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In 2011 heeft de Nederlandse regering het VN-verdrag van de International Labour Organisation 
geratificeerd. Ondanks dat men bezig is de Maritime Labour Convention te implementeren, wordt 
het voor de zeemanshuizen en welzijnswerkers steeds moeilijker om geheel hun werk vol te 
houden. Het vereiste wettelijke niveau wordt vaak nauwelijks maar regelmatig ook niet gehaald. 
De landelijke subsidie die in 2005 werd ingetrokken wordt slechts ten dele door  lokale overheden 
en havenbedrijven gecompenseerd. De sponsoring van bedrijven blijkt geen brede basis te hebben 
en is zeer conjunctuurgevoelig. Een toekomstbestendige exploitatie van de zeemanshuizen is 
moeilijk. 
Bij veel gemeenten en havenbedrijven staat het welzijn voor zeevarenden niet hoog op de agenda. 
  
Terwijl de welzijnswerkers die zeevarenden aan boord helpen overuren maken, lopen de 
exploitatietekorten van een aantal zeemanshuizen zodanig op dat deze met sluiting worden 
bedreigd. Door de gevolgen van de Covid-19 crisis zal de situatie nog nijpender worden omdat door 
de verplichte sluiting van de zeemanshuizen de inkomsten zijn verdwenen en particuliere 
sponsoring van bedrijven zeer waarschijnlijk niet het niveau zal halen van voorgaande jaren. 
 
De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC)doet een dringende oproep aan de overheid om op 
korte termijn steunmaatregelen te treffen om de met sluiting bedreigde zeemanshuizen in stand te 
houden en daarnaast passende maatregelen te treffen om de continuïteit van het welzijn voor 
zeevarenden op termijn te waarborgen.  
 
Nederlandse zeehavens spelen een belangrijke rol in ons land. Ze bieden werkgelegenheid, 
creëren economische toegevoegde waarde en vormen de logistieke schakel tussen Europa en de 
rest van de wereld. Vervoer van goederen over water zal naar verwachting de komende jaren 
steeds verder stijgen. Het aantal scheepsbewegingen zal daarmee toenemen en onze havens 
moeten daarop inspelen. Door het bieden van o.a. goede faciliteiten als het gaat om (nautische) 
bereikbaarheid, veiligheid en vlotte turn-around tijden. Maar ook het bieden van goede zorg aan 
zeevarenden. Want uiteindelijk is en blijft de maritieme sector, net als andere sectoren, 
mensenwerk. 
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De goede zorg voor zeevarenden in de Nederlandse havens is in handen van 
welzijnsorganisaties die samenwerken in de Nederlandse Zeevarenden Centrale. Er zijn o.m. 7 
zeemanshuizen aangesloten, die in de Nederlandse zeehavens actief zijn op het gebied van 
zeevarendenwelzijn. Meer dan 200 vrijwilligers en 14 professionele welzijnswerkers bieden 
steun aan zeevarenden, die onze havens aandoen. 
 
Die ondersteuning bestaat uit het bieden van praktische faciliteiten vanuit de zeemanshuizen. 
Denk daarbij aan de kleine leefruimte op schepen waardoor men graag even in een andere 
omgeving wil zijn. Aan computers en snelle wifi om contact met het thuisfront te onderhouden, 
een bar om in een ontspannen sfeer anderen te ontmoeten en een winkel voor alledaagse 
praktische benodigdheden (bijv. toiletartikelen). Vrijwilligers zorgen voor gratis vervoer van 
de zeevarenden van boord naar het zeemanshuis en vice versa. 
 
Bij (fatale) ongevallen wordt steevast een beroep gedaan op de faciliteiten en deskundigheid 
van de welzijnsorganisaties. Maar ook bij arbeidsconflicten, persoonlijke (psychische) 
problemen als gevolg van eenzaamheid en gebrek aan contact met het thuisfront, etc. Omdat 
de problematiek soms zwaar en complex is, wordt er veel gevraagd van scheepsbezoekers en 
is professionaliteit van groot belang.  
 
Scheepsbezoekers werken vanuit de zeemanshuizen, maar komen vaak ook aan boord van 
schepen. In 2019 brachten ca. 42.000 zeevarenden een bezoek aan de Nederlandse 
zeemanshuizen en scheepsbezoekers bezochten meer dan 4000 schepen in Nederlandse 
havens. Deze cijfers onderstrepen het bestaansrecht van zeevarendenwelzijnswerk in ons 
land. 
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Het werk van(uit) de zeemanshuizen is mogelijk dankzij eigen omzet, financiële steun van 
sponsoren en donateurs en soms door subsidie van een gemeente of havenbedrijf. Deze 
steun is vrijwillig, waardoor de financiële positie en dus de continuïteit van het 
zeevarendenwelzijnswerk in de Nederlandse zeehavens kwetsbaar is. 
  
