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VAN HET BESTUUR
VAN DE VOORZITTER
Het voorseizoen is alweer in volle gang, daar waar vorig jaar de sneeuw nog
centimeters dik op de akkers lag, zijn nu de eerste warme dagen van het jaar al weer
geweest. Er worden al weer allerlei activiteiten op het water georganiseerd, de eerste
opleidingen zijn al weer achter de rug en dat terwijl het nog Pasen moet worden. Ook
bij de CWO is er een heleboel gebeurd, het secretariaat is verhuisd, het bestuur is nog
druk in overleg over de toekomst en ondertussen worden de laatste afspraken gemaakt
over de invulling van het nieuwe secretariaat.
Het afgelopen jaar was het bestuur niet geheel tevreden over de wijze waarop het secretariaat werd
ingevuld. Door het secretariaat uit te laten voeren door een van haar partners (het Watersportverbond)
was het voor veel deelnemers van het systeem onduidelijk wie welke service verleende en wie waarvoor
verantwoordelijk was. Vandaar de keuze om het secretariaat van de CWO los te plaatsen van haar
partners. Dat is per 1 januari 2014 geeffectueerd. Voor alle partijen is het even wennen maar wordt wel
duidelijk wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt en zijn mensen specifiek bezig met de taken
waarvoor ze ingehuurd zijn.
De overgang naar een nieuwe locatie levert voor de CWO ook een substantiële besparing op in de
jaarlijkse kosten voor het secretariaat zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Duidelijke
kwaliteitseisen zijn afgesproken en de synergie voordelen met het opleidingsinstituut waar het CWO nu
gehuisvest is, maken het voor alle partijen een goede overeenkomst. Toch zijn er zo nu en dan vragen
over de rol van Groei Direct in de huidige structuur. Vandaar dat ik kort probeer uit te leggen wat de
afspraken met hen zijn.
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de activiteiten die Groei Direct kan gaat doen naast haar
gewone activiteiten als opleidingsinstituut voor trainers in onderwijs, sport en zorg. Zo zal Groei Direct
gelieerde activiteiten gaan aanbieden die aansluiten bij de CWO activiteiten. U kunt denken aan EHBO
trainingen, korte kader opleidingen en ook kunnen zij een rol spelen in het aanbod van centrale
examens en PvB’s voor partijen die dat niet zelf georganiseerd krijgen.
Een van de meest in het oog sprekende gelieerde activiteiten die Groei Direct gaat doen is het
verzorgen van de Opleidercursus. Daar waar de stichting CWO in het verleden en opleider en
certificeerder was is die taak nu gesplitst en wordt de opleiding verzorgt door Groei Direct. De
examencommissie afgevaardigd van de KC stelt uiteindelijk vast of iemand geslaagd is. Daarmee
verdwijnt de slager die haar eigen vlees keurt en kan de CWO zich weer helemaal gaan richten op haar
kwaliteitsbewakende rol. Wel is afgesproken dat het prijspeil gehandhaafd blijft.
Er staat weer een druk seizoen voor de boeg en om klaar te zijn voor het seizoen zetten we nu
allemaal nog even de schouders eronder!
Petra van Lange Voorzitter CWO
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AANLOOP PERIKELEN
Het CWO bestuur is nog in de laatste onderhandeling over het gebruik cq het delen
van ICT systemen met het watersportverbond waardoor enkele zaken nog niet
helemaal op orde zijn. Zo werken enkele functies op de website nog niet en worden
er nog geen nieuwe passen en diploma’s uitgegeven.
Nu het seizoen bijna van start gaat hebben deze afspraken de hoogste prioriteit en verwachten we met
Pasen gewoon alle service te kunnen verlenen als voorheen, en meer, daarover verderop in de
nieuwsbrief over de nieuwe webshop, aankomende nieuwe website en de toekomstige aanpassingen in
het ICT systeem waardoor zelf realtime aanpassingen gedaan kunnen worden.

ZEILSCHOLEN.NL IN ZWAAR WEER
Velen van u hebben het wellicht uit de media opgevangen dat Zeilscholen.nl ,
voorheen Vinea Zeilscholen in zwaar weer beland is. Op 27 maart is
faillissement aangevraagd en op 28 maart is deze uitgesproken. Het
faillissement wordt aangevochten door de eigenaar. Hierover zal over enkele
dagen meer duidelijkheid komen. De wens van Zeilscholen.nl om een doorstart
te maken zal worden onderzocht en de Stichting zal zich als het verzoek zich
voordoet buigen over de kwestie. Dat een van de grote zeilscholen in zwaar weer is gekomen is te
betreuren en het bestuur zal de situatie nauwlettend in de gaten houden en waar noodzakelijk
maatregelen nemen om kwaliteit en continuïteit te waarborgen.

