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Voorwoord 
“Is het wenselijk en haalbaar om tot een vernieuwende ondersteuningsvorm van diaconaal welzijn 

voor zeevarenden in de havens van Rijnmond te komen?”  

Dit is de vraag die in dit onderzoek beantwoord dient te worden. De vraag werd door Samen 010, als 

opdrachtgever gesteld. Toon van de Sande verklaarde zich bereid het onderzoek te gaan uitvoeren. 

Er werd een begeleidingsgroep gevormd om het onderzoek te volgen, feedback te leveren en waar 

nodig bij te sturen. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting 

Welzijn Zeevarenden Rotterdam, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. 

Wij bieden nu het rapport aan en lopen op de conclusie vooruit: we vermelden al op voorhand dat de 

vraag bevestigend beantwoord wordt. We tonen hopelijk aan dat er in de havens van de Rijnmond 

nog steeds behoefte is aan welzijnswerk vanuit een diaconale inspiratie, gericht op alle zeevarenden 

die de havens bezoeken. In de conclusies en de aanbevelingen hopen we dit antwoord nader in te 

vullen.  

We hebben met dit rapport een diverse groep lezers op het oog. Op de eerste plaats bestuurders die 

in de toekomst het diaconale werk structureel kunnen ondersteunen. Ook schrijven we voor 

kerkelijke en andere belangstellenden en eventuele vrijwilligers. Ten derde denken we aan de 

toekomstige partners in de haven. Tot slot zal dit rapport ook ondersteuning bieden bij eventuele 

aanvragen bij fondsen. 

Wij denken dat het rapport een aanzet is voor het concrete werk, doordat we bouwstenen leveren 

voor het toekomstige diaconale werk voor zeevarenden  

Er zijn twee documenten die aan de bron van dit onderzoek liggen.  

1. De conceptnota van de Nederlandse Zeevarendencentrale (NZC) Zeevarenden, Welkom in de 

Nederlandse havens; Buitenlandse zeevarenden in Nederlandse havens: hoe is het met hun 

welzijn gesteld? November 2019. Deze nota beschrijft op basis van de Maritime Labour 

Convention 2006 (MLC 2006)1 de kenmerken van professioneel welzijnswerk voor 

buitenlandse zeevarenden in Nederlandse havens. De nota is ook bedoeld om 

belangstellenden en toekomstige ondersteuners waaronder de overheid inzicht te geven in 

het welzijnswerk voor zeevarenden die onze havens aandoen. Uiteindelijk leidt dit tot een 

beschrijving van een aantal kwaliteitseisen waar de werkers aangesloten bij de NZC2 op 

kunnen worden aangesproken en afgerekend.  

2. NOTITIE Zeevarenden tussen wal en schip… het vraagt om een diaconaal antwoord. Deze 

notitie is geschreven door Wim van Til en Helene Perfors. Het volgende citaat spreekt voor 

zich:  

“Het was er altijd, het is er en het zal er altijd zijn: zeevarenden van ‘all over the world’ die 

aan boord van het schip en/of in een Nederlandse haven, tussen wal en schip raken. Er is de 

laatste jaren veel ten goede veranderd. De MLC 2006 is een goed instrument, stelt 

misstanden aan de kaak en het aantal schepen aan de ketting is drastisch verminderd. Voor 

de leef - en werk omstandigheden op de schepen is meer aandacht. Toch liggen er nog steeds 

schepen aan de ketting en de soms schrijnende nood voor zeevarenden aan boord is niet 

verdwenen. Ook is de persoonlijke situatie voor iedere zeevarende nog niet efficiënt geregeld. 

En blijft natuurlijk van belang wie de reder is en onder welke vlag het schip vaart. 
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De vraag naar de noodzakelijkheid van een opvolger van Rijk van Lent als diaconaal werker in 

de haven van Rotterdam wordt eigenlijk met deze inleiding reeds bevestigend beantwoord. Er 

is behoefte bij zeevarenden aan diaconale ondersteuning.” 

Ons onderzoek ligt het verlengde van deze twee documenten. De nadruk ligt op diaconie, beschreven 

als een specialisatie en extra accent in het welzijnswerk voor zeevarenden. Diaconie heeft oog voor 

structurele nood en geeft extra aandacht aan barmhartigheid, gerechtigheid, rentmeesterschap en 

wederkerigheid.  

De onderzoeker hield een logboek bij van gesprekken, verslagen, e-mails en andere contacten. Soms 

verwijzen we hiernaar in de voetnoten van dit rapport. Met het oog op de privacy van de 

afzonderlijke personen, de vertrouwelijkheid en wettelijke beperkingen hebben we concrete of 

persoonlijke informatie niet in het rapport opgenomen. Dergelijke details uit het logboek kunnen 

later aan een diaconale werker overgedragen worden om toegezegde afspraken tijdens de 

onderzoeksfase te actualiseren voor het eigenlijke werk. 

 

Het uitvoerige notenapparaat vindt u aan het eind en zo ook een lijst met de gebruikte afkortingen. 

Er is gekozen om Engelstalig jargon te behouden uit internationale bronnen omdat de diaconaal 

werker in veel gevallen in het Engels zal communiceren met zeevarenden.  
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1. Vragen en aandachtspunten voor het onderzoek  
Een algemene schets van de leefsituatie van zeevarenden geeft een idee over de noodzaak van 

diaconaal werk, maar is te summier om het werk concreet te maken. Elke situatie en elke zeevarende 

is uniek. Daarom werd in het voorstel voor deze studie gesteld dat het onderzoek aandacht dient te 

besteden aan de volgende zaken en vragen3: 

• Dagelijks komt er een grote variëteit aan schepen aan in de havens van de Rijnmond. Welke 

gereedschappen dienen ontwikkeld te worden om gericht die schepen te bezoeken waar 

vermoed wordt dat er nood is aan diaconale ondersteuning? 

• Welke specifieke diaconale noden, al dan niet direct zichtbaar, zijn er onder deze zeevarenden 

op juist dit te bezoeken schip? 

• De zeevarenden hebben op een bepaalde manier de leiding in het diaconale werk en ook in 

dit onderzoek. Studie van hun leefwereld hoort bij de professionaliteit om alert te zijn en 

gericht vragen te kunnen stellen naar concrete gevoelens en omstandigheden, als er een 

contact tot stand gekomen is. 

• Op welke wijze kunnen de vier elementen uit de omschrijving (barmhartigheid, gerechtigheid, 

rentmeesterschap en wederkerigheid) de aard en de richting van de ondersteuning 

professioneel borgen? 

• Welke contacten heeft de diaconale werker4 in de haven nodig om naar te verwijzen en om in 

te schakelen als er daadwerkelijk aan de situatie van zeevarenden iets veranderd moet 

worden? 

• Hoe werk je bij zeevarenden, die slechts kort in de haven zijn, aan ‘empowerment’, zowel 

individueel als collectief? 

• Hoe vul je in het werk voor zeevarenden de volgende begrippen in: “materiële en immateriële 

hulpverlening; signalering en pleitbezorging en deelname aan het publieke debat”5? 

• Welke partners kunnen baat hebben bij goed diaconaal werk? Te denken valt op de 

allereerste plaats aan de stichtingen die zeemanshuizen in Oostvoorne, Vlissingen, Terneuzen, 

Moerdijk, de Eemshaven, Schiedam en Amsterdam beheren, de werkers en vrijwilligers in die 

huizen, maar ook aan havenautoriteiten, veiligheidsinspecteurs, vakbonden, reders, 

cargadoors-scheepsagenten, overheid en andere partijen. 

• Op welke manier kun je werken aan een breder begrip van en bewustwording voor de positie 

van zeevarenden. 

• Welke kansen liggen er voor diaconieën in Rotterdam en omgeving? 

• Een zeevarende is doorgaans slechts kort in de haven: Hoe kan contact en overdracht over 

een specifiek probleem georganiseerd worden naar werkers van andere seafarers’ clubs in de 

havens van de Rijnmond, maar naar werkers in andere havens die het schip ook in het 

buitenland zal aandoen? 

• Hoe kom je zieke buitenlandse zeevarenden op het spoor die behoefte hebben aan een 

bezoek en verdere ondersteuning? 
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2. De wereld en leefsituatie van zeevarenden 
Hieronder sommen we aantal kenmerken op die de maritieme wereld en de leefsituatie van 

zeevarenden beschrijven. De kenmerken uit deze opsomming zijn nuttige criteria op die een rol 

kunnen spelen om het juiste schip te kunnen vinden voor het diaconale werk. 

De vlag van het schip 

‘Vlag’ slaat op het feit dat de schepen onder de vlag varen van het land waarin ze staan geregistreerd 

en niet die van het land waaruit de eigenaar van het schip afkomstig is. 

Er zijn vlaggenstaten die hoge eisen stellen aan de veiligheid van het schip en dat vereiste niveau 

inspecteren bij de schepen die onder hun vlag varen.  

Er zijn ook schepen die onder een zogenaamde goedkope vlag of ‘Flag of Convenience Registry’ 

varen. Een goedkope vlag of een gelegenheidsvlag is de vlag van een land waar schepen 

geregistreerd staan in het scheepsregister omwille van het verminderen van kosten, of om 

overheidsregulering in het eigen land te omzeilen 

De ITF (International Transportworkers Federation, de wereldwijde koepel van vakbonden) probeert 

al meer dan een halve eeuw een einde te maken aan het systeem van goedkope vlaggen. De ITF stelt 

dat veel goedkope vlaggen zorgen voor lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden voor de 

bemanningen, omdat hun thuisland vrijwel niets voor hen kan doen. Verder laten de 

omstandigheden op het gebied van veiligheid te wensen over, omdat het de vlaggestaat aan de wil of 

de middelen ontbreekt om hier tegen op te treden. 

Lijnschip of wilde vaart  

‘Lijnschepen’ kennen een vast vaartschema in tegenstelling tot de wilde vaart. De kans dat een 

wildevaartschip in een vorige haven met een welzijnswerker in contact is gekomen is minder groot 

dan bij het vaste schema van een lijnschip.  

De culturele samenstelling van de bemanning 

Op veel schepen werken zeevarenden afkomstig uit verschillende culturen samen. Vaak is er op dit 

gebied een onderscheid tussen de officieren en de andere bemanning. Maar ook binnen de 

bemanning als geheel kun je mensen uit verschillende landen tegenkomen. Gekscherend wordt zo’n 

schip dan weleens ‘de United Nations’ genoemd. Vaak is het beleid van de rederij erop gericht om 

zoveel mogelijk mensen uit verschillende culturen te werk te stellen om geen enkele cultuur 

dominant te laten zijn. Dit kan leiden tot meer professionaliteit. Maar het kan ook leiden tot 

verborgen spanningen, die kunnen leiden tot eenzaamheid en weinig communicatie. In het ergste 

geval kan het ook zijn dat culturele verschillen leiden tot discriminatie, pesten en intimideren.  

De ouderdom en de staat van onderhoud 

Deze gegevens kunnen van invloed zijn op de zeewaardigheid van het schip. Op alle schepen werkt 

een minimale bemanning, maar sommige schepen vragen meer onderhoud en dat vergt extra 

energie van de bemanning. Bovendien wijst ervaring uit dat op slecht onderhouden schepen 

bemanningen via ‘sub-standard manning-agencies’ aanmonsteren.6 Deze zeevarenden worden vaak 

onderbetaald en zij beschouwen hun schip als een tijdelijk onderkomen op weg naar iets beters. Het 

is de vraag of de zeevarende aan deze tijdelijke situatie iets kunnen en willen veranderen.  
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Herkomst en duur van de reis  

Als de reis lang geduurd heeft, is het verlangen van zeevarenden om aan wal te gaan of om andere 

gezichten te zien groter. Zeker als er in de laatst aangelopen haven geen of weinig 

welzijnsvoorzieningen waren, zal bezoek van een welzijnswerker op prijs gesteld worden. De lengte 

van de reis is ook van invloed op de mogelijkheid van fatigue (chronische vermoeidheid). 

Route en bestemming 

Heeft het schip een route gevaren waar dreiging was van piraterij of andere vormen van maritiem 

geweld? Is er extra spanning aan boord geweest omdat er de kans was vluchtelingen tegen te 

komen? Is het schip door een stormgebied gevaren? Dit zijn allemaal voorbeelden van situaties die 

zorgen voor stress aan boord. Dit zou van invloed kunnen zijn op de oorzaak van ‘pesten en 

intimideren’ onder bemanningsleden.  

Wat is de bestemming en het vaargebied? Geeft dat ook een zekere spanning aan boord? Niet alleen 

wat achter de rug is, maar vooral wat voor de boeg ligt kan mensen aan boord bezighouden. Zeker 

als het gaat over een serieuze dreiging van piraterij of andere vormen van maritieme misdaad.  

In het kader van dreiging van piraterij is het van belang erop te wijzen dat de zeevarende zelf als 

enige verantwoordelijk is voor wat hij deelt met de thuissituatie. Sommigen willen het thuisfront niet 

vermoeien met hun zorgen en anderen vinden het juist prettig om hun gevoelens te delen met thuis.  

Ligplaats en verblijfsduur in de haven 

Er zijn ligplaatsen in de haven waar schepen aanmeren die een grotere kans op problematiek 

hebben. Als een schip al geruime tijd ergens aangemeerd ligt, kan dat zijn in verband met reparaties. 

Maar er kan ook iets mis zijn aan boord. Het schip kan aan de ketting gelegd zijn of daarvoor worden 

voorbereidingen getroffen. 

Bezochte havens en contact met welzijnswerkers in het buitenland 

Als het schip al een aantal andere (Europese) havens heeft aangedaan, dan is de kans groot dat er al 

welzijnswerkers aan boord geweest zijn. Contact hierover tussen welzijnswerkers uit andere havens 

en uitwisseling van gegevens, mits niet vertrouwelijk van aard, is van belang.  

Het welzijnsniveau van de rederij 

Er zijn veel rederijen die hun zaken goed voor elkaar hebben. Ze investeren in hun schepen en in de 

kwaliteit van de bemanning, omdat ze dat wezenlijk en belangrijk vinden, en deze inspanningen 

betalen zich uiteindelijk ook uit.  

Het is echter de vraag hoe je deze rederijen op het spoor komt en hoe je een lijst kunt maken van 

gerenommeerde bedrijven. Ervaring van de welzijnswerker en vrijwilligers spelen hierin een rol. 

Uitwisseling van ervaringen kan vruchtbaar zijn.  

Er zijn meer instanties die zich met deze vraag bezighouden. De International Seafarers’ Welfare and 

Assistance Network (ISWAN) kent al jaren achtereen de verkiezing van de “Shipping Company of the 

Year”. Deze onderscheiding erkent de rederij of de ‘ship management company’ die zich het meest 

heeft ingespannen om in de hoogste kwaliteit van welzijnsvoorzieningen voor hun zeevarenden te 

voorzien. De zeevarenden nomineren zelf de rederij en de beoordeling geschiedde tot voor kort door 

een onafhankelijke jury. Nu kunnen de zeevarenden zelf beoordelen wie de beste is. Met ingang van 

2019 is de jurering in handen van de zeevarenden zelf. 
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Voor deze verkiezing hanteert ISWAN de volgende criteria:  

• De diensten en faciliteiten waarin de rederij voorziet aan boord van de schepen. 

• Hoe de rederij de zeevarenden helpt contact met familie en vrienden te onderhouden als ze 

op zee zijn. 

• Hoe de rederij de zeevarenden in staat stelt om welzijnsvoorzieningen aan de wal te 

bezoeken. 

• Hoe de rederij ervoor zorgt dat welzijn van zeevarenden prioriteit is. 

• Hoe de rederij de families van zeevarenden ondersteunt. 

De volgende aandachtspunten voor het diaconale havenwerk zouden daar aan toegevoegd kunnen 

worden: 

• Wat is het niveau van het welzijn van zeevarenden aan boord?  

• Hoe heeft de rederij geïnvesteerd in het welzijn van de bemanning en hun thuisfront?  

• Is de rederij voorbereid op ontwrichtende gebeurtenissen?  

