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Beste collega, 

De derde sluiting is een feit en dit voelen wij allemaal. Naast de grote aanslag op de kwaliteit en 

zwemveiligheid voor de leerlingen, speelt nu ook de financiële aanslag op het merendeel van de 

zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden. 

Mijn naam is Shiva de Winter, ondernemer van o.a. zwemschool De Winter Sport en voorzitter van 

de NSWZ ( Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid ). Enkele maanden geleden zijn wij 

begonnen met het onder de aandacht brengen van de problematiek rond het zwemonderwijs. Het 

kon toch niet zo zijn dat de basisschool vanwege de achterstand van onderwijs wel door mocht gaan 

en het zwemonderwijs het ondergeschoven kindje zou worden. Mijn eigen zwemschool De Winter 

Sport heb ik bij de tweede sluiting een dag extra open gehouden door de extreme onduidelijkheid die 

gezaaid werd. Zwemonderwijs is en blijft ook onderwijs en zo moet het ook behandeld worden. 

Nu zijn wij in de derde ( en hopelijk laatste ) sluiting en wordt steeds meer duidelijk dat de toekomst 

van het zwemonderwijs onder druk komt te staan. Niet alleen technisch en zwemveilig maar ook 

financieel. Sommigen laten ouders ( noodgedwongen ) doorbetalen, anderen hebben al laten betalen 

( in de vorm van een pakket ) en sommigen kunnen de lessen pauzeren. De rek is er bij iedereen uit. 

Spaarpotjes zijn op en de bodem is bij velen bereikt. Vanuit de overheid en de bonden komen 

lovende woorden over een op handen zijnde steun voor zwembaden. WIZZ, van en voor alle 

werkgevers in zwembaden en zwemscholen, zou het orgaan moeten zijn wat op komt voor de 

belangen van o.a. zwemscholen, maar het heeft een bestuur bestaande uit 

- Oud directeur Optisport 

- Directeur Sportfondsen 

- Directeur Laco 

- Directeur Sportbedrijf Drachten 

Allemaal gesubsidieerde partijen die er belang bij hebben op de eerste plaats hun eigen subsidie te 

behouden, en hun eigen ondernemingen waar zij werkzaam voor zijn zo min mogelijk pijn te laten 

lijden. Het huidige steunpakket voor zwembaden is gebaseerd op de jaarrekening 2020, wat voor 

deze partijen betekent dat zij een extra subsidie zullen ontvangen. 

Op deze manier staat het belang voor onze zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden 

absoluut niet op de eerste plaats. In mijn contacten de afgelopen maanden met de Tweede Kamer 

werd mij duidelijk dat er totaal geen zicht is op hoe het systeem momenteel in elkaar zit. Zwembad, 

zwemschool en zwemles. 

De NSWZ heeft zich als doel gesteld dit z.s.m. aan het licht te brengen en de belangen van de 

bovengenoemde partijen als nummer één ter sprake te brengen. Hiervoor hebben wij jullie hulp 

nodig.  Niet met een lidmaatschap of financiële bijdrage ( ik begrijp dat iedereen het nu zwaar en 

krap heeft ) maar door middel van informatie delen. Met zo veel mogelijk gegevens en een landelijk 

overzicht kunnen wij terug naar het ministerie van VWS en zorgen dat wij een plaats krijgen tussen 

de grote bonden. 

- Zwemonderwijs is ook onderwijs en moet zo spoedig mogelijk ook zo behandeld worden 

- De NSWZ wil als gesprekpartner toegelaten worden om op te komen voor de belangen van 

zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden 

http://www.nswz.nl/
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- De NSWZ zal zo spoedig mogelijk met hulp van de zwemscholen, zwemverenigingen en 

zwembaden in kaart brengen hoeveel mensen hierin werkzaam zijn en hoe hoog de totale 

schade momenteel is. Dit ook om het belang van extra steun hard te maken. 

- De NSWZ gaat zich hard maken voor de financiële belangen van de verschillende 

zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden om het voortbestaan te kunnen 

garanderen. Hiervoor zal extra steun vanuit de overheid hard nodig zijn. Hierbij kan o.a. extra 

gekeken worden naar de SBI codes. 

- De NSWZ gaat zich hard maken dat wanneer het basisonderwijs van start kan, de 

zwemlessen ook weer kunnen starten 

- De NSWZ zal zich inzetten voor de veiligheid van de zwemlessen  

- De NSWZ zal zo transparant mogelijk informatie aan ouders verstrekken over de ruime keus 

van zwemlessen en de verschillende lessystemen. 

Een hele waslijst aan zaken die opgepakt moeten worden. Dit is niet mogelijk zonder jullie hulp. Wat 

wij nodig hebben is: 

- Jullie steun, ook naar buiten toe ( social media, andere media ) 

- Contactgegevens en contactpersoon. Evt. voor in een appgroep en, waar toestemming 

gegeven wordt, een vermelding op de site 

- Personeelsgegevens, hoeveel parttime en fulltime en eventuele vrijwilligers 

- Een geschat schadebedrag per week, misgelopen leskosten, derving, doorbetalen huur. Dit 

het liefst onderbouwd met loon- en huurkosten versus omzetderving. 

Het is nogal wat, maar ik hoop hiermee een stevige vuist te kunnen maken om onze gezamenlijke 

doelen te bereiken.  

Tot slot zult u denken wat zit hierachter? Ik ben ondernemer en 25 jaar actief in het zwemonderwijs. 

Naar mijn mening wordt er geen enkele rekening gehouden met de belangrijkste factor waar wij het 

allemaal voor doen: de kinderen, en onze zorg om hen veilig in en om het water te laten bewegen. 

Gezamenlijk sta je sterker ook tegenover de politiek.  

De doelstelling voor de stichting is een sterke partij te worden die opkomt voor de belangen van 

zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden om de kwaliteit, veiligheid en differentiatie van de 

zwemlessen te kunnen blijven waarborgen, ongeacht welk zwemsysteem ook. Te zijner tijd gaan we 

mogelijk praten over lidmaatschapskosten, maar het vragen van een financiële bijdrage heeft 

momenteel niet veel toegevoegde waarde. 

Graag hoor ik van u of u de NSWZ steunt in zijn doelstelling, zodat ik namens de stichting gesteund 

door verschillende zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden een stem heb richting de 

politiek en daarbij ook de media.  

Laten wij zwemonderwijs op de kaart zetten en uiteindelijk de erkenning van onderwijs krijgen. 

En daarnaast zoveel mogelijk ons hoofd boven water kunnen blijven houden. 

Ik hoop spoedig van u te horen. 

Namens de NSWZ 

Shiva de Winter 

( voorzitter )  contact: shivadewinter@nswz.nl / 06-15191918 
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