
Wat doet de PWO’er?

• Direct ter plaatse gaan en als ogen en oren voor de Meldkamer Noord-Nederland 
en de hulpdiensten fungeren. 

• Ter plaatse de exacte locatie en relevante (oorzaak, lading, soort vaartuig, aantal 
opvarenden, effect op de omgeving etc) informatie doorgeven aan de MkNN en  
de hulpdiensten.

• Eerste hulp verlenen en/of eventueel mensen van boord halen.

Optimalisering 
Waterhulpverlening Fryslân
Op de Friese wateren is sprake van een unieke samenwerking tussen de  
publieke- en private hulpverleners. In deze factsheet lees je meer over  
deze samenwerking.

Bij de incidentbestrijding op de meren en vaarwegen in zuidwest Fryslân zijn 
naast publieke ook private hulpverleners actief. Deze Professionele Watersport 
Ondernemers zijn werkzaam in de watersport of daaraan gerelateerde bedrijven. 
Zij zijn erg bekend op de Friese wateren en worden bij Prio1 incidenten op 
het water ook gealarmeerd. Zij gaan ter plaatse om naast de hulpdiensten op 
verschillende manieren hulp te kunnen verlenen. De kracht van de PWO’ers is hun 
snelle opkomsttijd. 



Gaat er iets mis? 

Spreek elkaar aan of neem contact op met je contactpersoon. 
Samen maken we de waterhulpverlening sterker. 

Welke afspraken zijn er gemaakt?

• Wanneer er sprake is van een daadwerkelijke noodsituatie, mag de PWO’er sneller 
varen dan de wettelijke toegestane snelheid (eigen verantwoordelijkheid). 

• Het werkgebied van een PWO’er bij een Prio1 incident is de afstand die in 
ongeveer 10 minuten (snel) kan worden gevaren. 

• Bij een Prio1 incident wordt de PWO’er gealarmeerd voor hulpverlening, niet voor 
berging. 

• De PWO’er is altijd herkenbaar (groen hesje “hulpverlener”).
• Marifoonkanaal 10 wordt gebruikt voor de onderlinge communicatie. 
• Er is ter plaatse altijd contact tussen de brandweer en de PWO’er voor 

informatieoverdracht. 
• Na afloop van een incident is indien nodig, opvolging door een hulpdienst.
• Iedere prio 1 inzet door een PWO’er wordt indien nodig geëvalueerd.

Contactpersonen hulpverleningsdiensten

MkNN Leon Hasevoet
Brandweer Fryslân Cor van der Velde
Veiligheidsregio Fryslân Ron Veenstra
Politie Fryslân Gerben Kooistra
Rijkswaterstaat Johan van den Akker
Provinsje Fryslân Jan Douwe Hogerland
Provinsje Fryslân Martijn Bruining 

Deelnemende PWO’ers

Jachtservice De Leeuw Dijken (Langweer)
Veldman Yacht Service Sneek
Jachthaven Heegerwal Heeg
Bootverhuur Ottenhome Heeg
Jachthaven De Kuilart Koudum
Zeilschool ’t Stekelbaarsje Elahuizen
Rederij Toering Lemmer
Reddingsbrigade Drachten
Bos Onderhoud Heeg
Watersportbedrijf Anja Grou
Sleepdienst Brouwer Grou
Groepsaccommodatie Tjeukemeer   Oosterzee

De huidige groep PWO’ers kan worden uitgebreid. Belangstelling om ook mee te werken? 
Stuur dan een bericht naar crisisbeheersing@vrfryslan.nl.

Meer info?

Kijk op www.vrfryslan.nl/pwo