Contact met brancheverenigingen 

Diverse brancheverenigingen, zoals bijvoorbeeld Intermanager, houden zich ook bezig met het 

welzijn van de zeevarenden aan boord. Wellicht zou via contact met hen ook een database 

samengesteld kunnen worden. Hiervoor is meer onderzoek nodig, niet alleen om de schepen te 

kunnen selecteren, maar ook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de 

zeevaart.  

Contact met welzijnswerkers in de haven 

In grote havens zijn vaak meerdere welzijnsinstellingen aan het werk. Uitwisseling van informatie en 

ervaringen is zinvol en kan leiden tot meer afstemming van de werkzaamheden en afspraken. 

Werkers van Scandinavische Welzijnsinstellingen bezoeken bijv. enkel de schepen van hun land.  

Port State Control 

Port State Control staat voor scheepvaartinspectie:  

“Het doel van Port State Control is bij te dragen tot een drastische vermindering van het aantal niet 

aan de normen voldoende schepen door o.a. de naleving te verbeteren van de internationale en 

relevante wetgeving. Dit op het gebied van de veiligheid op zee, maritieme beveiliging, bescherming 

van het mariene milieu en de leef- en werkomstandigheden aan boord van schepen, ongeacht de 

vlag.”7 

Zij inspecteren de schepen als er een gerede aanleiding voor bestaat, maar ook steekproefsgewijs. 

MLC 2006 geeft de ruimte om de scheepvaartinspectie in te schakelen als er een gerede twijfel is. Bij 

ernstige gebreken kan de inspectie het schip aan de ketting leggen. In dat geval moet eerst het 

probleem opgelost worden, voordat het schip weer kan gaan varen. De eersten die de 

scheepvaartinspectie kunnen benaderen zijn de zeevarenden zelf. Soms zien zij hierin geen enkel 

bezwaar, maar zij kunnen bedenkingen hebben om de inspectie in te schakelen. De zeevarende kan 

bang zijn om op een ‘zwarte lijst’ geplaatst te worden en ziet mogelijk zijn toekomst in gevaar 

komen.  
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In het uiterste geval, bij levensbedreigende risico’s kan de welzijnswerker zelf Port State Control 

benaderen. Dit wordt de signaalfunctie genoemd. Het is bijna vanzelfsprekend dat er onderling 

contact moet zijn tussen de welzijnswerkers en de inspecteurs.  

Port State Control kan informeel welzijnswerkers inschakelen als er een schip langdurig aan de 

ketting komt te liggen. Zij kunnen ingezet worden bij de eerste opvang en als het proces een lange 

tijd in beslag gaat nemen kunnen ze een belangrijke rol spelen bij de morele ondersteuning.  

Arbeidsconflicten 

Bij loon- en arbeidsconflicten kan de vakbond of de plaatselijke ‘ITF-inspector’ een claim leggen op 

het schip. Als dit gebeurt, verandert de sfeer op een schip doordat het verschillende reacties op kan 

roepen bij de bemanning. Sommige bemanningsleden vinden het een goede zaak, anderen verzetten 

zich ertegen. Een diaconaal werker kan ondersteuning op groeps- of individueel niveau bieden. 

Sommige zeevarenden zullen hierover met hun thuisfront willen spreken, andere willen hen daarmee 

niet belasten. De individuele keuze8 van de zeevarende dient te allen tijde, ook in vergelijkbare 

situaties gerespecteerd te worden.  

Signaalfunctie van de diaconaal werker 

De diaconale werker krijgt op den duur zicht op de kwaliteit van de schepen die hij bezoekt en op de 

sfeer aan boord en krijgt oog voor welzijn of het ontbreken ervan. Daarom is regelmatig contact 

tussen de welzijnswerkers en de zeevarenden gewenst om deze ervaringen en de alertheid voor 

signalen te delen en op grond daarvan de professionaliteit te vergroten. 

Het gesprek met de diaconale werker gaat in dat geval over het afwegen van belangen en dilemma’s. 

Wat is belangrijker voor de zeevarenden: de veiligheid van bemanning en schip of hun persoonlijke 

toekomst?  

3. De internationale context en wettelijke basis 
Wereldwijd is de noodzaak tot zorg aan zeevarenden in wetten en conventies geborgd en verplicht, 

zo ook in Rijnmond. 

Maritime Labour Convention MLC 2006 

• Kader en wettelijk uitgangspunt is de Maritime Labour Convention MLC 2006, een 

arbeidsverdrag van de International Labour Organisation (ILO) dat in Nederland na ratificatie 

op 13 december 2011 kracht van wet heeft gekregen9. Het gaat dan vooral om: Health 

Protection, Medical care, Welfare and Social Security Protection. 

o In Guideline 4.3.1.4 staat: “In addition, the competent authority should ensure that 

the implications for health and safety are taken into account, particularly in the 

following areas: (a) emergency and accident response; (b) the effects of drug and 

alcohol dependency; (c) HIV/AIDS protection and prevention; and (d) harassment and 

bullying. ” 

o En in Purpose Regulation 4.4: “To ensure that seafarers working on board a ship have 

access to shore based facilities and services to secure their health and well-being.” 
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In een samenwerkingsverband hebben de International Transportworkers Federation 

(ITF)10 en de International Chamber of Shipping (ICS11), vakbonden en reders dit nader 

uitgelegd:  

“Any seafarer with welfare problems, whether of an industrial, medical, social or 

domestic nature, may seek help from a local port welfare service. Some may simply 

require a sympathetic ear and the genuine care and understanding of an impartial 

welfare worker, whilst other problems may need professional or expert advice or 

assistance, particularly if seafarers are subject to experiences such as exploitation, abuse, 

shipwreck, abandonment or other traumatic situations. Port welfare services should 

ensure that contacts are maintained with all relevant local, regional and international 

organisations, which might be able to assist in such circumstances.” 12 

• De ITF ICS Guidelines for implementing the Welfare aspects of the Maritime Labour 

Convention, 2006 gaat nader en preciezer in op de artikelen van de MLC 2006: 

o Ship visiting encompass a plethora of services and activities, provided by authorised 

and trained individuals, and will vary depending on the ship’s schedule. Therefore, it 

is essential to establish a relationship based on trust between ship visitors, pilots, 

port agents and all relevant local authorities. 

o A ship visitor should:  

▪ Firstly, ask how best they can assist the seafarers on board the ship, by offering a 

series of services on board to meet their needs; 

▪ Be a friendly “expert” providing all relevant information which a seafarer might 

wish to obtain; 

▪ Appreciate that seafarers’ welfare needs differ due to their cultural and religious 

backgrounds; 

▪ Be a ‘friendly face’ to listen to seafarers concerns and, where necessary, be in a 

position to identify and reach out to those that may be better suited to provide 

assistance in certain cases, e.g., doctors, seafarer representatives or company 

officials; 

▪ Have knowledge about the requirements and implementation of the International 

Ship and Port Facility Security (ISPS) Code13 within the port; 

▪ Take all the necessary precautions when boarding a ship, to ensure a safe and 

secure visit; and 

▪ Provide transport services to assist seafarers’ access to facilities and services 

ashore 

Deze internationale adviezen en eisen willen we opvolgen en toepassen op de situatie van 

zeevarenden in de havens van de Rijnmond. 

4. Diaconaat gericht op hulp aan zeevarenden 
We gaan uit van een omschrijving van diaconie zoals gehanteerd in de protestantse traditie. 

Wat is diaconaat? 

Diaconaat is hulp vanuit kerken om sociaal-maatschappelijke nood van mensen te voorkomen, 
verminderen of op te heffen. 
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Bij het uitvoeren van het diaconale werk vormen deze begrippen de leidraad. 

• Barmhartigheid (goed doen) 
Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen

 zoeken naar nieuw perspectief. 

• Gerechtigheid (recht doen) 
Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor 
een rechtvaardige, vreedzame samenleving. 

• Rentmeesterschap 
Inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde. 

• Wederkerigheid 

• Gastvrijheid en bescherming van de vreemdeling. 
 
Voor de omschrijving van diaconie in dit onderzoek zijn twee standaardwerken geraadpleegd, nl. 
Hanneke Arts-Honselaar (red.) Crijns, Hub e.a. Diaconie in beweging, Handboek Diaconiewetenschap, 
Uitgerij Kok, 2011 en Meeuws, Henk, Diaconie, Van grondslagenonderzoek tot een pleidooi voor een 
diaconale mystagogie, Gorinchem Narratio, 2011.  
 
Het zal niet verwonderlijk zijn dat het woord ‘zeevarenden’ in deze werken nauwelijks voorkomt. Bij 
Meeuws wordt het even genoemd onder het kopje Categoriaal Pastoraat.14 Het handboek vermeldt 
nadrukkelijk dat ze niet op de diaconale werkterreinen ingegaan zijn.15 Wel zijn er noties te vinden 
die in afgeleide zin waardevol kunnen zijn voor ons onderzoek, zoals globalisering en migratie. Waar 
relevant, verwijzen we naar en maken we gebruik van deze beide publicaties. De uitdaging van onze 
studie is ‘diaconie voor zeevarenden in nood’ concreet maken.  
 
De omschrijving van Diaconie waar de onderzoeker in het verleden mee gewerkt heeft was: 
“Diaconie is de dienst van de kerk aan de samenleving: steun geven in maatschappelijke problemen 
en aan mensen en groepen die maatschappelijk het meest in de knel zijn geraakt, door middel van 
directe steun en door samen met hen te zoeken naar de oorzaken en oplossingen16; diaconie heeft 
van doen met levensbegeleiding; ze is wezenlijk voor een missionaire gemeenschap”17  
 
Het element “door samen met hen te zoeken naar de oorzaken en oplossingen” zou ook een rol 
kunnen en mogen spelen in het werk met zeevarenden. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat 
zeevarenden een zwervend bestaan leiden. In onze optiek heeft dit ook met empowerment18 te 
maken. 

 

Diaconie als integraal onderdeel van de kerk 

Voor het werk in de havens en ook voor de vitalisering van de lokale kerken kan een extra 
onderscheid dienstbaar zijn. Je kunt diaconie zien als werkveld of als taak, werk dat gedaan moet 
worden. En je kunt het ook zien als dimensie of kwaliteit, als vitaliserende factor voor de kerk in haar 
geheel en de afzonderlijke andere taken, zoals pastoraat, liturgie, catechese en 
gemeenschapsopbouw. 
 
We hebben ons door twee theologen en hun wetenschappelijke werk laten leiden: Herman 
Noordegraaf en Henk Meeuws. We vonden bij beiden een analoge gedachtegang.  
 
Herman Noordegraaf schrijft in het hoofdstuk ‘Een agenda voor de diaconiewetenschap’19: “De 
diaconale dienst is een dimensie, die herkenbaar dient te zijn in alle functies en werkzaamheden van 
de kerk. Daarnaast en in verbinding daarmee is diaconaat ook een eigen werkveld gericht op de mens 
in nood. Als dimensie moet het werkveld ook doorklinken in de kerkdienst, de catechese, het 
vormings- en toerustingswerk, het pastoraat en het missionaire werk. Het is dus van belang om het 
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diaconaat als dimensie en als werkveld goed te onderscheiden, juist omwille van de verbindingen 
tussen de diverse werkvelden.” 
 
En Henk Meeuws maakt ook een vergelijkbaar onderscheid. Je zou diaconie allereerst moeten zien 
als “constitutief en integraal aspect van kerk-zijn als zodanig. Pas in tweede is diaconie aan te duiden 
als een werkveld, een afzonderlijke sector. Bijgevolg kan heel het kerkelijk leven en kunnen alle 
andere wezenlijke aspecten ervan, liturgie, catechese, pastoraat, gemeenschapsvorming onder 
diaconaal opzicht beschouwd worden.”20 
 
Wij willen deze gedachten en dit onderscheid tussen diaconie als taak en als kwaliteit verderop 
gebruiken als we spreken over het vitaliseren van de plaatselijke kerken. Liturgie dient een diaconale 
kwaliteit te hebben, zoals diaconie een liturgische. Soms kan en mag er bij diaconaal handelen 
gebeden of gevierd worden. Zo is er ook in liturgie/catechese/pastoraat en kerkopbouw aandacht 
voor mensen in structurele nood.  

 

De verbinding tussen diaconie en hulp aan zeevarenden 

De vraag is of alle beschreven problemen en daaruit voortvloeiende acties te verbinden zijn met de 
omschrijving van diaconie. Laten we deze vraag toespitsen op ‘Gerechtigheid en Barmhartigheid’ die 
wezenlijk zijn voor diaconie. 
 
Wie geeft de meeste richting aan de hulp? Wie bepaalt uiteindelijk? Zou je mogen stellen dat de 
zeevarende de vraag naar gerechtigheid moet stellen en beantwoorden? Zou je ook mogen stellen 
dat, geconfronteerd met de situatie en het oordeel van de zeevarende, barmhartigheid bij de 
hulpverlener het antwoord is en daarmee de aanzet tot verdere actie?  
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Wat communiceert een zeevarende uit als het om ongerechtigheid gaat? Dit is van persoon tot 
persoon verschillend, en is afhankelijk van de culturele achtergrond21 van de zeevarende.  
 
Opmerkingen als: “Dit deugt niet!”, “Dit is niet volgens de regels van de wet”, “Dit kan God nooit 
bedoeld hebben…”, “Dit stinkt of ruikt naar de misdaad…” kan betekenen dat de ervaren situatie is 
niet past bij een ideale situatie. Dat besef kan een contrastervaring genoemd worden en een 
dergelijke ervaring is wezenlijk voor het diaconale werk.  
 
Idealen liggen aan de basis van veel normen en waarden over menselijkheid, maar ook aan de basis 
van wetten, regels en internationale verplichtingen. Op grond van emotionele betrokkenheid van de 
contrastervaring en het tekortschieten of schenden van wetten, regels en verplichtingen kan een 
situatie als onrechtvaardig herkend worden.  
 
Echt ‘diaconaal’ wordt een probleem pas als het ook structureel is, als de situatie verder gaat dan 
persoonlijk leed. Als een probleem ontstaan is door onrecht en onrechtvaardige structuren raken 
zeevarenden in onveilige en onleefbare situaties. Aanpak van structurele problematiek is complexer 
dan individuele ondersteuning. 
Bij contrastervaringen22 of confrontaties met onrechtvaardige situaties wordt iemand overvallen 
door een emotionele reactie, “Dit is het niet!”. ‘ 
 
In de bijbel kun je in dit kader lezen dat zo iemand ‘met barmhartigheid innerlijk bewogen’ is; of ‘met 
barmhartigheid bewogen’; of ‘door medelijden bewogen’; of ‘medelijden kreeg’, ’tot in zijn binnenste 
geroerd is’, ‘bewogen door medelijden’. ….. 
 
Het tegenovergestelde geeft minstens evenveel energie: ‘kun je je voorstellen hoe iemand zich voelt 
als “het ” even beleefd wordt?23 “Dit is het helemaal!”: dat geeft enthousiasme en een positieve 
energie! Ook dit wordt ervaren in de diaconale ontmoeting. 
 
In Marcus 1, 40-45 kun je al deze fases in het proces zien:  
• De noodlijdende neemt het initiatief en dwingt de helper tot stilstand.  
• De helper wordt door medelijden tot in zijn binnenste bewogen steekt zijn hand uit,  

raakt hem aan en spreekt met de noodlijdende. Hij wil dat het probleem wordt  
opgelost, dat de man rein wordt.  

• Dat gesprek is helend.  
• De helper verbiedt de lijdende er met iemand over te spreken, maar stuurt hem naar  

de autoriteiten en adviseert hem een reinigingsoffer te doen, ‘als getuigenis voor de  
mensen’.  

• Het lukt de man niet zijn mond te houden.  
• Het gevolg is dat de helper zich geïsoleerd weet.  
• Maar het uiteindelijke resultaat is dat van alle kanten mensen op de helper afkomen  

en hij met zijn werk wel door kan en moet! 
 

We zien dus het volgende proces: initiatief van de persoon in nood, de helper komt tot stilstand, is 
door medelijden bewogen, contact, heling om niet, geen ruchtbaarheid, herstel van de 
maatschappelijke situatie, kortstondige isolatie van de helper, meer contacten en mogelijkheden tot 
hulp aan anderen. 
 
