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Protocol Groepsbegeleider Waterwerk Scouting Alphen aan den Rijn 

 

Inleiding 
De groepsbegeleider waterwerk is de overkoepelende begeleider van de zeeverkenners en loodsen als het gaat 

om het reilen en zeilen van de speltakken, het onderhouden en bevaren van de vloot en het onderhoud van de 

locatie Heimanswetering.  

De groepsbegeleider houdt zich bezig met de bezetting van de teams, oprichting van nieuwe speltakken en is er 

ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden.  

De groepsbegeleider vertegenwoordigt de teams in het bestuur en is dan ook het eerste aanspreekpunt van de 

speltakken richting het bestuur. De groepsbegeleider zal de door het bestuur genomen (speltak-relevante) 

beslissingen doorgeven aan de speltakken. 

Assistentie en begeleiding speltakken 
De groepsbegeleider waterwerk is nauw betrokken bij grotere projecten omtrent de vloot, terrein en 

accommodatie van locatie Heimanswetering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van de werfbeurt van 

de Zuid-Holland en Nachtegaal, het opvragen van offertes in grotere projecten en ook het contact met de 

provincie, gemeente en andere instanties.  

Tevens zal de groepsbegeleider regelmatig controleren of er binnen de speltakken voldoende personen met 

(scouting)trainingen, EHBO en vaarpapieren aanwezig zijn om de opkomsten en kampen veilig door te laten gaan. 

De groepsbegeleider zal ook controleren of de vloot aan de juiste keuringen voldoet, dat deze tijdig verlengd 

worden en kan -indien gewenst- de communicatie met de verschillende instanties op zich nemen. Daarnaast zal 

de groepsbegeleider ook eventuele wetswijzigingen die van invloed zijn op de speltakken tijdig doorgeven. 

Ingrijpende verbouwingen of andere aanpassingen aan accommodaties, terrein of schepen worden door de 

waterwerktakken eerst aan de groepsbegeleider voorgelegd. Deze zal genoemde zaken indien nodig eerst met 

het bestuur bespreken voordat gestart kan worden met de werkzaamheden.  

De groepsbegeleider zal niet wekelijks op de opkomsten aanwezig zijn en is hiermee ook geen onderdeel van het 

zeeverkennersleidingteam, maar zal tijdens een bezoek wel letten op de veiligheid en de sfeer voor zowel 

vrijwilligers als leden. Indien nodig worden zeeverkennersleiding of loodsenbegeleiders aangesproken op zaken 

die anders dienen te lopen. 

Coachen van leiding en loodsen 
De groepsbegeleider kan indien gewenst acteren als coach van de speltakleiding. Denk hierbij aan onder andere 

de volgende zaken: 

• De waterwerkgroepen (zeeverkenners en loodsen) houden de groepsbegeleider op de hoogte hoe het 

draait binnen hun groep. In het geval van de loodsen kan dit ook via de loodsenbegeleider lopen. 

• Coachen bij een lastige situatie tussen leiding onderling, leiding en kinderen/ouders of tussen kinderen. 
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Eventueel kan de groepsbegeleider bemiddelen en helpen om het probleem op te lossen.  

De groepsbegeleider kan ook meedenken bij het opstellen van een gevarieerd scouting programma door 

bijvoorbeeld deelname aan nautische (Scouting) evenementen of wedstrijden voor te stellen. 

• Meedenken in een persoonlijk trainings- of opleidingstraject binnen de vereniging, zoals bijvoorbeeld het 

behalen van bepaalde vaarpapieren. 
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