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Lancering vlog-campagne door jongeren

Aandacht zwemveiligheid jonge nieuwkomers van
levensbelang
VeiligheidNL, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Pharos, GGD GHOR Nederland en
de Nationale Raad Zwemveiligheid hebben de handen ineen geslagen om de aandacht voor
zwemveiligheid onder jonge nieuwkomers te vergroten. Deze organisaties lanceren vlogs over
zwemveiligheid met daarin nieuwkomers uit Eritrea, Somalië en Syrië in de hoofdrol. Uit
onderzoek blijkt dat jongeren die niet in Nederland zijn opgegroeid meer risico lopen op
verdrinking. Dit komt doordat zij vaak minder zwemvaardig en niet bekend zijn met de
Nederlandse water- en zwemcultuur. Aandacht voor deze risicogroep is daarom cruciaal.
Nieuwkomers overschatten eigen zwemvaardigheid en onderschatten gevaren van water
Tussen 1996 en 2015 verdronken in Nederland ruim twee keer zoveel mensen van niet-westerse
afkomst dan autochtone Nederlanders (CBS, 2017). Het is van groot belang om jonge
nieuwkomers te bereiken en te waarschuwen voor gevaren die zwemmen met zich mee kan
brengen. Uit recent onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat jonge nieuwkomers zwemmen heel
leuk vinden, maar hun eigen zwemvaardigheden daarbij overschatten. Ook onderschatten zij de
gevaren van het water. Hierin spelen een gebrek aan basiskennis over zwemwater, groepsdruk
en cultuurverschillen een rol. Nieuwkomers zijn vanuit hun cultuur gewend om collectief te
denken en gaan er vanuit dat zwemmen veilig is als zij met anderen zijn (‘er wordt altijd op je
gelet’). Groepsdruk zorgt ervoor dat jonge nieuwkomers graag erbij willen horen en dan niet
zeggen dat zij niet (goed) kunnen zwemmen. Verder geven de jonge nieuwkomers aan weinig
basiskennis over zwemwater te hebben en informatie laagdrempelig moet zijn. Vandaar dat is
gekozen voor de lancering van een vlog-campagne.
Vlogs gemaakt door jonge nieuwkomers
Hoe kun je jongeren beter bereiken dan door jongeren zelf? Daarom vloggen drie jonge
nieuwkomers over het thema zwemveiligheid. Elke vlog laat zien dat zwemmen leuk is, maar dat
je je bewust moet zijn van de eventuele gevaren van bijvoorbeeld een zwembad, een
recreatieplas of een rivier. De mini vlog-campagne heeft als doel om op een laagdrempelige en
aantrekkelijke manier bewustwording te creëren bij de jonge nieuwkomers over de risico’s van
zwemwater en het belang van leren zwemmen in Nederland.
Samenwerking
De vijf organisaties hebben hun kennis gebundeld om op het gebied van zwemveiligheid zoveel
mogelijk nieuwkomers te bereiken. Samen maken zij zich hard voor het voorkomen van
verdrinkingsongevallen onder nieuwkomers. Naast de mini vlog-campagne is er ook de
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handreiking ‘Zwemveiligheid nieuwkomers’ opgesteld voor gemeenten door Pharos, GGD GHOR
Nederland en VeiligheidNL. Deze bevat informatie en tips om de zwemveiligheid van
statushouders vanuit gemeenten te vergroten en wordt naast de bestaande
voorlichtingsmaterialen al veel gebruikt.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de perswoordvoerders van de samenwerkende organisaties.
Nationale Raad Zwemveiligheid/project NL Zwemveilig
Marjolein van Tiggelen, telefoonnummer (06) 21 56 76 27, mail mvantiggelen@nrz-nl.nl
Onderwerpen: Zwemveiligheid, zwemvaardigheid, zwemonderwijs, Nationale Zwemdiploma’s, beroepsopleiding.
VeiligheidNL
Saskia Kloet, telefoonnummer (06) 21 15 23 88, mail s.kloet@veiligheid.nl
Onderwerpen: Onderzoek onder jonge nieuwkomers, handreiking ‘Zwemveiligheid nieuwkomers’, vlogstijl filmpjes
ontwikkeld ten behoeve van gedragsverandering, voorkomen van verdrinking, voorlichtinsgmaterialen.
COA
Alet Bouwmeester, telefoonnummer (06) 46 38 20 16, mail aletbouwmeester@coa.nl
Onderwerpen: Het COA spant zich maximaal in binnen haar financiele mogelijkheden om kinderen en ouders in de COAopvang te informeren over de gevaren van (open) water, doet aan actieve voorlichting over water- en zwemcultuur en
faciliteert zwemlessen.
Pharos
Joyce van Horn, telefoonnummer (030) 234 98 00, mail j.vanhorn@pharos.nl
Onderwerpen: Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen richt zich onder andere op de kwaliteit en
toegankelijkheid van preventie en zorg voor vluchtelingen, laagopgeleiden en migranten. Daartoe ontwikkelen en
verspreiden we producten en kennis die bruikbaar zijn in de praktijk en ondersteunen we gemeenten, (zorg)professionals
en vrijwilligers bij het vormgeven van een passende integrale aanpak van de gezondheid van vluchtelingen,
laagopgeleiden en migranten.
GGD GHOR Nederland
Dorien Tolhuis, mail dtolhuis@ggdghor.nl
Onderwerpen: uitvoering van publieke gezondheidszorg, zowel binnen COA opvang als in gemeenten (voorbeelden:
jeugdgezondheidszorg en gezondheidsvoorlichting).
Klik hier voor de vlogs over zwemveiligheid van jonge nieuwkomers.
Klik hier voor het onderzoek van VeiligheidNL naar zwemmen en zwemveiligheid uitgevoerd onder jonge nieuwkomers, in
het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.
Klik hier voor de Handreiking ‘Zwemveiligheid nieuwkomers’ Wat kunt u als gemeente doen? uitgevoerd in het kader van
het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders van Pharos en GGD GHOR Nederland.
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