In het diaconale werk kan gerechtigheid niet zonder barmhartigheid. In de diaconale zorg mogen 
‘gerechtigheid en barmhartigheid niet tegen elkaar uitgespeeld worden’24 
 
Kan barmhartigheid zonder gerechtigheid? Je zou zeggen van wel, maar mist barmhartigheid dan 
juist niet diaconale kwaliteit? Daar komen we later op terug. 
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5. De diaconale ontmoeting met zeevarenden 
Naast problemen, waar we in dit onderzoek aandacht aan besteden, zijn er ook positieve zaken te 

melden. Als iets duidelijk s geworden in dit onderzoek dan is dat het feit dat de grote meerderheid 

van de zeevarenden trots is op hun vak. Er is plezier in het werk, er is plaats voor humor, een goede 

sfeer aan boord, beroepstrots, tevredenheid en vertrouwen in de toekomst. Zeevarenden zijn 

doorgaans professionals, sterk in lichaam en geest, ambitieus en carrièrebewust, vindingrijk, 

weerbaar, sociaal en intercultureel begaafd.  

De nadruk in het diaconale werk ligt op het bijstaan van zeevarenden die ondersteuning nodig 

hebben. Een belangrijk uitgangspunt van het diaconale havenwerk is niet te stigmatiseren. 

Zeevarenden hebben doorgaans een zesde zintuig ontwikkeld voor de kwaliteit en integriteit van de 

mensen die hen (willen) ontmoeten.25 Het gebruik van stigmatiseringen, stereotypen en 

vooroordelen in het contact met hen is contraproductief want de zeevarende is niet zielig. 

Er is echter nog een meer levensbeschouwelijke reden. Die hangt samen met hoe we de diaconale 

taak willen waarmaken. “Iets doen voor de zielige zeevarende” is een opvatting die miskent dat 

diaconie ook een intern leerproces is, waar helper, geholpene en de geloofsgemeenschap alle baat 

bij hebben. In de beschrijving van de kansen van de diaconale kwaliteit van de kerken die dit werk 

oppakken komen we hier uitgebreider op terug. Het werk heeft een ‘ad extra’ kant, maar ook een 

verrijkende ‘ad intra’ dimensie. De gemeente is zelf geloofsleerling en kan aan kwaliteit winnen door 

diaconaal werk: ‘Om niet’ is ‘Pro Deo’. 

Aan boord 

Een schip is als een kleine maatschappij op zich, maar een schip is geen natuurlijke habitat voor 

mensen. Om te overleven is een zeevarende afhankelijk van een haven en al zijn voorzieningen voor 

voeding, brandstof, water en andere noodzakelijke levensbehoeften. Deze ervaring kan vrijwel niet 

overgedragen worden aan mensen van de wal. De leefwereld van een zeevarende is daardoor 

fundamenteel anders dan die van werkers op de wal.  

Deze ervaring speelt ook een rol in het omgaan met elkaar en de groepsprocessen onder de 

bemanning. Niet iedereen gaat op dezelfde manier om met existentiële gevoelens zoals zorg en 

angst. Als het schip daarnaast als onveilig beleefd wordt en er spanningen zijn onder de bemanning, 

dan heeft vertrek naar zee persoonlijke gevolgen voor de zeevarende. In zo’n situatie is het veel 

moeilijker om die gevolgen te delen. Het samenleven van mensen met een verschillende culturele 

achtergrond maakt het niet eenvoudiger26. Maar dit kan ook positief uitpakken als de bemanning 

overtuigd is van de professionaliteit van ieder lid in deze kleine maatschappij. 

Zoals eerder gesteld dienen we ervan uit te gaan dat de meeste zeevarenden niet gestigmatiseerd 

kunnen en moeten worden27. In het eerste contact met hen is aandacht en waardering voor hun 

unieke situatie een vereiste. Nadere kennismaking brengt doorgaans problemen aan het licht die om 

advies en eventueel ondersteuning van de diaconale werker vragen. 

Daarom moet een diaconale werker een gevoeligheid te ontwikkelen om gericht vragen te kunnen 

stellen waardoor concrete en individuele diaconale problemen ontdekt kunnen worden. Dan komt hij 

waarschijnlijk problematiek op het spoor die ook al in internationaal onderzoek zijn beschreven. De 

diaconaal werker is er niet om al deze problemen op te lossen maar kan ondersteuning bieden door 

de zeevarende op weg te helpen vanuit zijn eigen kracht. 
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De diaconaal werker is geen intaker voor artsen, vakbondsfunctionarissen, Port State Control en 

andere havengerelateerde beroepen. Het is belangrijk om te weten wat andere hulpverleners 

kunnen doen en dat aan hen over te laten. De diaconaal werker moet zijn beperkingen en grenzen 

kennen.  

Als je vanuit een diaconale invalshoek met zeevarenden in contact komt dien je alert te zijn op 

signalen die op problemen kunnen wijzen. Deze problemen zijn beschreven in diverse onderzoeken. 

Fatigue 

Fatigue (chronische vermoeidheid) komt veel voor en met name op de kleinere schepen met een 

druk vaarschema. “It reduces motivation may lead to complacency, individuals taking short cuts and 

‘work-arounds’ and not following the correct procedures.”28  

 

In een gesprek kun je de volgende signalen opvangen29.  

• Fatigue dimensions30:  

o General: “I feel fit” vs “I feel tired” 

o Physical: “Physically I can take on a lot” vs “Physically I am in a bad condition” 

o Mental: “I can concentrate well’ vs “My thoughts easily wander” 

o Reduced activity: “I feel very active” vs “I get little done” 

o Reduced motivation: “I have a lot of plans” vs “I dread having to do things” 

• Officieren zijn doorgaans vermoeider dan andere bemanning. 

Stress, depressie en suïcidegedachten 

Volgens de World Health Organisation (WHO) zijn stress en depressies de meest voorkomende 

psychische klachten en 's werelds belangrijkste oorzaak van arbeidsproblemen. Oorzaken van stress 

onder zeevarenden zijn onder andere:  

• Ongewenst verlengde periode van werken aan boord of niet op tijd afgelost worden.  

• Isolatie van familie 

• Eisen van leidinggevenden 

• Slaapproblemen 

• Contractduur.31  

• De angst voor criminalisatie.32 

• Actueel in 2020 in verband met Covid 19 is de ‘Crew-change Crisis’. Het is voorgekomen dat 

bemanningen maanden te laat werden afgelost. Dit is nu de grootste zorg en bron van stress 

in de maritieme wereld. 

Depressie en angst kunnen van invloed op het overwegen van suïcide. Doorgaans zijn 

omgevingsfactoren op het werk van invloed, zoals een niet-zorgzame bedrijfscultuur, geweld op het 

werk en werktevredenheid.  

Geweld, pesten en intimidatie op de werkplek 33 

Deze thematiek is door middel van een amendement toegevoegd aan de inhoud van het MLC 2006. 

Dat geeft aan dat het ‘speelt’ in de maritieme wereld. Uitgangspunt is dat degene die gepest of 

geïntimideerd wordt, bepaalt dat er sprake is van intimidatie. De actor, degene die pest, beseft 
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niet altijd dat hij anderen kwetst of heeft niet die intentie. Een verschil in culturele achtergrond kan 

meespelen.  

Slechte arbeidscontracten en werkomstandigheden 

Hier hebben de vakbond en scheepvaartinspectie de meeste expertise, maar de diaconaal werker 

kan oog hebben voor signalen. 

6. In gesprek met zeevarenden 
De verzamelde ervaringen, aandachtspunten en signalen van zeevarenden kunnen 

aanknopingspunten bieden voor een concreet diaconaal gesprek met zeevarenden aan boord, 

waarbij de inbreng van de zeevarende zelf leidend is. Dit sluit aan bij het diaconale beginsel van 

empowerment en het gemeenschappelijk zoeken naar oorzaken en oplossingen.  

 

Helaas was het in verband met de Covid-19-pandemie tijdens de onderzoeksperiode erg moeilijk en 

ook onverantwoordelijk zeevarenden aan boord te ontmoeten. Ook werd hen niet toegestaan een 

zeemansclub te bezoeken. Als alternatief hebben we daarom voor een steekproef gekozen en een 

aantal zeevarenden via Facebook, e-mail of WhatsApp een vragenlijst voorgelegd, zowel in de 

Engelse taal als in het Russisch. Stella Maris Gent heeft ook aan deze steekproef meegewerkt. 

De onderstaande lijst is gebaseerd op letterlijke citaten van zeevarenden en andere 

bronnen. In de praktijk kan de lijst steeds aangepast worden, gebruikmakend van de input van 

zeevarenden zelf, de agenten, loodsen en andere partners in de haven.  

• Het grootste probleem in 2020 is de coronapandemie. Crewchange is erg ingewikkeld. 

Zeevarenden zijn langer aan boord dan hun contracten voorschrijven. Daardoor wordt de 

situatie aan boord stressvoller en komt de veiligheid van bemanning en schip in gevaar. 

• Vrijwel alle zeevarenden zijn trots op hun beroep. 

• De meesten vinden hun contracten te lang. 

• Kapiteins hebben doorgaans erg veel last van het grote aantal inspecties in verschillende 

havens en vaargebieden. 

• Het management aan de wal heeft een grote invloed op de sfeer aan boord: “When the 

management is bad or not cooperative then it’s difficult to work on board”. 

• Slechts 50% van de buitenwereld heeft een goed zicht op het leven van een zeevarende. De 

meeste mensen weten niet dat “seafarers’ life is very hard or is not easy, full of sacrifices and 

stress” 

• Fatigue komt veel voor op kleine schepen met kapitein-eigenaars door routine en werkdruk. 

• Stress is een groot probleem voor veel zeevarenden. 

• Officieren maken vaak te lange dagen. 

• Pesten en intimideren komen voor. 

• Omgaan met mensen uit andere culturen is doorgaans geen probleem maar het vraagt soms 

geduld. 

• De meeste zeevarenden vinden dat ze een te laag salaris hebben. 

• De minst populaire schepen om op te werken zijn: ‘general cargo ships’, ‘cattle carriers’ en 

‘cruiseschepen’ 
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Nuttige vragen 

Eerst stelt een diaconaal werker zichzelf voor en heet de zeevarende welkom in de haven. Daarna 

stelt hij de belangrijkste vraag in een diaconale ontmoeting: “HOE GAAT HET MET U?’ Als de 

zeevarende deze vraag op een of andere manier beantwoordt, is er ruimte voor een gesprek. Dan 

zullen er ongetwijfeld zaken ter sprake komen die te maken hebben met het welzijn van de 

zeevarende. Blijven ze met elkaar in gesprek, en worden er details duidelijk dan kan de 

welzijnswerker de vraag stellen of hij de zeevarenden ergens mee van dienst kan zijn.  

Als leidraad voor persoonlijke gesprekken en voor de mini-enquête heeft de onderzoeker 

onderstaande vragen gebruikt. Een aantal zeevarenden heeft al deze vragen beantwoord. In een 

gesprek hoeven deze vragen natuurlijk niet allemaal of precies in deze volgorde aan bod te komen. 

Ze kunnen de aandacht van de diaconale werker een richting geven. 

✓ Wat is op dit moment het grootste probleem in de maritieme wereld? 

✓ Hoe beleeft u uw beroep?  

✓ Hoe wordt uw beroep gezien door uw familie? Hoe door anderen uit uw omgeving? 

✓ Hebben mensen aan de wal een goed zicht op uw beroep? 

✓ Zijn er vooroordelen over uw beroep? Voelt u zich gestigmatiseerd? 

✓ Op wat voor soort schepen zou u nooit of alleen in het uiterste geval willen aanmonsteren? 

✓ Weet u van voorbeelden van pesten en intimideren? Hier aan boord of elders? 

✓ Hoe kan daarmee volgens u het beste mee omgaan worden? 

✓ Voelt u zich veilig aan boord van dit schip? 

✓ Hoeveel uren besteedt u per dag aan werken? Komt u tot rust na het werk? 

✓ Hoe vindt u de sfeer aan boord? Werkt u op een ‘goed schip’? 

✓ U werkt samen met mensen uit verschillende culturen: is dat voor u een probleem? 

✓ Wat zijn in het algemeen de grootste problemen van zeevarenden? 

✓ Wat zijn volgens u daarvan de belangrijkste oorzaken? 

✓ Maakt u zich hierover ook zorgen? 

✓ Waarmee kan ik u in dit verband van dienst zijn? 

✓ Wat zijn enkele dilemma’s waar u mee worstelt? 

✓ Wanneer worden uw persoonlijke grenzen bereikt? Wat dan? 

 

Het gesprek neemt in ieder geval een persoonlijke wending. Samen kan nu in kleine stapjes gezocht 

worden verder te komen met problemen die de zeevarende zelf heeft aangedragen. Als er een 

gezamenlijk zicht is op problemen en er is iets aan te doen, dan moeten er vanzelfsprekend ook 

afspraken voor verder contact gemaakt worden. Of kan er in dit geval verwezen worden naar andere 

helpers of deskundigen in de Rijnmond of andere havens die de zeevarende gaat aandoen. 

 

 

 

 

Een verhaal uit de praktijk 

 

Op de vraag “Wat is op dit moment het grootste probleem in de maritieme wereld?” 

antwoordde een kapitein:  
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Someone says COVID 19 is a biggest problem in 2020. It really takes place. Especially for those who are at 

home and cannot go sea to provide stable income for the family. I like to talk about problem in general, 

not in 2020. I cannot remember when I visited seaman’s club in Europe or elsewhere in a world. How often 

do I have a shore leave given me by MLC? Why like this? It is very simple: commercial pressure. Vessel our 

days is not only a transport for carrying cargoes. It is big target for different inspections, surveys by 

numerous parties. Every year new conventions come into force and we have to follow. We do, but what it 

costs us? Ship’s administration (Flag) cuts minimum safe manning. It is not compulsory to have an 

electrician, 3rd engineer and 3rd officer on board. Other officers can do their job. But we are here to 

maintain vessel, not to repair. Owners built their fleets in China and they find new cheaper ways to build a 

vessel with less costs. Then they employ crew for transporting cargoes and during the year vessel 

undergoes numerous surveys and inspections. We are in Asia – Asia-pacific memorandum, Europe – Paris 

MoU, then Mediterranean, Marmara, Black sea, etc. In every region we have inspections. Then Class 

inspection, Bank / Owner inspection, Rightship inspection, Marpol inspection. Do not forget to wash 5 

holds between ports, oh, yes, pumping out of hold’s water is not allowed. 3 days passage? Sound or Great 

belt? No problem – you must keep lookout, you must prepare holds for grain, you must prepare vessel for 

survey, segregate garbage, make hose test of hatch covers before next cargo. All within 3 days during 

straits. Ask me, do we have lookout? I will answer – check our records – yes. Because if records show that 

bridge was manned by single officer they will detain us. But how to manage all this? Nobody cares. It is big 

business. Once Flag inspector told me without protocol: captain, you have to write fakes to be in line with 

regulations. But if something happens, what is next? Captain goes to guillotine, he did not follow STCW, 

company IMS, he did not put lookout on watch. I have to keep watch in addition to or instead of officers 

just to be able to prepare my vessel for all above inspections. And how these inspections pass? They are 

checking vessel like we are passenger ship with hundreds of crews. Faded sticker, missing padlock, rust, 

dent, unlit light, drop of oil. Hey, Inspectors, be realistic. Huge machine trading in salty seas, forcing storms 

and blizzards with 15 crew members. We are doing our best, but you are in charge for making rules, for 

shortening crews. It is you supervising newbuilds, which become rusty already in shipyard. Where is good 

steel, which serves 30 years? Where are those spares, which serve 5-10 years and not 1? New slogan now: 

Faster and cheaper. And we suffer. 5-year drydock? How long will it take? 8 to 10 days. To renew holds, 

certificates, make some minimum for engine just to continue to bring profit to Owner. And I do not blame 

Owners, they have to play these rules. New fuel? Install scrubber. Ballast treatment for half a million? – 

you have to install. And what about us? MLC!!! They will protect us. But how? By giving more paper work 

for fake records? By allowing to reduce crew? If you want to protect us make a rule: no night maneuvers. 

