nodig. 

EVENEMENTEN BEWAKING 
De evenementen bewakingen van de LRB zijn een leuke en leerzame omgeving, waardoor de poule 
met enthousiaste vrijwilligers zich, door een natuurlijke instroom van nieuwe waterhulpverleners, 
heeft uitgebreid naar 25 actief bewakende leden met een juiste verhouding tussen de verschillende 
opleidingsniveaus.  

Dit wordt bereikt door bij de inschrijvingen voor deze bewakingen voldoende informatie te geven en 
het daadwerkelijk inschrijven in een handomdraai te regelen. Er worden vooraf afspraken gemaakt 
tussen de zweminstructie en hoofdinstructie over inzet op evenementen tijdens zwemles. Om de 
kwaliteit en veiligheid van onze Lifeguards te waarborgen investeert de LRB in voldoende Open Water 
opleidingen, materieel en materiaal. 

EHBO 
EHBO is randvoorwaardelijk voor veel van de opleidingen die we aanbieden. Daarom bieden we zelf 
de opleiding EHBO aan. Om de hulpverleningspraktijk extra te benadrukken wordt tijdens de EHBO-
opleiding en herhaling hieraan extra aandacht gegeven. 

NATIONALE REDDINGSVLOOT 
De LRB heeft in 2024 een rampenploeg die bestaat uit drie teams van vier gekwalificeerde personen, 
die minstens twee keer per jaar per persoon trainen en aan minstens één regionale, of landelijke, NRV-
oefening deelneemt, zodat de LRB een vooraanstaande rol kan spelen in de Nationale Reddingsvloot. 

BOTENLOODS EN ANDERE HULPDIENSTEN 
De LRB heeft afspraken gemaakt met de gemeente Leiden, omliggende gemeenten en andere 
hulpdiensten, over samenwerking, inzetten en, mogelijk het hebben van een eigen botenloods of eigen 
reddingsbrigadepost met bewakingsgebied. Hiervoor worden oriënterende gesprekken gevoerd. 
Daarbij wordt een inventarisatie gemaakt van de vraag van de gemeente Leiden en omliggende 
gemeenten naar bewaking, het materieel dat de LRB ter beschikking heeft en nodig dient te hebben, 
en wanneer we, op welke perioden en momenten, de mensen hiervoor beschikbaar hebben. 
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COMMUNICATIE 

“MEER COMMUNICATIE GEEFT 

MEER BETROKKENHEID.” 
INTERN AAN VRIJWILLIGERS, LEDEN VAN VERDIENSTE & ERELEDEN 
Het is belangrijk om de communicatie aan te laten sluiten bij de behoeften van de verschillende 
vrijwilligers. Hiervoor maken we gebruik van verschillende kanalen met bijkomende verschillende 
publicatiemomenten, denk aan wekelijks versus maandelijks versus jaarlijks. Waarbij gedacht kan 
worden aan alleen overzichtelijke en feitelijke informatie, leerzame informatie of persoonlijke 
informatie over en van de leden.  

Om te zorgen dat alle vrijwilligers dezelfde informatie krijgen is het belangrijk om één gezamenlijke 
informatievoorziening te hebben. Gedacht kan worden aan één WhatsApp groep waarin alleen het 
bestuur informatie kan delen en de leden deze kunnen consumeren. In de beschrijving kan dan ook 
een link staan naar de officiële app groepen van de verschillende commissies.  

Vrijwilligers weten wie er in welke commissies zitten, zodat ze de juiste personen kunnen benaderen. 
Om deze commissies een gezicht te geven, kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan een smoelenboek 
op de website. 

Daarnaast blijft het fysiek samenkomen om informatie te delen belangrijk. Om dit te bewerkstelligen 
zijn gezamenlijke bijeenkomsten belangrijk, zoals gezamenlijke badvergaderingen of gecombineerde 
commissievergaderingen. Dit kan direct gecombineerd worden met iets leuks om de samenhang te 
bevorderen. 

INTERN AAN LEDEN 
Nieuwe leden voelen zich meteen welkom, omdat ze bij ons een welkomstcadeautje krijgen, zoals 
bijvoorbeeld een badeend. Hierbij kan het nieuwe lid meteen geïnformeerd worden over onze missie, 
visie, commissies en taken. 

Leden zijn bekend met het bestuur en weten wie ze kunnen aanspreken. Om het bestuur een gezicht 
te geven, kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan een smoelenboek op de website. 