Tot 1 januari 2005 was deze kwetsbaarheid aanzienlijk minder. Toen ontvingen de 
zeemanshuizen met elkaar jaarlijks een subsidie van het toenmalige Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat van € 600.000,=. Dit bedrag werd over de verschillende zeemanshuizen in 
Nederland verdeeld. Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Balkenende I is 
deze subsidie destijds stopgezet. De Tweede Kamer ging ervan uit dat de welzijnszorg voor 
zeevarenden zou worden voortgezet door de lokale overheden en havenbedrijven. Over de 
manier waarop dat zou plaatsvinden zijn destijds echter geen afspraken vastgelegd en deze 
vrijblijvendheid vertaalde zich de afgelopen jaren in geen, of fors lagere subsidies voor de 
zeemanshuizen.  
 
Naast teruglopende overheidssubsidie wordt het zeevarendenwelzijnswerk  geconfronteerd 
met verminderde bijdragen vanuit kerkelijke organisaties zoals de Mission to Seafarers uit 
Londen en de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Dit omdat  daar de inkomsten teruglopen. 
Juist omdat deze kerkelijke organisaties dit werk onder zeevarenden van harte ondersteunen 
wordt ook door hen gezocht naar andere aanvullende financieringsmogelijkheden van dit 
werk. 
 
Inmiddels hebben 5 zeemanshuizen sinds enkele jaren een negatief exploitatiesaldo, 
waardoor ze hun werk niet meer op het niveau kunnen doen waar de Nederlandse regering 
zich aan heeft gecommitteerd. 
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Organisatie Bezoekende 
schepen 

scheepsbezoeken Fte 
welzijnswerkers 

Fte vaste 
medewerkers 

Vrijwilligers  Zeevarende 
bezoekers 

Rotterdam/ 
Rijnmond 

      

Mts Schiedam 
 

     364 0,75 1 12  3.032 

PKWR 27.475      36 1    
Diaconaal  
 
Havenproject 

    349 1    

The Bridge     250  0,4 39  3.591 
       
Amsterdam/ 
IJmond 
 

 5.000    700  4,5 35 13.321 

Havenlicht 
 

    550   10  

Groningen/ 
Delfzijl 

      

Eemshaven  5.566    550 0,4  44 10.000 
       
Mts Vlissingen  3.750 1.227 0,4 1,8 45    8.682 
Terneuzen  2.154   2,1 13    2.846 
       
Moerdijk  2.000     640 0,4  13       596 
       

Totalen 45.935 4.666 3,95 9,8 211 42.068 

Overzicht 

Activiteiten  

2018 



 

 

  

 
 

Het economisch belang en de toegevoegde waarde van havens wordt in cijfers over 
tonnages, aantal schepen, werkgelegenheid, uitgifte van haventerreinen en 
bedrijfsvestigingen aangegeven. 
De Nederlandse regering kijkt niet langer alleen nog maar naar het bruto nationaal 
product maar ook naar het bruto nationaal geluk.  
  
Onderbelicht blijft vaak de maatschappelijk toegevoegde waarde in havengebieden. Zorg 
voor zeevarenden vormt daarbij een belangrijke component. Zeevarenden die ervaren dat 
er in de havens goed voor hen wordt gezorgd zullen beter presteren, veiliger werken en 
voor minder arbeidsonrust zorgen. 
Uit het onderzoek dat de University of Cardiff (SIRC) heeft uitgevoerd, bleek dat de 
bekendheid met het werk en de waardering ervoor rond de 90 à 95% scoorde (de grootste 
klachten zijn het gebrek aan zeemanshuizen en het gebrek aan mogelijkheden ze te 
bezoeken). 
 
Dat zal het vestigings- en investeringsklimaat voor de betreffende haven gunstig 
beïnvloeden bv. nieuwe klanten en bedrijvigheid. 
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De Nederlandse Staat onderkent het belang van goede zorg voor zeevarenden en daarmee het 
werk van de Nederlandse Zeevarendencentrale. Dat blijkt uit het feit dat zij het internationale 
verdrag ‘Maritime Labour Convention’ (MLC 2006) van de ‘International Labour Organisation’ 
in 2011 heeft geratificeerd. In hoofdstuk 4 van de MLC 2006 wordt elk land dringend 
aangeraden te zorgen voor  ‘Port Welfare’. Dit betekent dat landen die het verdrag hebben 
ondertekend ook de verplichting hebben te zorgen voor goede welzijnsvoorzieningen voor 
zeevarenden. 
 
In Nederland halen deze welzijnsvoorzieningen momenteel niet het vereiste niveau, zo blijkt 
uit rapportages van de Vereniging Landelijk Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg. 
Om de dienstverlening aan buitenlandse zeevarenden in Nederlandse havens ook voor de 
komende jaren op het niveau van MLC2006 te garanderen en toekomstgericht te maken is een 
structurele bijdrage vanuit het Rijk nodig voor het werk dat nu (nog steeds) wordt uitgevoerd.  
 