Loading / discharging day time only. We have to rest. 6 hours by river with pilot at night, 24 hours 

discharging and sailing at night again? With all inspections in between. This a world we created. 

When I travel by plane I always think, why I’m not a pilot of aircraft? They do not care for painting plane, 

for disposing waste, for re-fueling, for passing inspections, etc. They are just bringing plane from point A to 

point B. They have other services for above tasks. Why not implement same for us. At least to delegate 

holds’ cleaning for shore gangs. Let’s make it as a rule. Container vessels has different specific. They do not 

wash holds, but they have 10 times more manoeuvers. Ask them about rest hours. 

 

Zeevarenden in ziekenhuizen 

Een van de belangrijkste diaconale taken is het ‘bezoeken van de zieken’. Men kan gevoeglijk 

aannemen dat het aantal zieke zeevarenden opgenomen in een ziekenhuis niet substantieel 

verandert. De diaconale werker die de afgelopen jaren actief was in de Rotterdamse haven heeft 
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altijd veel energie en tijd ingestoken in het bezoeken van zieke zeevarenden. Dat werd door de 

zeevarenden enorm op prijs gesteld. Destijds werd de diaconale werker door de ziekenhuizen zelf 

geïnformeerd over zeevarenden die extra aandacht nodig hadden. Door de nieuwe privacywetgeving 

(AVG) is het een stuk moeilijker, maar niet onmogelijk34 dat werk te blijven doen.  

Gezien de AVG moet er meer aandacht besteed worden om de zeevarenden in ziekenhuizen op te 

sporen. Ook kunnen partners, zoals agentschappen de diaconale werker hierbij helpen. Dit is met 

een aantal partners besproken en de eerste signalen daarvoor zijn hoopgevend. Er is tijdens het 

onderzoek een bereidheid geconstateerd om een diaconale werker op de hoogte te brengen van 

waar zieke zeevarenden opgenomen zijn. 

Op basis van zakelijke overwegingen schiet het bezoek aan zieke zeevarenden door agentschappen 

er veelal bij in. Door een goede relatie met een diaconale werker kan het werk van de agentschappen 

aan kwaliteit winnen.  

Als het diaconale werk wat beter bekend is, verwachten we dat andere partners in de haven de 

diaconale werker op de hoogte willen brengen van opgenomen zeevarenden. Die bereidheid is 

tijdens informele contacten bevestigd. 

7. Praktische antwoorden voor diaconaat voor zeevarenden 
In de opdracht voor dit onderzoek zijn een aantal vragen op een rijtje gezet, waar een haalbaar 

antwoord op verwacht wordt. De vragen komen uit het onderzoeksvoorstel en zijn geënt op de 

omschrijving van diaconie. 

Welke schepen bezoek je?  

Een gereedschap dient ontwikkeld te worden waarmee je in de havens van de Rijnmond een goede 

keuze kunt maken om juist die schepen te bezoeken waar de behoefte aan en de kans op diaconale 

ondersteuning erg waarschijnlijk is. Het onderzoek heeft bouwstenen geleverd om dit gereedschap 

later, als er een werker is benoemd, te ontwikkelen. 

Als veel schepen de haven aandoen en er onvoldoende capaciteit is om ze allemaal te bezoeken, zal 

er een keuze gemaakt moeten worden. Bij die keuze speelt de vraag, wat dan de belangrijkste 

doelstelling van het scheepsbezoek is. Geselecteerd wordt op basis van MLC 2006 en diaconale 

motieven om het welzijn van zeevarenden. Op welke schepen loop je de grootste kans met 

zeevarenden in contact te komen die de aangeboden diaconale diensten en ondersteuning het beste 

zouden kunnen gebruiken? Dit hoofdstuk is ontleend aan de NZC-nota “Welkom”, maar we maken 

een toespitsing op het thema diaconie.  

Een diaconaal werker laat zich vooral leiden door wat de zeevarenden zelf aanleveren en in tweede 

instantie door de informatie van partners in de haven. In verband met de beveiliging van de haven is 

de ISPS-code een complicerende factor om schepen te bezoeken.35  

Het is mogelijk een keuze-instrument te ontwikkelen, o.a. met gebruikmaking van de gegevens 

aangeleverd door Dirkzwager, een gerenommeerd bedrijf dat alle scheepsbewegingen in de haven 

documenteert.36 

Een dergelijk gereedschap werkt de professionaliteit in de vorm van transparantie en de rapportage 

van het diaconale werk in de hand. Dit heeft een belang in zichzelf, maar zal door ondersteunende 
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instellingen en de overheid in verband met oormerking van de steun op prijs gesteld, zo niet geëist, 

worden.  

De bronnen voor zo’n gereedschap zijn onder meer:  

o De zeevarenden zelf 

o Partners in de haven zoals loodsen, agentschappen, vakbondswerkers, Port State 

Control etc.  

o Het Rotterdams Havenbedrijf 

o Informatie van ISWAN en SeafarerHelp. Zij kiezen regelmatig “The shipping 

Company of the Year” Welke criteria hanteren ze hierbij? 

o Branche-organisaties zoals ITF, ICS, ITF-Seafaers’ Trust, Intermanager37 

o Collega’s verenigd in het International Christian Maritime Association 

o De ervaringen van Rijk van Lent, de vorige diaconale werker38 

o Scheepsinformatie op basis van het AIS systeem39 

o Zeemanshuizen met coördinator en vrijwilligers 

 

Hoe vind je bondgenoten in de haven? 

In principe is iedereen in de haven die met zeevarenden te maken krijgt een bondgenoot, maar we 

beperken ons tot die groepen die ons kunnen helpen die schepen te bezoeken waar de nood het 

hoogst is. Ook zochten we contact met die partners waarvan we vermoeden dat hun werk aan 

humanitaire waarde kan winnen als ze gebruik maken van de diensten van een diaconale werker. We 

hadden contact met een groot aantal partners en we durven te stellen dat er positieve belangstelling 

is voor het diaconale werk. Vrijwel iedereen die benaderd is, heeft de bereidheid uitgesproken om in 

de toekomst formeel, maar ook informeel, contact te onderhouden en samen te werken. 

In dit rapport gaat de meeste aandacht naar de relaties met de agentschappen want 

scheepsagenten40 komen op elk schip. Een diaconaal werker zal de taak hun bereidheid als 

uitgangspunt te nemen voor concrete afspraken. De opleiding, individuele kwaliteiten en ervaringen 

van de diaconaal werker spelen hierbij een specifieke rol.  

Als partners de toegevoegde waarde van het diaconale werk ontdekken kunnen er afspraken 

gemaakt worden over samenwerking. Partners bieden informatie en de diaconale werker neemt hen 

werk uit handen. Het uiteindelijke doel is het welzijn van zeevarenden.  

Zelfs als een mogelijke partner niet direct overtuigd van het nut en noodzaak tot samenwerking, dan 

kan daarvan ook geleerd worden. 

 

Hoe zet je emotionele betrokkenheid in? 

Op een of andere manier dient de emotionele betrokkenheid van toekomstige partners bij ‘mensen 

in nood’ ontdekt of gemobiliseerd te worden. Deze betrokkenheid wordt doorgaans beleefd als een 

‘energie gevende contrastervaring’.  
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Een situatie of het verhaal van een zeevarende gaat je ‘aan het hart’ of laat je niet gemakkelijk los. 

Het besef hiervan is de eerste stap naar de volgende fase, die van ‘meer inzicht en het delen van 

gemeenschappelijke normen en waarden.’ 41 Het zorgt voor emotionele betrokkenheid, deze 

betrokkenheid kan ingezet worden om bondgenoten te activeren tot samenwerking. 

Vanuit de omschrijving van Diaconie die we in dit rapport als uitgangspunt nemen, verbinden we 

deze betrokkenheid met het begrip ‘Barmhartigheid’. Deze betrokkenheid levert de energie om ‘er 

iets aan te doen’.42 

Hoe zorg dat het diaconale werk beklijft? 

Een zeevarende is doorgaans niet lang in de haven. Hoe zorg je ervoor dat hulpverlening, in welke 

vorm dan ook, tot stand komt maar meer tijd nodig heeft voor een bevredigend resultaat? 
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o Contact houden met de zeevarenden via internet, apps en andere media.  

o Collega’s in andere havens informeren en inschakelen. Dit kan door middel van de 

Shipvisitor App, een internationale om met collega’s in het welzijnswerk contact te 

onderhouden. 

o Verwijzen naar SeafarerHelp, een organisatie die 24/7 klaar staat om aan 

zeevarenden via allerlei media hulp te verlenen. 

Hoe pas je empowerment toe? 

Holistische, verhelderende en ondersteunende interactie43. Zo zou je in het kort het welzijnswerk 

onder zeevarenden kunnen omschrijven. Met ‘holistisch’ bedoelen we dat ‘heel de mens’ betrokken 

is in de interactie: sociaal, emotioneel, fysiek, intellectueel en spiritueel. Diaconale ondersteuning is 

een nadere invulling daarvan. 

Iemand sterker maken is een nadere en meer specifieke diaconale benadering.44 Daarmee wordt 

bedoeld dat zeevarenden als gevolg van diaconale ondersteuning 

• zoeken naar oorzaken en oplossingen van hun problemen. 

• snappen dat ze de mogelijkheid om hun houding te veranderen, voor een groot deel in 

eigen hand hebben. 

• het niet accepteren als anderen hen intimideren. 

• de angst van henzelf en anderen onder ogen durven te komen. 

• met een gerust en goed gevoel op de ander afstappen. 

• zich nauwelijks zorgen maken over de problemen die op hun pad komen.  

• problemen stap voor stap proberen op te lossen. 

• risico’s durven te nemen door zelf beslissingen te nemen. 

• afspraken maken met zichzelf die ze ook na willen komen. 

Hoe werk je aan structurele verbetering? 

Bij het ondersteunen van individuele zeevarenden of meewerken aan het voorkomen van een 

potentiële noodsituatie is er sprake van incidentele acties. Maar de ervaring leert dat die incidenten 

kunnen wijzen op structurele problematiek van onveiligheid, onrechtvaardigheid of onmenselijkheid. 

Oog hebben voor een structurele aanpak waar het nodig is, kan de situatie van zeevarenden 

verbeteren. De diaconaal werker kan hierin een stem zijn voor de zeevarenden in de vraag naar 

rechtvaardigheid en waardigheid (“helpen onder protest”). 

Een diaconaal werker kan wegen vinden om aandacht te vragen voor gesignaleerde structurele 

misstanden, door verantwoordelijke instanties aan te spreken, partners te mobiliseren of de media in 

te schakelen.  

Van belang hierbij is dat de diaconaal werker verder kijkt dan de persoonlijke of individuele nood. Dit 

kan door bewustwording, pleitbezorging, vormen van protest en bijdragen aan het publiek debat. 

Door strategisch te leren handelen en door bondgenoten te zoeken kan de diaconaal werker 

pleitbezorger zijn voor relevante structurele veranderingen in de situatie voor zeevarenden. 

Is een duurzame aarde het gevolg? 

Wordt de schepping er beter van als zeevarenden hun werk op een professionele manier uitvoeren 

en daarin gesteund worden? Het antwoord is een simpel ja! En dat wordt in diverse onderzoeken 
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aangetoond.45 Neem milieuverontreiniging in de maritieme wereld. Die is vaak het gevolg van stress, 

fatigue en slapeloosheid. Dat blijkt onder andere uit “Project Martha, The final report”, waar op pag. 

10 staat: “The effects of sleepiness and fatigue can also be a significant and contributory factor in 

accident causation, which can result in environmental pollution, machinery damage and fire”.  

Hoe organiseer je de wederkerigheid?  

Zeevarenden vormen een essentiële beroepsgroep. Zij vervoeren een groot deel van de spullen die 

we gebruiken. Maar beseffen we dat wel? Kennen we hun situatie, hun trots en hun noden? 

Anderzijds: zijn de zeevarenden op de hoogte van onze waardering? Leven ze hun leven los daarvan? 

Wederkerigheid ontstaat als beide partijen elkaar kennen en waarderen, maar ook als mensen aan 

de wal zich de vraag stellen hoe ze die waardering vormgeven. Dit kan in het geval van zeevarenden 

in nood, door hen te helpen, door diaconie. Dit is tweerichtingsverkeer. Burgers en kerkmensen 

worden er beter van als ze op de hoogte zijn van het leven van zeevarenden. Zij kunnen walmensen 

ook iets leren, al was het alleen maar door een inkijkje in hun leven te geven. Daardoor wordt de 

wereld groter. Wederkerigheid organiseer je door diaconaal te handelen en daarover anderen te 

informeren. 

8. De context van internationaal onderzoek 46 
Na vragen uit het vorige hoofdstuk, de vragen waarmee het onderzoek begon, raadplegen we 

vervolgens enkele resultaten van internationaal onderzoek op dit terrein. We gaan gedetailleerder en 

praktischer in op de tot nu toe geschetste mogelijkheden in en bieden we gereedschappen en wegen 

aan om daadwerkelijk zeevarenden van dienst te zijn. 

In de eerste fase van het onderzoek zijn een aantal internationale onderzoeken naar het welzijn van 

zeevarenden geraadpleegd. Vanzelfsprekend kwamen gemeenschappelijke thema’s en problemen 

naar boven die in het leven van zeevarenden een rol spelen. Elk onderzoek heeft ook zijn eigen 

accenten.  

De cruciale vraag is of de nood onder zeevarenden die in kaart is gebracht valt onder de omschrijving 

van diaconie. Want de vraag was: ‘Is de sociaal-maatschappelijke nood van de doelgroep te 

voorkomen, verminderen of op te heffen door hulp vanuit kerken in de vorm van diaconaat?’ 

De term diaconie komt niet voor in de rapporten die bestudeerd zijn. De nadruk bij de aanbevelingen 

of suggesties ligt wat er aan boord of binnen de rederij gedaan kan worden om het welzijn van 

zeevarenden te bevorderen. Er is dus nauwelijks sprake van ‘Port-Based Welfare Providers’ 

(welzijnswerkers in de haven). In deze categorie zou een diaconale werker kunnen vallen.  

De uitdaging wordt dus om het diaconale werk zodanig in te richten, dat het wordt gezien als een 

aanvulling op wat er intern, bijvoorbeeld binnen een rederij of branche-organisatie, bereikt kan 

worden.  

De belangrijkste problemen uit het internationale onderzoek zijn47: 

• Structurele nood: stigmatisering, fatigue, slapeloosheid, geestelijke gezondheid, 

onrechtvaardigheid, geweld op het werk en pesten en intimideren (Harassment & 

Bullying). 

• Prestatiedruk – Fatigue – Burn Out – Depressie – Suicide  
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• Ook worden in de bestudeerde rapporten interculturele spanningen en stigmatisering 

regelmatig genoemd.  

• Factoren die het welzijn van zeevarenden bepalen zijn o.a.:  

▪ Job Security,  

▪ Environmental issues,  

▪ Job demands,  

▪ Sleep Quality,  

▪ Irregular working hours,  

▪ Rest hours, 

▪ New regulations and more requirements placed on seafarers, 

▪ Increased inspections and more paperwork, 

▪ The bad condition of ships’ accommodation,  

▪ The lack of proper maintenance, 

▪ Work in port, 

▪ Working onboard a new ship, 

▪ The quality and professionalism of work colleagues, 

▪ Body Mass Index, 

▪ Working many more hours/week, compared with land-based workers, 

▪ Toxic people48.  

Voor deze problemen dient een diaconale werker een speciaal oog te hebben en het vermogen ze ter 

sprake te kunnen brengen. We benadrukken hierbij dat van een diaconale werker niet verwacht kan 

en mag worden dat hij als een expert optreedt om veel van deze problemen ook daadwerkelijk op te 

lossen. Daarvoor staat hem een scala aan partners in de haven ten dienste. In dit kader gebruiken we 

de term ‘empowerment’. 