WEEK VAN DE WATERSPORT

Om de watersport een positieve impuls te geven ondersteunt de CWO net als vele andere
watersportorganisaties de week van de watersport. De gecombineerde aanpak van allerlei watersport
gerelateerde ondernemers zal in de week van 14 t/m 21 april tot uiting komen met allerlei activiteiten
in het land waardoor mensen kennis kunnen maken met de watersport. Wij roepen alle opleidingslocaties
op om in deze week gratis kennismakingslessen, open dagen en andere activiteiten te organiseren. Alle
leuke initiatieven kan je doorgeven aan het CWO secretariaat die ze zal doorgeven aan het projectbureau
waarna er op allerlei wijze aandacht zal worden besteed oa in kranten tijdschriften, online media enz.
Ook kan je ze aanmelden op de site www.weekvandewatersport.nl Doe mee en Iedereen het water op!
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VAN DE KWALITEITSCOMMISSIE
NIVEAU 4+
Naar aanleiding van de Opleider her-en bijscholingsdag in januari 2014 zijn door
de Kwaliteitscommissie de eisen van het CWO IV+ traject bekeken. De opzet
van de 48 uur trainingsverplichting zal hetzelfde blijven: de eerste 36 uur wordt
getraind onder de verantwoordelijkheid van de Opleider van de CWOopleidingslocatie en de laatste 12 uur onder begeleiding van externe trainers
van de externe trainerslijst van de CWO. De Kwaliteitscommissie acht het, in
het belang van de kwaliteitswaarborging, noodzakelijk om de externe trainers de mogelijkheid te bieden
een kandidaat niet af te ronden. Indien de kandidaat de laatste 12 uur training niet gemiddeld boven
niveau IV vaart, tekent de externe trainer deze uren niet af en koppelt dit terug aan de kandidaat en
opleider. De kandidaat kan in dat geval zijn niveau IV+ niet afronden. Meer informatie over het IV+
traject is te vinden in de ‘handleiding CWO IV+’, te vinden op de website van de CWO.

VAN DE CONTROLECOMMISSIE
INVENTARISATIE ACTIVITEITEN
Afgelopen tijd heeft u een online enquête ontvangen om uw lesgeef activiteiten
door te geven voor 2014. 108 van de 248 locaties hebben daarop gereageerd en
de gegevens zullen worden doorgegeven aan de controlecommissie Voor alle
opleidingslocaties die dit nog niet hebben gedaan vragen we de betreffende
gegevens alsnog door de geven via info@cwo.nl zodat de controlecommissie
weet wanneer er activiteiten zijn op de verschillende locaties en controleurs niet voor niets op een
locatie verschijnen.

VAN HET SECRETARIAAT
BESTELLINGEN
Daar waar u in het verleden uw bestelling via de website van de CWO uw
bestellingen kon doorgeven zal in de toekomst dit een klein beetje
veranderen. U kunt vanaf Pasen online bij de CWO webshop uw bestellingen
plaatsen. Voordeel is dat u precies ziet wat u bestelt, levertijden
gegarandeerd zijn en u gewoon zoals u dat bij de meeste webshops gewend bent kan betalen via Ideal.
U kunt voortaan zelf aangeven hoe uw bestelling verpakt en afgeleverd moet worden. U zal binnenkort
een uitnodiging krijgen met het nieuwe adres van de webshop en dan is het op tijd in huis hebben van
diploma’s, vorderingstaten en andere CWO artikelen niet langer een zorg!
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JAARBIJDRAGEN
Alle opleidingslocaties hebben inmiddels de factuur voor de jaarbijdrage van 2014
ontvangen. Voor de verenigingen is er dit jaar eveneens een samenwerkingsovereenkomst
meegestuurd en een uitlegbrief over de gewijzigde procedures. In tegenstelling tot het
verleden zal de CWO geen incasso meer uitvoeren en we vragen u dan ook de rekening
binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. Zo hoeven we minder tijd te besteden aan de incasso
en hebben we meer tijd om uw vragen te beantwoorden en service te verlenen.

JAARBOEK 2014
Doordat enkele praktische zaken mbt de uitvoering van het CWO secretariaat nog niet
helemaal uitgewerkt zijn is het jaarboek nog niet verschenen. Op dit moment wordt daar
hard aan gewerkt ook om de nieuwe procedures mbt bestelling via de webshop en
aanmeldingen van examens en andere activiteiten zo duidelijk mogelijk te communiceren.
Ook het Jaarboek zal met Pasen verschijnen en te downloaden zijn op de website van de
CWO.

OPLEIDER(PASSEN)
De opleiders beginnen zich langzaam zorgen te maken over de uitgifte van een nieuwe
opleiderpas. Geen zorgen ook die zal de komende weken gemaakt worden en verstuurd
worden. Er is overgegaan op nieuwe software dus dat kost wat tijd om allemaal goed
in te regelen maar dat moet het mogelijk maken in de toekomst geen dubbele passen
en overbodige passen af te drukken. Ook de nieuwe instructeurspassen zullen voortaan
zonder tussenkomst van handen worden gedrukt waardoor er minder fouten en een sneller uitleverproces
kan worden gegarandeerd.