Daarna kunnen leden via meerdere kanalen geïnformeerd blijven. Bijvoorbeeld via de website, social 
media en een e-mailnieuwsbrief.  Ook in de zwembaden worden leden geïnformeerd, bijvoorbeeld 
over de volgorde van de diplomalijn via een roll-up banner. Na het diplomazwemmen worden leden 
altijd geïnformeerd over het vervolg van de opleiding en mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan: 

• Afzwemmen A – Flyer over verdere NRZ-diplomalijn; 

• Afzwemmen C – Flyer over LRB + korting bij doorstromen; 

• Life Saver 3 – Flyer over waterhulpverlening; 

• Flowchart met diplomalijn op een fysieke roll-up banner en digitaal. 

Om te zorgen dat informatie altijd beschikbaar is voor leden, stellen we informatie die fysiek wordt 
aangeboden, ook altijd via de website beschikbaar. 
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EXTERN AAN GEINTERESSEERDEN  
Elke vrijwilliger is een ambassadeur en kan op een positieve manier iets vertellen over onze vereniging. 
Iedereen in Leiden kent de Leidse Reddingsbrigade en weet op welke vlakken we actief zijn: preventief, 
proactief en reactief. 

We zijn vaak fysiek aanwezig bij evenementen in en rond Leiden met een informatiestand en voeren 
we demonstraties uit. Daarnaast dragen we advertenties aan en verzorgen we inhoud voor 
nieuwsberichten in zowel klassieke als online media. 

Via onze social media kanalen, maar ook via onze website zijn we transparant over onze missie, visie, 
commissies en taken. 
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KORTE TERMIJN ACTIES 
Voor de korte termijn hebben we diverse aanbevelingen om snel stappen te kunnen zetten in het 
verbeteren van de vereniging. 

VRIJWILLIGERS 
• Onderzoek wie binnen de vereniging een aanspreekpunt kan worden voor de vrijwilligers en 

meteen ook de genoemde rituelen belangrijker kan maken binnen de vereniging. 

• Plan een gecombineerde commissievergadering om samen te bespreken hoe we ervoor staan 
en om samen te kijken naar het verenigingsreglement en de structuur. 

• Elke instructeur die een avond (minimaal twee lesuren) heeft lesgegeven in het bad heeft recht 
op één gratis drankje1 die avond in clubhuis De Klos. Dit is bedoeld om de instructeurs een 
extra prikkel te geven om naar De Klos te gaan voor meer samenhang. 

OPLEIDINGEN 
• Kijk of het een leuk idee is om elke maand een thema te hebben waar de lessen zich die maand 

specifiek op richten, in september bijvoorbeeld over het redden van jezelf, in december over 
ijsveiligheid, en in februari over flipperen. En dan ook een workshop één keer per maand 
hieraan koppelen zoals wakduiken met duikers. 

• De maanden mei en juni worden de lessen voor de leden van 14 jaar en ouder gegeven in 
zwembad de Vliet. Dit zorgt voor meer rust en ruimte in de binnenbaden. Hiermee is 
geëxperimenteerd in 2020 en 2021. Bekijk of we dit willen voortzetten en in welke vorm. 

• Het zomerzwemmen verdient nadere uitwerking en professionalisering om betere resultaten 
te behalen. 

• In de gemeente Leiden komt een nieuw zwembad (35*25m), ter vervanging van het huidige 
Vijf Meibad. Dit betreft een zwembad direct grenzend aan het buitenbad de Vliet. Dit biedt 
kansen die nader bekeken moeten worden. 

HULPVERLENING 
• Zorg dat alle inzetten centraal geregistreerd worden en dat ieder lid vanaf Junior Redder zich 

hiervoor kan inschrijven. 

• Voeg de WhatsApp groepen voor bewakende leden samen tot één groep. Dus geen 
onderscheid meer tussen schipper, opstapper, woensdagavond, om verwarring in 
communicatie te voorkomen. 

• Overweeg om van de werkgroep EHBO een commissie te maken. 

COMMUNICATIE 
• Begin een kanaal voor vrijwilligers, leden van verdiensten en ereleden waarin alleen 

bestuursleden berichten kunnen delen. Gebruik deze app groep om successen te delen, 
informatie te verschaffen en activiteiten onder de aandacht te brengen. 

• Werk aan een flyer en een roll-up banner met onze missie, visie, commissies en taken. 

• Werk aan een flowchart van de diplomalijn van Zwemschool Leiden en de vereniging zelf in 
één. 

• Stuur aspirant vrijwilligers een verjaardagskaart met informatie over de vereniging en de 
mogelijkheid om vrijwilliger te worden. 

 
1 Wat mag binnen de geldende wet- en regelgeving. Deze drankjes zijn niet spaarbaar of overdraagbaar. 
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