9. Samenwerking met partners in de haven 
Samenwerking met andere partners in de haven is een noodzaak. De partners hebben baat bij 

samenwerking met een diaconale werker en de diaconale werker krijgt meer zicht op wat er zich op 

de schepen afspeelt. De bereidheid om hierover van gedachten te wisselen is aanwezig. Vraag is hoe 

die samenwerking effectief en efficiënt georganiseerd kan worden. 

Hoe schatten partners in de haven een mogelijke samenwerking met een diaconale 

werker in? 

In dit onderzoek beperken we ons voornamelijk tot samenwerking met agentschappen en de ITF-

inspecteurs. In de praktijk zal de diaconale werker op grond van zijn kwaliteiten zich met meerdere 

vormen van samenwerking bezighouden. Dit onderzoek laat zien dat andere partners bereidheid 

hebben getoond om (informeel) samen te werken. 

We zetten de aandachtspunten en mogelijkheden tot contact op een rijtje: 

Havenbedrijf/Rotterdam Port Welfare Committee 

Het Rotterdam Port Welfare Committee (RPWC) mag gezien worden als de representant van het 

havenbedrijfsleven. Wij hebben hen een aantal vragen gesteld en dat leverde het volgende op.  
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Wat is precies de verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf als het over het welzijn van de 

bezoekende zeevarenden gaat (MLC2006)? 

MLC2006 legt die verantwoordelijkheid bij de lidstaten, dus nationaal. Havenbedrijf Rotterdam heeft 

wel zijn verantwoordelijkheid genomen door de oprichting (initiatief van Deltalinqs en Havenbedrijf 

in 2014) van RPWC. Zij beogen met de inrichting van een Port Welfare Committee een duidelijke 

structuur aan te brengen om enerzijds invulling te geven aan de noden van zeevarenden in de 

zeehaven en anderzijds hiermee te voldoen aan internationale regelgeving en standaarden. 

Welke rol speelt het PWCR Port Welfare Committee Rotterdam? 

De doelstellingen van het Rotterdam Port Welfare Committee zijn: 

- Op een eerlijke, efficiënte en effectieve wijze verdelen van beschikbaar gestelde en geïnde 

gelden ten behoeve van zeevarenden-welzijn 

- Zeevarenden-welzijn in Rotterdam daadwerkelijk bevorderen 

- Samenwerking Rotterdamse missies/vrijwilligersorganisatie zeevarenden bevorderen 

- Internationale regelgeving inzake het welzijn van zeevarenden, m.n. de Maritime Labour 

Convention en de richtlijn 2009/13 van de EU bevelen de oprichting van Port Welfare 

organisaties aan 

Hoe krijgen we de diaconale werker ‘authorised by the Port Authority?’ 

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat een aantal scheepsbezoekers/organisaties door RPWC 

specifiek benoemd zijn als ‘ondersteunende organisaties in coronacrisis’. 49 (Het Diaconaal 

Havenproject was tot zijn opheffing bekend als welzijnsinstelling bij het RPWC) 50 

Agentschappen 

We hebben met diverse agentschappen gesprekken gevoerd. Met één hebben we een zodanig 

intensief en constructief gesprek gevoerd dat we durven te concluderen dat er later strategisch 

gehandeld kan worden. Als de diaconale werker bij een agentschap kan beginnen met zijn diensten 

aan te bieden en hen zo werk uit handen te nemen, dan vertrouwen we erop dat het resultaat 

andere agentschappen zal interesseren. 

De vertegenwoordiger van de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) is van ons onderzoek op 

de hoogte en heeft als volgt gereageerd:  

• Stuur het totaalpakket naar het RPWC. 

• Overleg met hen over de coördinatie. 

• Welzijn hoort ook nadrukkelijk bij de doelstellingen van de VRC. 

• Hou rekening met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

• VCR kan later meewerken aan promotie en communicatie. 

• We houden hierover contact. 

 
Uit het (vertrouwelijke) gesprek met een vertegenwoordiger van een agentschap geven we de meest 

belangrijke resultaten voor ons onderzoek weer:  

• Agentschappen hebben vaak alleen contacten met kapiteins. Kapiteins geven niet altijd aan 

dat er problemen zijn bij de bemanning of met zichzelf. 
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• Hij was het er mee eens dat de grootste problemen in de maritieme wereld volgens 

internationaal onderzoek zijn: veiligheid, slechte arbeidsomstandigheden en -contracten, 

fatigue, stress, depressie en ‘pesten en intimideren’ (workplace violence). 

• Op schepen die in korte tijd meerdere havens aanlopen is de werkdruk het grootst. 

• Als zij of andere partners te maken krijgen met schrijnende situaties, zou een 
telefoonnummer voor menselijke assistentie zeer welkom zijn. 

• Het bezoek van zieke zeevarenden komt er meestal niet van. Daarin zou extra inzet vanuit 
het diaconale werk erg welkom zijn. 

• Er is geen nazorg voor de bemanning als er aan boord een collega overleden is. 

• Een welzijnswerker dient zich niet met commerciële belangen aan boord van een schip bezig 
te houden en zich alleen maar te richten op het wel en wee aan boord. 

• Zakelijk en financieel gezien moet eventuele samenwerking voor een agentschap wat 
opleveren. 
 

Daarnaast ontvingen we een lijst van agentschappen51 met daarbij de gemiddelde ligtijd van hun 

schepen in de haven. Die varieert van 6 uur tot 4 dagen. 

Vakbond (Nautilus) 

Via e-mailcontact hebben zij laten een weten een aantal zaken te gaan bespreken, maar we hebben 

op het moment van dit schrijven nog geen verdere reactie mogen ontvangen.  

Scheepvaartinspectie (Port State Control) 

Port State Control (Scheepvaartinspectie of PSC) is een overheidsinstantie en als zodanig willen en 

moeten ze neutraal blijven. Als ze bijvoorbeeld een schip aan de ketting moeten leggen, mogen ze 

alleen maar de kapitein, de reder, de vlaggestaat en de agent van hun werkzaamheden en besluiten 

op de hoogte brengen. 

Andere instanties of personen, zoals de ITF of een diaconale werker informeren is formeel niet 

toegestaan.  

Maar een diaconale werker komt op schepen waar iets mee is. En ook via zijn netwerk in de haven en 

uit opgebouwde ervaring weet hij welke schepen en bemanningen in de problemen zitten en steun 

kunnen gebruiken.. 

Binnen de regelgeving met betrekking tot veiligheid en inspectie bestaat wel de mogelijkheid van de 

signaalfunctie: Iedereen kan en mag PSC inlichten over een gevaarlijke situatie en PSC verzoeken eens 

‘een kijkje te gaan nemen’. Deze signaalfunctie is altijd van kracht, dus kan een diaconale werker daar 

gebruik van maken. 

ITF-inspectors 

Het hoort bij de taken van de ITF-Inspecteurs, die zich doorgaans op FOC-schepen (Flag of 

Convenience) met arbeidscontracten bezighouden, zich ook het lot van zeevarenden in het algemeen 

aan te trekken. Te denken valt aan ziekte of overlijden van een zeevarende of als er sprake is van 

spanningen zoals pesten en intimidatie.  

In een gesprek met twee ITF-Inspecteurs was van meet af aan duidelijk dat een welzijnswerker extra 

waardevol kan zijn52. Er is meer dan een bereidheid om samen te werken. Maar met de voorwaarde 

dat een welzijnswerker de grenzen van zijn beroep kent en zich niet inlaat met het werk van de ITF-

inspectors. Bij overschrijden van die grenzen wordt de samenwerking stopgezet.  
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Politie 

In het verleden is er een regelmatig diaconaal beraad geweest waar de ITF-inspecteurs en de 

wijkagent bij betrokken waren. Dat was zinvol en kan voortgezet worden, zoals uit e-

mailcorrespondentie blijkt:  

“Mooie uitleg en wat mij betreft goed dat het weer opgepakt wordt. Onze contacten in het verleden 

betrof alleen het welzijn van zeelui. Dus voor ons een aanspreekpunt voor (geestelijke) hulp aan zeelui 

na een (ernstig incident aan boord). Hulp voor zeelui die in het ziekenhuis belanden bij ziekte en of 

ongeval. Er was een convenant tussen diaconaal werk en ZHP (Zeehaven Politie) zodat wij gegevens 

van zeelui konden doorgeven die hier achter bleven. Door ziekte. Wij hadden een overleg met de 

inspecteurs van ITF om lopende zaken door te spreken. Dit is momenteel alleen telefonisch als we 

elkaar nodig hebben daar we niet vergaderen door Corona. Ik zie zeker meerwaarde om een en ander 

weer op te pakken als de zaken weer normaliseren. Vriendelijke groet …” 

Loodswezen 

Er is ook contact gezocht met het loodswezen. Een individuele loods heeft ons op weg geholpen oog 

te krijgen voor schepen waar diaconale ondersteuning mogelijk op prijs gesteld wordt. Hij heeft ons 

ook in contact gebracht met de organisatie die hun belangen behartigd. Citaat uit een mail van de 

contactpersoon aan de juist genoemde loods die ons met hen in contact bracht:  

“Goedemorgen…, Prima als dhr. Toon van de Sande contact met mij op wilt nemen, je mag mijn 

gegevens doorsturen naar hem. Binnen het Rotterdamse heeft onze voorzitter ………….. contacten met 

het zeemanshuis hier in Oostvoorne en zijn wij ook sponsor van deze organisatie. Goed om te bezien 

of we wat voor elkaar kunnen betekenen.” 

10. Internationale samenwerking 53 
Op het internationale terrein kan ook samenwerking nagestreefd worden. Zeevarenden verblijven 

niet lang in havens, maar er kan hulp van collega’s in andere havens ingeroepen worden. Daarvoor is 

de Shipvisitors App54 ontwikkeld. 

ISWAN 

SeafarerHelp, een onderdeel van ISWAN is een gratis multimediale hulplijn voor alle zeevarenden, 

met inmiddels een indrukwekkend ‘track record’. In hun contacten met zeevarenden zijn zij bezig 

met bij uitstek diaconale kwesties. 

Sterke samenwerking met SeafarerHelp zou aan te raden zijn. Welke contacten heeft SeafarerHelp 

later nog met zeevarenden die ze eerst via de helplijn gesproken hebben? Een diaconale werker zou 

structureel aan SeafarerHelp verbonden kunnen zijn als een soort ‘regional coordinator’ of lokale 

ondersteuning. Bovendien is rechtstreeks contact met een zeevarende, eventueel gevolgd door 

specialistische steun een aanvulling op het contact via de media.  

Deze en andere vragen zijn al vroeg aan ISWAN voorgelegd maar zij hebben het in deze corona-tijd 

erg druk en beloofden hierop terug te komen. 
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ICMA 

ICMA is het forum bij uitstek om contacten met collega’s in het buitenland te onderhouden. 

Bovendien stelden zij zich uiterst coöperatief op, nadat zij op de hoogte waren gebracht over dit 

onderzoek. De NZC is lid en tevens ‘founding father’ van ICMA  

• Voor het gebruik van de Shipvisitor App kunnen we op de hulp van ICMA rekenen.55  

• ICMA heeft zich ook bereid verklaard om het project internationaal aandacht te geven op 

hun website, het MARE Report en eventueel een webinar.56  

• In de relatie met bijvoorbeeld agentschappen zijn volgens ICMA goede relaties de sleutel.57  

11. Kansen voor de diaconieën in Zuid-Holland 

Het diaconale werk zoals we dat in dit rapport willen vormgeven is ingebed in een groter 

geheel, zowel in de haven als in de kerkelijke context.  

In de haven zal het diaconale werk onderdeel moeten uitmaken van het 

samenwerkingsverband van collega’s, welzijnsinstellingen, zoals zeemanshuizen en andere 

initiatieven. Het Rotterdam Port Welfare Committee coördineert al dit werk. 

In het kerkelijk verband richten we ons, als vanouds op de diaconieën in Zuid Holland. 

Voor de kerkelijke infrastructuur geldt het volgende: “Er is echter nog een meer levensbeschouwelijke 

reden en die hangt samen met hoe we de diaconale taak willen waarmaken. “Iets doen voor de zielige 

zeevarende” is een opvatting die miskent dat diaconie ook een intern leerproces is, waar helper, 

geholpene en de geloofsgemeenschap alle baat bij hebben. In de beschrijving van de verhoging van 

de diaconale kwaliteit van de gemeenten die dit werk oppakken komen we hier uitgebreider op terug. 

Het werk heeft een ‘ad extra’ kant, maar ook een verrijkende ‘ad intra’ dimensie. De gemeente is zelf 

geloofs-leerling en kan aan kwaliteit winnen door diaconaal werk. ‘Om niet’ is ‘Pro Deo’.” 

We willen aantonen dat de kerken in Zuid-Holland aan diaconale kwaliteit winnen als de kerken werk 

gaan maken van het ondersteunen van zeevarenden in nood. Iedereen vaart wel bij goede diaconie, 

zo ook diaconie met zeevarenden. 

Financiële ondersteuning van een gemeente voor diaconaal werk voor zeevarenden in nood is een 

goede zaak. Er liggen kansen voor de gemeente om aan diaconale kwaliteit winnen als ze diaconaal 

werk gaat ervaren en organiseren als een leerproces uitlopend op een bekeringsproces. Diaconie, 

verstaan als liefde doen, wordt dan ‘eredienst’. Dit kan, maar hoeft niet, beleefd worden als 

begeleiding op de weg van ‘Godsontmoeting’. Regelmatig gaan de rollen tussen helper en geholpene 

wisselen. De werkelijkheid wordt niet meer gesplitst in een profaan en een sacraal deel. De gehele 

werkelijkheid wordt als religieus gezien58. En eredienst, niet alleen in de liturgie, kan uitlopen op 

Godsontmoeting. De gemeente in al haar activiteiten krijgt extra diaconale kwaliteit. 

Wat kunnen we doen om een dergelijk niveau te bereiken? 59 Ter inspiratie bespreken we het verhaal 

van de Emmaüsgangers. 
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De Emmaüsgangers 
In dit verhaal vinden we aanknopingspunten voor het diaconale werk. Wat gebeurt er in dit 

overbekende verhaal?  

• Twee geloofsleerlingen vertrekken na de dood van Jezus volkomen gedesillusioneerd uit 

Jeruzalem.  

• Zij vinden dat ze daar niets meer te zoeken hebben.  

• Dan voegt zich onverwachts een vreemde bij hen en ze trekken samen op.  

• De vreemdeling merkt hun somberheid en vraagt wat er gebeurd is.  

• De leerlingen vertellen hun verhaal.  

• De vreemdeling ziet de teleurstelling en wanhoop van zijn reisgenoten en gaat uit van hun 

ervaringen. Hij neemt hen serieus en bagatelliseert niets. 

• Daarna opent de vreemdeling de schriften: ‘Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn 

heerlijkheid binnengaan?’  

• Dit verwarmt hun hart, maar ze ‘zien’ het niet. 

• Ze laten de vreemdeling niet alleen de nacht ingaan. 

• Ze bieden de vreemdeling gastvrijheid aan. Ze zien hem als medemens en daardoor 

ontstaat gemeenschap. 

• In die gemeenschap breekt en deelt de vreemdeling het brood met hen en op dat moment 

‘zien’ zij Hem, niet met lichamelijke ogen doch met ogen vol geloof, hoop en liefde. Zij 

herkennen Hem.  

• De dag daarop keren ze terug naar hun bestemming om door te gaan.  

Emmaüs is hun bestemming niet meer.  

De leerlingen gaan pas echt iets zien, komen echt tot weten, wanneer zij zelf iets wezenlijks doen: 

barmhartigheid betonen. En het brood delen. 

Het mooie van dit verhaal is dat dat de rollen door elkaar lijken te lopen. Wie wordt er geholpen? 

Wie is de helper? Uiteindelijk wordt iedereen er beter van. De leerlingen keren terug naar 

Jeruzalem. En de vreemdeling??  

