NTR 2020

Begeleidend schrijven bij het concept NTR2020

Aan admiraliteiten en RNTC’s

20 April 2020

Beste lezers,
De afgelopen maanden heeft Kennisnetwerk ‘Water’ de oude NTR daterend uit 2008 herzien.
November 2019 is op de landelijke bijeenkomst waterscouting tijdens workshops terugkoppeling ontvangen
van de aanwezigen op het concept basisdocument en de concept structuur van de herziene richtlijnen:
NTR2020. Op basis van deze terugkoppeling heeft de werkgroep een aantal documenten gerealiseerd uit
de 3 lagenstructuur van het NTR2020, welke online op 19 April op de landelijke NTC-dag zijn
gepresenteerd.
De vernieuwde NTR2020 is opgebouwd uit 3 lagen:




Laag 1 bevat het basis document en bedoeld voor bestuurders en deels voor leiding.
Laag 2 bevat informatiebladen. Deze zijn vooral bedoeld voor leidinggevenden en deels voor
oudere jeugdleden
Laag 3 bevat praktische infographics die zijn bedoeld voor iedereen die (met een vaartuig) het
water op gaat (en op de ‘werkplek’ zichtbaar aanwezig zijn)

Bijgaand tref je de presentatie van 19 april 2020 aan, die inzicht geeft in deze structuur van NTR2020 en de
beschikbare laag 1-,2- en 3-documenten uit NTR2020. In deze presentatie is ook de verdere planning van
herziening en goedkeuring te vinden.
Naast de presentatie zijn er een aantal documenten beschikbaar voor meelezen en commentaar:
a)
b)

c)

Laag 1: Het basisdocument NTR 2020 met bijlage ‘Juridische kant van Richtlijnen SN’
Laag 2: Vijf informatie/veiligheidsbladen:
i.
Veiligheid bij het varen
ii.
Geluid & Lawaai
iii.
Bootonderhoud: Hijsen en Verplaatsen
iv.
Bootonderhoud: Schuren en Schilderen
v.
Team & Bootprofielen
Laag 3: Drie infographics: Bootprofielen (behorend bij laag-2 document Team en Bootprofielen)

De Laag-2 documenten gaan links bevatten naar in- en externe documentatie. Daar waar deze
documenten nog niet gereed zijn is in het laag-2 document een ‘plaatshouder’ voor de link opgenomen.
Deze zijn herkenbaar aan de rode- en onderlijnde tekst.
Nieuwe laag-2 en laag-3 documenten zullen d.m.v. BaseCamp beschikbaar worden gesteld voor meelezen
door Admiraliteiten wanneer deze beschikbaar komen.
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Inhoudelijke feedback ontvangen we graag voor 1 juni 2020, zodat de definitieve documenten voor
goedkeuring (voor zover van toepassing) beschikbaar kunnen komen op 9 juni 2020. Jouw commentaren
ontvangen we graag op monika.van.boheemen@scouting.nl . Mocht 1 juni niet haalbaar zijn voor je, neem
dan even contact op.
Doel is dat de set documenten die nu beschikbaar is, per 1 augustus klaar is voor publicatie.

Met vriendelijke scoutgroet,
Werkgroep NTR Kennisnetwerk
Ben Spall
Marc Elvery
Paul Breedveld
Peter Berndsen
Robert Agterberg
Thor Jannink
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