AANPASSINGEN ICT
Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief zijn er nog steeds
onderhandelingen gaande over het ICT systeem en met name de wijze van uitwisseling
van de data tussen het Watersportverbond en de CWO. Hierdoor zijn enkele
vernieuwingen en plannen een beetje achter op schema geraakt. We vertrouwen erop
dat de bestuurders op korte termijn tot overeenstemming komen zodat systemen aan
elkaar geknoopt kunnen worden en weer passen en licenties kunnen worden bijgewerkt. Zodra dat het
geval is zullen we de komende tijden stapje voor stapje verbetering zien in de ICT omgeving , zullen
systemen en procedures beter, gemakkelijker en minder arbeidsintensief/bewerkelijk worden.
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INVENTARISATIE CENTRALE INKOOP
Om meer te kunnen doen voor de aangesloten opleidingslocaties bekijkt de CWO de
mogelijkheid van centrale inkoop van producten en boten. De CWO wil geenszins een
voorkeur uitspreken voor een bepaald merk op type materiaal maar vindt het
belangrijk dat er goed veilig en deugdelijk materiaal gebruikt wordt. Gezien de zware
economische tijden kunnen alle besparingen helpen, derhalve heeft de CWO een web
inventarisatieformulier gemaakt waarmee u de komende dagen wordt uitgenodigd geheel vrijblijvend uw
voorkeur bij inkoop van materiaal op te geven. Na de inventarisatie zal dan per product een vrijblijvend
voorstel gedaan worden met daarin verwerkt de ermee verdiende collectiviteitskorting.
Mocht u interesse hebben vul dan het formulier dat de komende dagen per mail naar u gestuurd wordt
in en u krijgt dan zsm een voorstel waar u vrij in bent om in mee te doen. Op deze manier moet toch
een substantiële korting op producten kunnen worden gerealiseerd, wie weet bespaard u in een keer de
totale jaarbijdrage, toch een mooi begin van het seizoen!

INVENTARISATIE CWO VERZEKERINGSPOLIS
CWO is een kwaliteitskeurmerk en een merk dat veiligheid, goedopgeleide
instructeurs en een goede organisatie van een opleidingslocatie waarborgt. Allemaal
zaken die voor een verzekeraar belangrijk zijn bij de inventarisatie van risico op
schade. Iets wat ook weer doorklinkt in de premie die voor CWO opleidingslocaties
gerekend zou moeten worden maar waar in de praktijk weinig van terecht komt. De
CWO is druk bezig met een inventarisatie om een specifieke CWO verzekeringspolis voor CWO
opleidingslocaties te realiseren. Uiteraard toegespitst op de activiteiten op een vaarschool of vereniging,
uiteraard met een partij die snapt wat watersport is en begrijpt wat er op een CWO locatie gebeurt en
uiteraard met ruimte voor ieders eigenheid, verscheidenheid en voorkeuren. Uiteraard vrijblijvend maar
omdat de voordelen van een collectiviteit en een beperkt risico vanwege de strikte CWO eisen gaan
doorklinken in de premie wellicht toch de moeite waard te onderzoeken. Bij eerste inventarisatie blijkt
een besparing van 20% op de totale premies te realiseren, iets wat voor vele opleidingslocaties een
besparing van duizenden euro’s kan betekenen. De komende periode zullen enkele opleidingslocaties
gevraagd worden mee te doen aan een verdere inventarisatie waarna een vrijblijvend aanbod naar alle
opleidingslocaties zal gaan. Mocht u nog willen meedoen met de pilot neem dan even contact op met
het CWO secretariaat. Nog een reden waarom het prettig is CWO aangesloten te zijn!

CWO KLEDING PARTNER
Iedereen kent het principe van het skipak van de skileraar in Oostenrijk of
Frankrijk. Van verre al kunnen zien wie de instructeur is. CWO is in gesprek met
een heel groot kledingmerk om een eigen CWO kledinglijn op de markt te brengen.
De technische kleding zal onderscheidend zijn van al het andere wat er in de markt
verkrijgbaar is, zal van uw naam worden voorzien en kan uiteraard ook met de
naam van de opleidingslocatie worden bedrukt. Binnenkort zal het via de nieuwe webshop van de CWO
mogelijk zijn naar de speciale CWO kledingshop te gaan om daar je CWO instructeurspak te bestellen.
De pakken zijn alleen verkrijgbaar voor CWO instructeurs, in twee typen de standaard voor instructeurs
2 en 3 en de pro versie voor niveau 4 en opleiders. Binnenkort meer hierover maar weet dat binnenkort
de CWO instructeur van ver af herkenbaar is!
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