Het proces dat de Emmaüsgangers meemaakten is mutatis mutandis ook te ontdekken in 

diaconaal handelen, opgevat als eredienst, als vorm van godsontmoeting niet alleen door de 

diaconaal handelenden zelf, maar ook en vooral door de geloofsgemeenschap.60 

 

“Diaconaat is hulp vanuit kerken om sociaal-maatschappelijke nood van mensen te voorkomen, 

verminderen of op te heffen.” Met gemeenteleden, ook niet-diaconale vrijwilligers kan dus ook 

nagedacht worden over het “het waardoor, het waarom en het hoe” van die nood onder bepaalde 

groepen zeevarenden. En tevens over manieren om de nood te lenigen.  

Dit gebeurt ook in het diaconale contact met zeevarenden zelf. In de omschrijving die we van 

diaconie hanteren hebben we dat als volgt omschreven: “door samen met hen te zoeken naar de 

oorzaken en oplossingen”. Het diaconale contact met de zeevarende dient ook van invloed te zijn op 

het beleid van de gemeente. Daardoor blijft de geloofsgemeenschap op koers. 
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• Uitgangspunt is dat diaconaal werk, ook in de havens van de Rijnmond, niet zonder 

vrijwilligers kan. 

• Er ligt een kans voor de diaconie om naast acties ten behoeve van anderen (‘ad extra’), ook 

het wezenlijk belang te zien voor de geloofsgemeenschap zelf (‘ad intra’).  

• Diaconie bepaalt ten diepste de christelijke identiteit en is daardoor een kerntaak. 

• Diaconaal werk heeft alles met spiritualiteit61 te maken.  

• Er zijn talrijke modellen om dit werk in te oefenen en groepen vrijwilligers toe te rusten.62 

12. Voorlopige conclusies 
We stelden ons de volgende vraag: “Is de sociaal-maatschappelijke nood van mensen die te 

voorkomen, verminderen of op te heffen is door hulp vanuit kerken in de vorm van diaconaat?” We 

hebben die nood in kaart gebracht en komen tot conclusies en aanbevelingen.  

Ons antwoord op deze vraag is JA! 

De nood onder zeevarenden 

Het onderzoek heeft via verschillende bronnen nood onder zeevarenden in kaart gebracht. 

Zeevarenden maken, ondanks of dankzij het feit dat de meerderheid trots op hun vak is, door hun 

voortdurende rapportage deze nood concreter, persoonlijker en beter invoelbaar. 

Uitgaande van het feit dat we niet willen stigmatiseren beschreven we toch de meest voorkomende 

noden. We benoemen ze nog eens kort: 

• Actueel door de Covid-19-crisis: de meeste zeevarenden worden niet tijdig afgelost. 

• Fatigue, te grote werk- en prestatiedruk, burn-out, onregelmatige werkuren. 

• Moderne communicatiemiddelen kunnen diaconale nood in de hand werken. 

• Geweld op de werkplek: Pesten en intimidatie. 

• Zeewaardigheid van het schip. 

• Te weinig onderhoud van het schip. 

• Te veel papierwerk. 

• ‘Toxic People’. 

• Werken op onveilige schepen. 

• Interculturele spanningen. 

• Ziektes en stress, suïcide. 

• Onrechtvaardige arbeidscontracten. 

• Lange contracten. 

• Angst voor criminalisering. 

• Nazorg na het overlijden van een bemanningslid. 

• Angst voor piraterij, beroving en het aan boord krijgen van vluchtelingen. 

• Voor ontspanning niet aan de wal kunnen. 

• Schepen aan de ketting. 

• Zeevarenden in het ziekenhuis. 

Hierbij benadrukken wij nogmaals dat een diaconaal werker geen deskundige is in deze problematiek 

maar werkt daarvoor samen met partners. 
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Diaconaat voor zeevarenden in praktijk 

• Schepen met kleine bemanningen die in een korte periode meerdere havens aan doen 

vragen de meeste aandacht, vooral vanwege stress en fatigue. 

• Schepen met een bemanning bestaand uit mensen van verschillende culturele achtergrond 

vragen extra aandacht, ook in verband met pesten en intimidatie. 

• De kapitein is de centrale persoon aan boord om diaconaal werk mogelijk te maken, speciale 

problematiek van (beginnende) kapiteins verdient extra aandacht. 

• Zeevarenden in ziekenhuizen blijven een belangrijke doelgroep.  

• Er is bereidheid van agentschappen en andere partners voor samenwerking. De drie 

belangrijkste partners63 zijn voorlopig: 

o Agentschappen voor de dagelijkse contacten aan boord en het bezoek van 

zeevarenden in de ziekenhuizen voor het aspect ‘Barmhartigheid’ Hier moeten 

relaties met zeemanshuizen en collega’s ook genoemd worden. 

o Port State Control (Scheepvaartinspectie) voor het aspect ‘Veiligheid’ 

o ITF en Nautilus (vakbonden) voor het aspect ‘Gerechtigheid’. 

o Zeemanshuizen voor ontspanning, communicatie en een luisterend oor. 

• Port State Control stelt informeel contact op prijs met de welzijnswerker. PSC wijst op de 

signaalfunctie, die ook een welzijnswerker in staat stelt PSC te verzoeken een 

veiligheidsinspectie op een bepaald schip te overwegen. 

• De strategie om met partners te werken kan gekenschetst worden als een leerproces, door 

met een welwillende partner te beginnen, kleine stapjes te maken, successen in te bouwen 

en die te evalueren. Zo kan een realistisch aanbod voor andere wat kritischere partners 

ontwikkeld worden. 

• Er dient structureel en voortdurend aandacht geschonken worden aan de relaties met de 

partners in de haven. Enkel onderzoek daarnaar in de research-fase is te weinig. 

• Contacten met ISWAN en ICMA moeten aangehaald blijven om het werk internationaal een 

plaats te geven, als verlengstuk van de pastorale zorg van SeafaerHelp en om contacten met 

collega’s in het buitenland te houden. 

• Veel aandacht zal gegeven moeten worden om samen te werken met de welzijnspartners en 

pastores in de havens van de Rijnmond en elders in Nederland. 

• De Nederlandse Zeevarendencentrale (NZC) is de centrale en coördinerende instantie waar 

ook het diaconale werk een thuis moet krijgen. Hun nota “Zeevarenden, Welkom in de 

Nederlandse havens!” is een visie waar het diaconale werk onder valt. Het diaconale werk 

waar we naar streven is zeker ook een aanvulling op of verrijking van die nota. 

• De Shipvisitors’App is een goed instrument om met collega’s in andere havens contact te 

houden en hen in voorkomende gevallen te informeren over hulp die nog niet beëindigd is. 

• Diaconaat, als hulp vanuit kerken om sociaal-maatschappelijke nood van mensen te 
voorkomen, verminderen of op te heffen, is een werkbaar uitgangspunt voor deze studie en 
het toekomstige werk gebleken. 

• Diaconaal werk met zeevarenden past binnen het soort werk waarvoor de overheid een 

ondersteunende, financiële verantwoordelijkheid heeft op basis van MLC 2006, chapter 4.4.  

• Diaconaal werk dient uitgevoerd te worden met vrijwilligers.  

• De geraadpleegde bronnen tonen duidelijk aan dat ‘diaconaal werk’ in een behoefte van een 

groep zeevarenden voorziet. De gesprekken met enkele partners bevestigen dit. 
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• Diaconaal werk is essentieel voor alle kerkelijke betrokken partijen, zowel besturen als 

uitvoerenden.  

• Diaconie in de havens met vrijwilligers verhoogt de diaconale kwaliteit van de lokale 

gemeentes. 

• Diaconale ondersteuning van zeevarenden op de schepen in Nederlandse havens is 

onvoldoende bekend bij de partners in de havens. 

• Ideeën uit de geraadpleegde standaardwerken over diaconie kunnen gebruikt worden bij het 

betrekken van lokale kerken en het toerusten van vrijwilligers. 

 

13. Voorlopige aanbevelingen 
Op basis van de conclusies komen we tot een aantal aanbevelingen om het diaconale werk weer op 

te pakken. 

Diaconieën en lokale kerken 

• Contact met diaconieën en lokale kerken is essentieel. Dit vraagt om extra uitwerking, 

bijvoorbeeld bij de presentatie van het rapport, het werven en toerusten van vrijwilligers. In 

het logboek dat door de onderzoeker is bijgehouden hebben we ook ideeën verzameld die 

later bij de presentatie van het rapport en de toerusting van vrijwilligers gebruikt zouden 

kunnen worden.  
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• In dit kader biedt ‘Diaconale Mystagogie’ perspectief, zoals voorgesteld door Henk Meeuws. 

Dit begrip kan vertaald bijvoorbeeld zo uitgelegd worden: “Om niet = Pro Deo” Allen varen er 

wel bij. “Hun klacht kon een proces van erbarmen in gang zetten bij wie iets te geven 

hadden” 64  

Overheid 

• De Maritime Labour Convention, MLC 2006, dat in Nederland na ratificatie kracht van wet 

heeft, blijft een solide juridische basis om de overheid te verplichten haar financiële 

verplichtingen na te komen.  

• De Petitie “Zorg voor zeevarenden in onze havens” die op 6 oktober 2020 is aangeboden aan 

de Tweede Kamer door de Nederlandse Zeevarendencentrale, vraagt ook om voortdurende 

alertheid, opdat die niet in een lade verdwijnt. 

Partners 

• De diaconale werker zal zich bij de herstart tot het Rotterdam Port Welfare Committee 65 

moeten wenden om deze vorm van welzijnswerk kenbaar te maken en weer een plaats te 

geven in het al bestaande netwerk van welzijnswerkers in de havens van de Rijnmond. 

• De meeste voorziene partners reageerden positief op de mogelijkheden tot samenwerking 

en hebben hun bereidheid uitgesproken om daarvoor later afspraken te maken. Het contact 

met hen moet gehandhaafd blijven. 

• De concretisering van die bereidheid hangt af van de kwaliteiten van werker en vrijwilligers 

en de concrete behoeftes van de partners. Dit vraagt om afstemming en afbakening van 

taken en verantwoordelijkheden. 

• Vooraf staat vast dat de grenzen van ieders beroep in acht genomen moeten worden. 

Overschrijding van die grenzen leidt tot beëindiging van de samenwerking met diverse 

belangrijke partners. 

• Een strategie van ‘kleine stapjes en het bouwen aan resultaten’ zal het meeste succes 

hebben. 

• In een later stadium kan contact gezocht worden met de Vereniging van Rotterdamse 

Cargadoors om het aangetoonde succesvolle werk een bredere bekendheid te geven.  

Organisatievorm en financiën  

Deze onderdelen maken geen deel uit van dit onderzoek en zullen in een later stadium uitgewerkt 

moeten worden. 

Profielschets 

Een profielschets kan het beste opgesteld worden als dit rapport na wijzigingen en verbeteringen is 

goedgekeurd. Er kan wel gesteld worden dat een diaconaal werker minimaal hbo-niveau heeft met 

pastorale vorming of bereidheid die te willen volgen. 
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Samenvatting 
Centraal in dit onderzoek staat de vraag: is het wenselijk en haalbaar om tot een vernieuwende 

ondersteuningsvorm van diaconaal welzijn in de havens van Rijnmond te komen? Deze vraag is 

daarna uitgesplitst in een aantal deelvragen. 

Een van de vragen is: hoe selecteer je uit het grote aantal juist die schepen waarvan je vermoedt dat 

daar aan boord de nood het hoogst is? Uit het onderzoek blijkt dat zaken als de vlag waar het schip 

onder vaart, de culturele samenstelling van de bemanning, de staat van onderhoud van het schip, de 

route en het welzijnsniveau van de rederij een indicatie geven over de situatie aan boord. De 

internationale verdragen en wetten geven op hun beurt richting en kader aan hoe het welzijn van 

zeevarenden in de havens van Rijnmond zou moeten zijn. 

Daarnaast is in het onderzoek ruime aandacht besteed aan de vraag wat diaconaat inhoudt. Het gaat 

om hulp bij het voorkomen, verminderen of opheffen van sociaal-maatschappelijke nood. Begrippen 

die daarbij horen zijn barmhartigheid, gerechtigheid, rentmeesterschap, wederkerigheid en omzien 

naar de vreemdeling. Zeevarenden komen in de stukken en studies over diaconaat nauwelijks voor, 

maar alle begrippen, zoals ook barmhartigheid en gerechtigheid, zijn op hen van toepassing. Wat is 

dan de diaconale ontmoeting met zeevarenden? Uitgangspunt bij die ontmoeting is de positieve 

kant. Zeevarenden zijn doorgaans professionals met plezier in het werk en beroepstrots en zeker niet 

zielig. Verder is begrip voor de unieke leefwereld aan boord van belang. Maar er kunnen ook signalen 

zijn dat er wel degelijk iets aan de hand is: chronische vermoeidheid, stress, depressies, 

suicidegedachten of pesten en intimidatie. Uit de gesprekken die in het kader van dit onderzoek met 

zeevarenden zijn gevoerd blijkt dat al deze dingen voorkomen aan boord en dat corona de 

problemen nog heeft vergroot. 

Dit alles leidt tot praktische antwoorden voor diaconaat voor zeevarenden: 

• Er zullen keuzes gemaakt moeten worden welke schepen bezocht worden op basis van een 

keuze-instrument. Uit de gesprekken die voor het onderzoek zijn gevoerd komen bronnen 

naar voren die te gebruiken zijn voor het ontwikkelen van een dergelijk instrument zoals de 

zeevarenden zelf, partners in de havens zoals de agentschappen, zeemanshuizen, het 

Havenbedrijf, brancheorganisaties en de ervaringen van de vorige diaconaal werker in de 

havens van Rijnmond. 

• De hulpverlening is vaak kortdurend omdat een zeevarende niet lang in de haven verblijft. 

Contact onderhouden via apps of internet en/of doorverwijzen naar andere hulpbronnen, 

bijvoorbeeld in de volgende haven, zijn dan nodig. 

• Empowerment is een belangrijk doel bij de diaconale ondersteuning van zeevarenden. Er 

wordt gestart bij het zoeken naar oorzaken en oplossingen van hun problemen en geëindigd 

bij het maken van afspraken met zichzelf, die ze ook na willen en kunnen komen.  

• Ook de aandacht voor structurele verbetering door het bundelen van signalen, en instanties 

daarop aan te spreken of partners te mobiliseren, is onderdeel van het diaconaat. 

Essentieel voor het diaconaal werk in de haven is de samenwerking met partners. Uit het onderzoek 

blijkt dat partners als Rotterdam Port Welfare Committee, agentschappen, ITF-inspectors en politie 

de toegevoegde waarde van een diaconaal werker onderkennen. 

Ook de inbedding van het diaconaal werk in de haven in een bredere kerkelijke context is van belang. 

De diaconieën van Zuid-Holland zijn daarvoor de aangewezen partner. Er is voor de kerken in dit 
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gebied iets te winnen aan diaconale kwaliteit door hun inzet voor zeevarenden in nood. Die inzet kan 

financieel zijn en door het uitvoeren van vrijwilligerswerk.  

De conclusie van het onderzoek is dat de nood onder zeevarenden zodanig is dat diaconale inzet voor 

deze groep noodzakelijk is. De noden zijn in het rapport uitvoerig opgesomd. Daarbij dienen door de 

diaconaal werker keuzes gemaakt te worden voor specifieke schepen waar een grotere kans is dat 

deze noden voorkomen. Er is bereidheid bij de diverse partners in de haven om samen te werken. 

Het contact met diaconieën en lokale kerken in Zuid-Holland is voor de draagvlak van het werk 

essentieel en kan de kerken op hun beurt ook verrijken. 

 

Tot besluit 
De volgende enigszins aangepaste omschrijving van diaconie was onze leidraad:  

Diaconaat is hulp vanuit kerken om sociaal-maatschappelijke nood van mensen te voorkomen, 

verminderen of op te heffen, door samen met de mensen in nood te zoeken naar de oorzaken en 

oplossingen.  

In ons rapport gaat het om zeevarenden in nood die we in de havens van de Rijnmond kunnen 

tegenkomen. Ze zijn er, dus ligt er een taak. Ook voor de diaconie en de kerken. 