De Duitse overheid heeft deze (financiële) verantwoordelijkheid vorm en inhoud gegeven door 
de erkende instellingen voor zeemanswelzijn substantieel te ondersteunen. Zo ontvangt de 
Deutsche Seemanns Mission minimaal een structurele bijdrage van € 500.000,- per jaar. 
 
De Nederlandse Zeevarenden Centrale en het Platform Maritiem hebben deze problematiek in 
2017 aangekaart bij twee verantwoordelijke departementen van de overheid. Er zijn inmiddels 
drie gesprekken geweest. In oktober 2019 is er van de zijde van de ministeries een voorstel 
voor een werkconferentie toegezegd om de concrete situatie met betrekking tot kansen en 
noden in kaart te brengen. Zo zou er een eerste stap gezet kunnen worden in de richting van 
een structurele oplossing. De toezegging werd oktober 2019 gedaan, maar tot dusver is er 
niets vanuit de ministeries vernomen, terwijl de tijd dringt. 
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In de periode tussen 2017 en 2020 heeft de Nederlandse Zeevarenden Centrale ondertussen 
proactief studie verricht en modellen ontworpen om professioneel, transparant en 
toekomstbestendig welzijnswerk voor zeevarenden te kunnen garanderen.  Dit met het oog op 
de te verwachten oormerking van financiële ondersteuning, maar ook om de kwaliteit van het 
huidige werk te verhogen.  De organisaties op het gebied van welzijnswerk voor zeevarenden 
zijn daarmee klaar voor de toekomst, die nu alleen nog financieel zeer onzeker is.  
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Locatie Zeemanshuizen Welzijnswerkers   
Rotterdam/Rijnmond   € 35.000,-   
Diaconaal 
havenproject 

  € 20.000,-   

The Bridge € 40.000,- € 35.000,-    
Amsterdam/IJmond € 35.000,- € 35.000,-   
MtS Vlissingen € 25.000,- € 30.000,-   
Varenscentrum 
Terneuzen 

€ 45.000,-     

Moerdijk/Dordrecht  € 10.000,- € 10.000,-   
Onvoorzien €  20.000,- € 20.000,-   
      
Totalen: € 175.000,- € 185.000,-   
Totaal benodigd  
bedrag  

  € 360.000,- 

Prognose  

Exploitatietekort  

In 2021 

 



 
 
 

 
 
De Nederlandse Zeevarenden Centrale wil daarom, namens de bij haar aangesloten 
zeemanshuizen en welzijnswerkers, uw Kamer dringend verzoeken ons structureel 
financieel te ondersteunen met een bedrag van minimaal  € 360.000,-  per jaar.  Met dat 
bedrag kunnen wij ons werk voortzetten en op een wettelijk acceptabel niveau krijgen.  

 
Wij begrijpen dat subsidie aan voorwaarden gebonden is en zijn graag bereid de precieze 
invulling en aanpak met u te bespreken. 
 
Wij vertrouwen erop dat de Nederlandse Overheid invulling wil geven aan het door haar 
geratificeerd verdrag MLC 2006 middels financiële ondersteuning aan de Nederlandse 
zeevarendenhuizen. Zeevarenden verdienen immers havens waarin ze zich veilig en welkom 
voelen, zeker in een land als Nederland. 
 
Namens de indieners van deze petitie: 
 
Nederlandse Zeevarenden Centrale: 
 
Hans Kapteyn,   Wim van Til  Arjen van der Veen 
voorzitter,    secretaris,     penningmeester 
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Nederlandse Zeevarenden Centrale 
Stationsstraat 112 
3881 AG Putten 
06-55188845 
wim.van.til@hetnet.nl   
www.nederlandsezeemanscentrale.nl 
 
Bij de NZC zijn de volgende instanties aangesloten: 
 

 Prot. Koopvaardijwerk Amsterdam/ IJmond 
 Prot. Koopvaardijwerk Rotterdam/ Rijnmond 
 Het Havenlicht Amsterdam 
 Leger des Heils 
 Prot. Kerk in Nederland 
 Remonstrantse Broederschap in Nederland 
 Stg. International Seafarers center The Bridge Oostvoorne 
 Stg. Mission to Seafarers Vlissingen 
 Stg. Mission to Seafarers Schiedam 
 Stg. Koopvaardijpastoraat Groningen/Eemshaven 
 Stg. Koopvaardijwerk Moerdijk 
 Deputaat schap geestelijke verzorging Chr. Gereformeerde Kerken 
 Stg. Van der Schalkfonds 
 Comité kerstfeest op zee 
 Stg. Koopvaardijpersoneel ’40-‘45  
 

De Petitie is mede ondersteund door: 
 Stg. Zeemanswelvaren Amsterdam 
 Stg. Varenscentrum Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen/Terneuzen 
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