Bij het uitvoeren van het diaconale werk vormen deze begrippen de leidraad. 

• Barmhartigheid (goed doen): tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben 

en samen met hen zoeken naar nieuw perspectief. 

• Gerechtigheid (recht doen): streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten 

van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving. 

• Rentmeesterschap: Inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde. 

• Wederkerigheid 

• Gastvrijheid en het beschermen van de vreemdeling. 

 
Kunnen deze elementen te vinden zijn in diaconaal werken met zeevarenden? Kan diaconaal werken 

met zeevarenden de kwaliteit van de lokale kerken verhogen? Worden de zeevarenden in nood er 

beter van?  

Wij beantwoorden deze vragen bevestigend, maar dat is niet verrassend. 

Wij stellen u als lezer ook deze vragen. Bent u het met onze bevestiging eens? 

Maar belangrijker: Het belangrijkste antwoord is aan degenen die, gezonden door lokale kerken, 

eventueel het werk gaan doen. Vinden zij dit diaconale werk zinvol en nodig? Willen zij, in dat geval, 

in het diaconale contact zich laten gezeggen door de zeevarenden? En zo samen met hen op pad 

gaan… 

En uiteindelijk: geloven wij dat met dit werk het Rijk Gods gaan ontdekken?  

“Om niet” is “Pro Deo”… 
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Toon van de Sande, “Best practice for engaging with the maritime industry for seafarers’ welfare”, 

Refocus on our work: Benefit for all? ICMA World Conference 2019, Studi Emigratione, International 

Journal of Migration Studies, Aprile 2020, 218. 240-249.  

Toon van de Sande (eindredactie), Martien van Stiphout, Frans Vosman e.a., Opstapkursus Diakonie, 

Toerustingskursus voor parochiemedewerkers die met diakonaal werk willen starten, tweede 

herziene druk, DPC, Den Bosch, Juli, 1988.  

Zeevarenden, Welkom in de Nederlandse havens! Een conceptvoorstel van de Nederlandse 

Zeevarendencentrale om op basis van De Maritime Labour Convention 2006 hoofdstuk 4, het welzijn 

van zeevarenden die Nederlandse havens bezoeken te stroomlijnen, 2019  

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Sectoral Policies Department, Recruitment and retention 

of seafarers and the promotion of opportunities for women seafarers 

ICS, ITF, Guidelines for implementing the Welfare aspects of the Maritime Labour Convention, 2006,  

Olivia Swift and Rikke Jensen, Digital Technology and Seafarers’ Mental Wellbeing, ISWAN,  

Port of Rotterdam, 2020, Feiten & Cijfers. Een schat aan informatie. Make it happen. 

SHIP Seafaers’HealthInformation Programme, Steps to Positive Mental health, A Good Mental Health 

Guide for Seafarers, ISWAN  

SHIP Seafaers’Health Information Programme, Psychological Wellbeing at Sea, A Good Mental health 

Guide for Seafarers, ISWAN 

SHIP Seafaers’Health Information Programme, Managing Stress and Sleeping Well at Sea, ISWAN 
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L.C.H. Koning, Zeemanswelzijnswerk; De behoeften van zeevarenden en noodzaak van welzijnswerk, 

Rotterdam, 2018. 

ITF SEAFARERS’ TRUST & YALE UNIVERSITY; Rafael Y. Lefkowitz, Martin D. Slade, Seafarer Mental 

Health Study, Final Report, October 2019 

ISWAN, ICS, Intermanager; Good Practice Guide for Shipping Companies & Manning Agencies 

working with situations involving missing seafarers. 

ISWAN, MPHRP (Maritime Piracy Humanitarian Response Programme), Good Practice Guide for 

Shipping Companies and Manning Agents, Humanitarian support of seafarers and their families in 

cases of armed robbery and piracy attack, 2016 

ICS and ITF, Guidance on Eliminating Shipboard Harassment and Bullying, 2016 

Nautilus; Protect & Respect, Pesten en intimidatie op de maritieme werkvloer herkennen en 

aanpakken – Advies voor leden van Nautilus International, 2013. 

ISWAN, International Seafarers’ Welfare and Assistance Network 2018-19 Annual Review 

NZC, Maritime Labour Convention 2006, Welzijn voor zeevarenden, een nieuwe impuls. Een studie 

van de Nederlandse Zeevarendencentrale 

The Centre for Maritime Health and Society (University of Southern Denmark); Dalian Maritime 

University, Intermanager, Stress Research Institute (University of Stockholm), University of 

Southampton, Warasah Maritime Academy, (Southampton Solent University), Project Martha, The 

Final Report, 2017. 

ISWAN, Intermanager, ICMA, ICS, ITF, Arrested and Detained, and Abandoned Seafarers  

Lijst met afkortingen 

ISWAN:  Het International Seafarers 'Welfare and Assistance Network is een 

internationale NGO en in het VK geregistreerde liefdadigheidsinstelling die 

tot doel heeft zeevarenden en hun families te helpen. 

www.seafarerswelfare.org  

ICMA De International Christian Maritime Association is een internationale 

organisatie waarin vrijwel alle Christelijke missies voor zeevarenden 

samenwerken. www.icma.as  

ITF De International Transport Workers 'Federation (ITF) is een internationale 

vakbondsfederatie van transportvakbonden. Elke onafhankelijke vakbond 

met leden in de transportsector komt in aanmerking voor lidmaatschap van 

de ITF. www.itfseafarers.org 

ICS International Chamber of Shipping is de wereldwijde brancheorganisatie voor 

reders en operators. ICS vertegenwoordigt 's werelds nationale verenigingen 

van reders en meer dan 80% van de wereldhandelsvloot. www.ics-

shipping.org  

http://www.seafarerswelfare.org/
http://www.icma.as/
http://www.itfseafarers.org/
http://www.ics-shipping.org/
http://www.ics-shipping.org/
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ISPS ISPS of de International Ship and Port Facility Security Code is een essentiële 

maritieme regelgeving voor de veiligheid en beveiliging van schepen, havens, 

vracht en bemanning. 

ITF Seafarers’ Trust The Seafarers ’Trust, een Britse liefdadigheidsinstelling die financiert 

programma’s financiert die het welzijn van maritieme werknemers, 

zeevarenden en hun gezinnen bevorderen. www.seafarerstrust.org  

Intermanager InterManager is de internationale branche-organisatie voor 

scheepsmanagers. De leden zijn interne of externe scheepsmanagers, 

bemanningsmanagers of aanverwante organisaties en maritieme bedrijven. 

www.intermanager.org  

NZC  De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) is een 

samenwerkingsorganisatie waar vertegenwoordigers van de Protestantse 

Kerk, de Nederlandse en Christelijke Gereformeerde Kerken, de Orthodoxe 

kerken in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, diverse Evangelische 

Kerken en het Leger des Heils op tal van manieren samenwerken met centra 

voor zeevarenden. www.nederlandsezeevarendencentrale.nl 

RPWC Rotterdam Port Welfare Committee. Rotterdam is een stad waar mensen 

welkom zijn. En als havenstad geldt dat in het bijzonder voor alle 

zeevarenden van over de hele wereld. Als Port Welfare Committee willen wij 

daarin een rol spelen. Door geld toe te kennen aan initiatieven die het welzijn 

van zeevarenden in de haven ondersteunen en die zeevarenden met meer 

plezier de Rotterdamse haven laten aandoen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor 

dat het werk van de welzijnsorganisaties in de haven de aandacht krijgt die 

het verdient. http://www.rotterdamportwelfare.com  

VRC Vereniging van Rotterdamse Cargadoors. De VRC behartigt de belangen van 

de scheepsagenten en rederijkantoren in de Rotterdamse haven, oftewel de 

cargadoors. Deze sector vormt de brug tussen schip en lading en garandeert 

de aantrekkelijkheid van onze haven met sterke klantencontacten in binnen- 

en buitenland. www.shipagents.nl  

 

Dank aan de volgende personen 

Met veel personen en instanties zijn intensieve gesprekken gevoerd over diaconie, de situatie voor 
zeevarenden in de havens van de Rijnmond, het onderzoeksproject en over het leven van 
zeevarenden. Onder andere vanwege privacy-redenen noemen we de personen niet bij naam, maar 
vermelden we hun functie of de instantie waar ze werken. 
 
Zeevarenden: kapiteins en andere rangen 
Personen vanuit agentschappen en havenbedrijven 
Welzijnswerkers 
Vrijwilligers in centra voor zeevarenden. 
Medewerkers Seafarers’Club “Stella Maris Gent” 
Reders 

http://www.seafarerstrust.org/
http://www.intermanager.org/
http://www.nederlandsezeevarendencentrale.nl/
http://www.rotterdamportwelfare.com/?page_id=11049
http://www.portofrotterdam.com/
http://www.rotterdamportwelfare.com/?page_id=11067
http://www.rotterdamportwelfare.com/
http://www.shipagents.nl/


 41 

Loods 
ITF-inspectors 
Port State Control 
Leden van de begeleidingscommissie 
Havenpolitie 
Rotterdam Port Welfare Committee 
Vereniging Cargadoors Rotterdam 
Theologen en pastores. 
Vertegenwoordigers van ICMA 
Vertegenwoordigers van ISWAN 
Vertegenwoordiger van Intermanager 
 
 

Begeleidingscommissie 

De begeleidingscommissie van het onderzoek bestond uit de volgende personen: 
Jan Blankers 
Bernt Koning 
Hanny de Kruijf 
Piet van Poelgeest 
Wim van Til 

 
 

Noten 

 
1 Zie over de Maritime Labour Convention de aantekeningen op pagina 9. 
2 De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) is een samenwerkingsorganisatie waar vertegenwoordigers van 
de Protestantse Kerk, de Nederlandse en Christelijke Gereformeerde Kerken, de Orthodoxe kerken in 
Nederland, de Remonstrantse Broederschap, diverse Evangelische Kerken en het Leger des Heils op tal van 
manieren samenwerken met centra voor zeevarenden. www.nederlandsezeevarendencentrale.nl/over-ons/  
3 Wij citeren uit het conceptvoorstel dat aan het begin van dit onderzoek ligt. 
4 Voor de leesbaarheid gebruiken wij ‘werker’ in de mannelijke betekenis en praten wij over ‘hij’ en ‘hem’. Wij 
hopen dat dat ons niet al te kwalijk wordt genomen. 
5 Deze begrippen zijn te vinden op de website van de Federatie van Diaconieën: http://www.federatie-
diaconie.nl/wat_is_diaconaat/  
6 Er is bijv. een regionaal ISWAN programma dat streeft naar vermindering van het aantal zeevarenden dat zich 
aanmeldt bij niet-gouvernementele geregistreerde bemanningsbureaus. www.seafarerswelfare.org/our-
work/indian-seafarers-campaign  
7 https://www.ilent.nl/onderwerpen/port-state-control De wettelijke basis is de Wet Havenstaatcontrole 
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0008999/2018-02-17#HoofdstukIII)  
8 Dit uitgangspunt is ontdekt in het werken met zeevarenden en hun families die te maken hadden met (vrees 
voor) piraterij.  
9 De Nederlandse tekst van dit verdrag is te vinden in: TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER 
NEDERLANDEN, Jaargang 2007, nr. 93. Voorschrift 4.4 – Toegang tot welzijnsvoorzieningen aan wal Doel: 
Verzekeren dat zeevarenden die aan boord van een schip werkzaam zijn toegang hebben tot voorzieningen en 
diensten aan de wal ten behoeve van hun gezondheid en welzijn. En: Leidraad B4.4.4 – Financiering van 
welzijnsvoorzieningen 1. In overeenstemming met de nationale omstandigheden en de praktijk zou de 
financiële ondersteuning voor welzijnsvoorzieningen in havens beschikbaar moeten worden gesteld vanuit een 
van de volgende bronnen: a. overheidssubsidies; b. heffingen of andere te betalen leges uit 
scheepvaartbronnen; c. vrijwillige bijdragen van reders, van zeevarenden of van hun organisaties; en d. 
vrijwillige bijdragen uit andere bronnen. 

 

http://www.nederlandsezeevarendencentrale.nl/over-ons/
http://www.federatie-diaconie.nl/wat_is_diaconaat/
http://www.federatie-diaconie.nl/wat_is_diaconaat/
http://www.seafarerswelfare.org/our-work/indian-seafarers-campaign
http://www.seafarerswelfare.org/our-work/indian-seafarers-campaign
https://www.ilent.nl/onderwerpen/port-state-control
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008999/2018-02-17#HoofdstukIII
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10 ITF: The International Transport Workers' Federation (ITF) is an international trade union federation of 
transport workers' unions. Any independent trade union with members in the transport industry is eligible for 
membership of the ITF. 670 unions representing over 18 million transport workers from some 147 countries 
are members of the ITF. 
11 ICS is the global trade association for shipowners and operators. ICS represents the world’s national 
shipowner associations, and over 80% of the world merchant fleet. www.ics-shipping.org 
12 ITF-ICS Guidelines for implementing the Welfare aspects of the Maritime Labour Convention, 2006, p.15. 
p.18: “For the purposes of these guidelines the term ‘ship visitor’ refers to individuals authorised by the port 
authority to provide welfare provisions to seafarers. P.20: The MLC also highlights the need for measures to be 
taken “to ensure that, as necessary, technically competent persons are employed full time in operation of 
seafarers’ welfare facilities and services, in addition to any voluntary workers.”   
Een goed document voor het totale overzicht: Recruitment and retention of seafarers and the promotion of 
opportunities for women seafarers www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/meetingdocument/wcms_664163.pdf Het beschrijft ook de kernbegrippen, zoals fatigue 
etc. en de wettelijke kaders waar vanuit zaken gemonitord en verbeterd kunnen worden (MLC 2006 etc.)  
Een andere organisatie is Human Rights at Sea www.humanrightsatsea.org Zij hebben speciale expertise op het 
gebied van mensenrechten en passen deze toe op zeevarenden.  
13 ISPS In de haven van Rotterdam is de Havenmeester als Port Security Officer (PSO) namens de burgemeester 
de autoriteit voor de beveiliging in de hele haven. Om de kans op beveiligingsincidenten zo klein mogelijk te 
houden, zijn er regels voor beveiliging van toepassing in de haven van Rotterdam. Deze regels zijn vastgelegd 
door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in de International Ship & Port Facility (ISPS) Code. 
www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/port-security  
14 Meeuws, p.84: Het categoriaal pastoraat richt zich vanouds op mensen wier leven sterk door mobiliteit 
gekenmerkt wordt (schippers, zeevarenden, kermisexploitanten, woonwagenbewoners, toeristen) en op 
mensen in bijzondere omstandigheden (ziekenhuis, zorg en verpleging, studie, militaire dienst, justitiële 
inrichtingen, arbeid)  
15 Handboek Diaconie Wetenschap, p.391: “Op één veld gaan we niet nader in, omdat dit in ons boek niet 
uitgewerkt aan de orde is geweest, te weten de diaconale werkterreinen, zoals die betrekking hebben op 
ouderen, armen, mensen met beperkingen, vluchtelingen, dak- en thuislozen enzovoort. Het spreekt vanzelf 
dat deze een plaats verdienen in de diaconiewetenschap.” 
16 Handboek Diaconie Wetenschap, p.403: “Het is een fundamentele keuze, die samenhangt met de visie op 
diaconaat, of vanuit diaconaat ook gewerkt wordt met een kritische analyse van oorzaken en met het zoeken 
naar oplossingen of naar wegen om tot vermindering van de ernst van de nood te komen.” 
17 Meeuws, p.298. Toon van de Sande heeft in 1985 op het Diocesaan Pastoraal Centrum gewerkt als toeruster 
voor vrijwilligers in de kerk. In die tijd is ook de nota Diakonie, Brochure over het maatschappelijk doen en 
laten van de plaatselijke kerk, Den Bosch, Diocesaan Pastoraal Centrum en Missie Centrum, 1985 tot stand 
gekomen. 
18 Handboek Diaconie Wetenschap p.403: “Belangrijk is daarbij om niet alleen te letten op wat mensen niet 
kunnen, maar ook op wat ze wel kunnen ten einde hen bij dat laatste te ondersteunen” 
19 Handboek Diaconie Wetenschap, p.396. 
20 Meeuws, p.123. 
21 Handboek Diaconie Wetenschap p. 403: Hier worden weliswaar migranten met name genoemd, maar ook 
zeevarenden kunnen vallen onder deze categorie: De komst van migranten heeft de ontwikkeling van een 
‘interculturele diaconie’ en de ‘diaconie van de relatie’ noodzakelijk gemaakt. Deze laatste “richt zich op de 
verbinding tussen mensen met diverse afkomsten, etniciteit of culturen in praktijken van wederkerigheid, 
waardering van de ander, ontdekken van gezamenlijkheden en het bevorderen van positieve interactie” 
22 Zie ook Meeuws, p.362 en p.377. 
23 Zie ook Toon van de Sande, “Best practice p. 244-245 en 249. 
24 Handboek Diaconie Wetenschap, p.399. “Rechtvaardigheid zonder liefde kan abstract worden en liefde 
zonder rechtvaardigheid sentimenteel. De liefde ziet de individualiteit van juist deze naaste en wil dat de 
naaste tot zijn of haar recht komt, precies omdat de naaste beminnenswaard is. De gerechtigheid drijft ertoe, 
om kritisch te zijn op onrecht: armoede die het gevolg is van arm-making, van onrechtvaardige personen en 
structuren, moet bestreden worden.” 

 

http://www.ics-shipping.org/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_664163.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_664163.pdf
http://www.humanrightsatsea.org/
http://www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/port-security
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25 Toon van de Sande, “Best practice for engaging with the maritime industry for seafarers’ welfare”, Refocus 
on our work: Benefit for all?, p.246 “The use of stereotypes, stigma or prejudices looks attractive, but seafarers 
themselves dislike them very much and in your dealing with them it may be very counterproductive, especially 
with their sixth for the quality of the people they meet.” 
26 Een standaardwerk in dit opzicht is; Richard D. Lewis, When cultures collide; leading across cultures, Boston, 
London, Nicholas Brealey International, 3rd. edition, 2015. 
27 Brenda Major, John Dovido, Bruce G. Link and Sarah K. Calabrese, Stigma and Its Implications for Health; 
Introduction and Overview, p.3: “Stigma restricts access to resources relevant to good health, exposes 
individuals to more toxic environments, and is an important source of stress in the lives of members of 
marginalized groups. These adverse consequences can erode health.” In: Brenda Major, John Dovido, Bruce G. 
Link, The Oxford Handbook of Stigma, Discrimination, and Health, Oxford University Press, 2018. Dit handboek 
werkt heel erg uitgebreid deze constatering uit en biedt een keur aan oplossingen aan. 
28 Zie ook: World Maritime University (2020). A culture of adjustment, evaluating the implementation of the 
current maritime regulatory framework on rest and work hours (EVREST). World Maritime University. 
(Attributed authors: Baumler, R., De Klerk, Y., Manuel, M.E., and Carballo Piñeiro, L.) 
https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=lib_reports “Underreporting of work 
hours or adjustment of work/rest hour records1 has been suggested by previous research to be a common 
practice in the shipping sector. With this starting point, the World Maritime University has conducted 
exploratory research into the implementation of the current regulatory and administrative framework on work 
and rest hours. The associated research activities broadly aimed to achieve the following: 1. Investigate 
stakeholder perceptions of the capacity of the current international regulatory framework to effectively 
prevent fatigue; 2. To assess the barriers to effective implementation on board ships; and 3. To evaluate the 
level of compliance with the current regulatory regime”. 
29 Omdat deze vorm van hulpverlening meestal in het Engels is gebruiken we voor dit onderdeel ook die taal. 
30 Gerelateerd aan de “The five question World Health Organization Well Being Index”: https://www.psykiatri-
regionh.dk/who-5/who-5-questionnaires/Pages/default.aspx kun je letten op de mate waarin zeevarenden zich 
‘vrolijk en in een opperbeste stemming’, ‘rustig en ontspannen’, ‘actief en doelbewust’, ‘fris en uitgerust 
wanneer ze wakker werden’ voelden. En ook of hun dagelijkse leven gevuld was met dingen die hen 
interesseerden.  
31 Onder zeevarenden die niet depressief waren, scoorden isolatie van familie, contractduur, voedselkwaliteit 
en hoeveelheid voedsel het hoogst.  
32 Nautilus https://www.nautilusint.org/en/news-insight/presscentre/criminalisation-cited-as-biggest-fear-for-
seafarers/. Seafarers Are At High Risk Of Criminalisation and Abandonment While Performing Their Duties: 
https://www.marineinsight.com/life-at-sea/10-reasons-you-must-thank-seafarers/  
33 De Vakbond Nautilus heeft deze problematiek ook bestudeerd en een rapport uitgebracht; Protect & 
Respect, Pesten en intimidatie op de maritieme werkvloer herkennen en aanpakken – Advies voor leden van 
Nautilus International. 
34 Artikel 6 van de AVG wordt als volgt uitgelegd: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de 
belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van 
persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. 
35 https://www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/port-security: In de haven van Rotterdam is de 
Havenmeester als Port Security Officer (PSO) namens de burgemeester de autoriteit voor de beveiliging in de 
hele haven. Om de kans op beveiligingsincidenten zo klein mogelijk te houden, zijn er regels voor beveiliging van 
toepassing in de haven van Rotterdam. Deze regels zijn vastgelegd door de Internationale Maritieme 
Organisatie (IMO) in de International Ship & Port Facility (ISPS) Code. 
36 Dirkzwager (‘The 24/7 eyes and ears of the maritime world’) is een bedrijf dat gedreven door humanitaire 
overwegingen scheepsgegevens aanlevert die door welzijnswerkers in de havens van de Rijnmond gebruikt 
worden. 
37 Intermanager heeft het rapport Martha uitgebracht, een van de bronnen voor dit onderzoek. 
38 Met hem is een uitgebreid gesprek gevoerd voordat het project begon. Zijn ervaring en know-how zijn 
opgenomen in dit rapport. 

 

https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=lib_reports
https://www.nautilusint.org/en/news-insight/presscentre/criminalisation-cited-as-biggest-fear-for-seafarers/
https://www.nautilusint.org/en/news-insight/presscentre/criminalisation-cited-as-biggest-fear-for-seafarers/
https://www.marineinsight.com/life-at-sea/10-reasons-you-must-thank-seafarers/
https://www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/port-security
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39 The Automatic Identification System (AIS) is een geautomatiseerd en autonoom tracking systeem dat in de 
maritieme wereld gebruikt wordt voor de uitwisseling van navigatie-informatie tussen schepen onderling en 
tussen schepen en de wal.  
Vanaf 2004 is dit systeem verplicht gesteld door de IMO (International Maritime Organisation) als onderdeel 
van hun Safety of Life at Sea programma. Het systeem is gebouwd op GPS (Global Positioning System) 
ontvangers en zenders. Uitgezonden dynamische gegevens zijn onder andere koers, snelheid en 
scheepspositie. Maar ook andere gegevens worden uitgezonden zoals haven van vertrek en bestemming, 
details over het schip en de lading en vermoedelijke tijd van aankomst in de volgende haven. 
In eerste instantie is het systeem ontwikkeld om aanvaringen tussen schepen te voorkomen, maar al spoedig 
bleek de informatie van onschatbare waarde voor belanghebbenden aan de wal.  

 
40 Een cargadoor, scheepsagent, scheepsmakelaar of scheepsbevrachter brengt de transportcontracten tot 
stand tussen reder en de aanbieder van de lading. De cargadoor zorgt ervoor dat alles wordt geregeld voor de 
schepen en dat de schepen zonder problemen of wachttijden de haven kunnen binnenlopen. 
41 Toon van de Sande, Best Practice, p.241 
42 Toon van de Sande, Best Practice, 218. 240-249. “Confronted with a new and contrast-full situation you may 
get feelings like shock, anger, disappointment, sadness, wonderment, astonishment or bewilderment. Those 
experiences are normally irrational, but they overtake you mostly by surprise. I think these kind of experiences 
are crucial in human life. They also may become preconditions of any program of change. One could flee from 
them of run away by not letting them in, by ignoring, by forms of addiction like alcohol, drugs, status, etc. In 
short, when fleeing, you are forcing yourself not to respond to the energy that comes from those experiences 
of challenge. A challenging experience could be best described as: “THIS is not IT!” 
“IT” stands for an utopian ideal situation, where everyone is happy. This could also be met in reality. If that is 
the case a positive and optimistic energy may challenge people to act or work to keep it this way. Both the 
more negative as the more positive experience may be a source of energy to do something. « “Go for it!” ». 
But, as I said, the starting point is not guided by reason.  
The starting point of cooperation between you and the other partners in the maritime industry is exploration 
whether they shipping companies and you share the same or similar feelings. If that is the case, then the 
golden moment is there: the process may continue by analysing, discovering etc. leading to cooperation. 
43 Toon van de Sande: Best Practice, p.242: “I propose as such a definition of our work that welfare workers 
limit themselves to a holistic, clarity focused, and supportive interaction with seafarers. This could be a generic 
concept to describe the main activity of welfare workers in order to assist the seafarers in discovering whatever 
keeps them busy in their life, in a negative but also in a positive way.” 
44 Zie: Carlos Emilio Ham Stanard, Empowering Diakonia: A Model for Service and Transformation in the 

Ecumenical Movement and Local Congregations, VU Amsterdam, 2015 (dissertatie) 

45 The Centre for Maritime Health and Society (University of Southern Denmark); Dalian Maritime University, 
Intermanager, Stress Research Insitute (University of Stockholm), University of Southampton, Warsash 
Maritime Academy, (Southampton Solent University), Project Martha, The Final Report, 2017 
46 Bestudeerde rapporten: ISWAN International Seafarers’ Welfare and Assistance Network, 2018-2019 Annual 
Review. ISWAN, Olivia Swift, Rikke Jensen, Digital Technology and Seafarers’Mental Wellbeing. International 
Transport Workers’ Federation and International Chamber of Shipping, Guidelines for implementing the 
Welfare aspects of the Maritime Labour Convention, 2006. Project Martha, The Final report. ITF Seafarers’ 
Trust & Yale University, Seafarer Mental Health Study, Final report. October 2019 
47 Om de toekomstige communicatie met zeevarenden te vergemakkelijken houden we het internationale 
spraakgebruik aan. 
48 Toxic People: https://news.harvard.edu/gazette/story/2015/11/those-toxic-co-workers/ Beware those toxic 
co-workers November 30, 2015 By Christina Pazzanese, Harvard Staff Writer: “While a top 1 percent worker 
might return $5,303 in cost savings to a company through increased output, avoiding a toxic hire will net an 
estimated $12,489, the study said. That figure does not include savings from sidestepping litigation, regulatory 
penalties, or decreased productivity as a result of low morale.” En: “Toxic workers are so damaging to the 
bottom line that avoiding them or rooting them out delivers twice the value to a company that hiring a 
superstar performer does.” Who is most likely to be a toxic worker? The research shows three key predictors. 
First, whether a person has a very high level of “self-regard” or selfishness. Because if such people don’t care 
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about others, they’re not going to worry about how their behavior or attitude affects co-workers. Second, 
feeling overconfident, which can lead to undue risk-taking. “Imagine you’re going to engage in some 
misconduct and steal something from your company. If you think the chance that you’re going to get away with 
it is much greater than it really is, … you’re more likely to engage in that conduct,” said Minor. And lastly, if a 
person states emphatically that the rules should always be followed no matter what, watch out. 
49 Zie http://www.rotterdamportwelfare.com/scheepsbezoeken-tijdens-coronacrisis/  
50 Citaat uit de reactie van het RPWC: “Ik denk dat niemand binnen het bestuur bezwaar heeft tegen een 
doorstart!” 
51 Te vinden in het logboek van de onderzoeker. 
52 Op 11 november 2020. 
53 Met ISWAN en ICMA zijn reeds verkennende contacten gelegd. Als het project in een verder stadium komt, 
valt hierover meer te melden. Beide organisaties stellen zich coöperatief op. 
54 Zie nota de NZC Concept Nota en www.shipvisitor.org  
55 Op 4 september schreef Jason Zuidema Secretary General van ICMA als antwoord op een informatieve brief 
van mij: Hello Toon, Great to hear from you. For the digital tool, the ICMA Ship Visitor app is available for you 
to use: https://www.shipvisitor.org/. You are affiliated to the Nederlandse Zeevarendencentrale, so you can 
get access to it for free (the ITF Seafarers' Trust has supported it to give it free to all ICMA members). Would 
you like me to get you in touch? This service is based on MarineTraffic AIS data and is used by hundreds of 
other chaplains around the world. If other chaplains have visited the ship, they will have entered data on the 
composition of the crew and other basic services they gave. It is not perfect, but it might go a long way towards 
what you might need in your context. There are continual improvements to the system, so it is already much 
better than a few years ago.  
56 Jason in dezelfde mail: “Yes, happy to be involved in the project in any way... I can work on it with my 
assistant to read through and edit in English, if that is something that you would like to do” Voor later als het 
project klaar is, bieden ze ook een Webinar aan, “that would be open to other ICMA members, where you 
could give the main results of your research project” 
57 Jason in dezelfde mail: ”For the agents, yes, getting them involved in the right way is key (i.e. the ship visitor 
doesn't pretend to be the agent and the agent doesn't get in the way of the ship visitor). To me the key in this 
is relationships, but this is increasingly difficult as there are fewer agents and they are sometimes less 
knowledgeable about maritime. It is lots of work to develop these relationships, but helping to educate the 
agents (in a friendly manner) about seafarers' lives and challenges can be part of the port chaplains' role. Over 
time, they will become attuned more to seeing the challenges of seafarers and be more prompt to call you 
when there is a problem that you can solve. 
58 Meeuws, p.419 nt.93: “Decennia geleden merkte Gustavo Gutiérrez (1971; 1989 al op dat in de 
bevrijdingstheologie niet langer gewerkt werd met het gangbare moderne onderscheid tussen een ‘profaan’ en 
een ‘sacraal’ bereik maar heel de werkelijkheid als religieus werd gezien.” 
59 We laten ons in dit gedeelte leiden en inspireren door Henk Meeuws. P. 349-424: Hoofdstuk 6 Diaconie een 
duidelijker geprofileerd beleid. 
60 Meeuws, p.383 
61 Handboek Diaconie Wetenschap p.401: “Voor die spiritualiteit lijkt het begrip ‘wederkerigheid’ van 
fundamentele betekenis. … Het gaat in de diaconale zorg om een ontmoeting, waarbij de één een mens in 
nood is en de ander … ook. De mens in nood valt niet samen met zijn/haar ziekte, schuld, zwakte. En de helper 
is niet alleen de sterke, die de zwakke opbeurt, maar draagt ook zijn/haar eigen zwaktes en schulden met zich 
mee.” 
62 Meeuws, p. 408, hier wordt geschreven over een ‘U-vormig proces van omvorming’. Toon van de Sande 
heeft in 1988 ook meegewerkt aan een Opstapkursus Diakonie, Toerustingskursus voor parochiemedewerkers 
die met diakonaal werk willen starten. 
63 Port State Control kan enkel als partner gezien worden als de contacten informeel blijven. 
64 Handboek Diaconie Wetenschap, p.37. 
65 Zie mail 2020.10.23: De doelstellingen van het Rotterdam Port Welfare Committee zijn; 

• Op een eerlijke, efficiënte en effectieve wijze verdelen van beschikbaar gestelde en geïnde gelden 
ten behoeve van zeevarenden-welzijn 
• Zeevarenden-welzijn in Rotterdam daadwerkelijk bevorderen 
• Samenwerking Rotterdamse missies/vrijwilligersorganisatie zeevarenden bevorderen 
• Internationale regelgeving inzake het welzijn van zeevarenden, m.n. de Maritime Labour Convention 
en de richtlijn 2009/13 van de EU bevelen de oprichting van Port Welfare organisaties aan 

http://www.rotterdamportwelfare.com/scheepsbezoeken-tijdens-coronacrisis/
http://www.shipvisitor.org/

