
stewardwerking
Opleiding  18 febr. 2020

WELKOM !!!



Welkomstwoord 
(9u – 9u15)

Welkom aan:
*Limburg, Antwerpen en Vlaams - Brabant
*starters van het 1ste uur:   werking Dilsen – Stokkem en
Ijsse: de heren S. Slypen en F. Stuckens
*partners: Kristof Vlietinck (admin. ANB  Vissen)

Ghislain Mees (celhoofd natuurinspectie  ANB)
Escala

* dagmanager: David Bral o.a. bewaker van de timing van de dag 



Dagprogramma  dat u kreeg

09:00 - 09:15  Welkomstwoord 
09:15 - 09:55  Wetgeving: Hengelrechten, toegangsregelingen (Dhr. 
Vlietinck.)  
Pauze  
10:10- 11:00  Opstarten van een nieuwe werking
11:00 - 11:30  Natuurinspectie toegelicht (Dhr. Mees G.) 
11:30 - 11:45  Bespreking namiddagprogramma & pasmoment fluohesjes 
12:45 - 13:45  Omgaan met verbale en fysieke agressie (Escala) 
Pauze  (de vorming van de kleine trainingsgroepen)
13:55 - 15:55  Omgaan met verbale en fysiek agressie in de praktijk (Escala) 
16:00 - 16:30  Slotbespreking 



Toelichting dagprogramma

Voormiddag: wet….aanpak inspectie….       3 sprekers en vragen

Middag:     cafetaria – aanbod: zie David

Namiddag:  training
*samen in deze zaal: escala – aanpak agressie
*in kleinere groep: training ‘reageren op verbale agressie’

Afsluit: deze zaal terug



Dhr. K. Vlietinck
9u15 – 9u55

Wetgeving: Hengelrechten en 
toegangsregelingen

vragen?



pauze



Dhr. E. Pinoy
10u10 – 11u00

Opstarten van een nieuwe werking

vragen



Steward zijn……op weg

Altijd 2 beperkingen !!!

* we hebben geen politionele bevoegdheden

*we zijn alleen steward voor de opgegeven waters en na het 
tekenen van een dienstcontract



Steward zijn….op weg

• Doel stewardwerking: vissers zorgen voor hun eigen water!
-sensoren van alle elementen van/rond hun water
-hulp voor iedereen (professioneel of niet) aan het water
-onderhouden van alle mogelijkheden tot vissen

en dit allemaal onder contract en met afspraken !!!!!!

• Rol opleiding (vandaag en jaarlijkse opfrissing) – doel: kwaliteit en éénheid!!
- vaardigheden         vb. toekomst….

- info: wet en aanpak



Stewards op weg
We bekijken het proces stap per stap:
• We vormen een groep

- wie – zelf op zoek gaan ( lijst via sportvisserij Vlaanderen)
-voorwaarden van werken -algemeen

(bij 1ste samenkomst komen vissers met ervaring helpen, zo lang je wenst)
-manier van werken

• We bepalen het watertraject waarover we willen werken (meestal samen met het 1ste punt)
-duidelijk aflijnen

• We bepalen de opdracht die we willen opnemen
-selectie uit de mogelijkheden

• We structureren onze werking
-vormen van een gesloten groep
-vormen van een open groep ter communicatie ( optie)



Stewards op weg

We bekijken het proces stap per stap:

• We contacteren alle partners

• Het betrokken PVC maakt een dienstenovereenkomst

-sportvisserij Vlaanderen levert hesjes aan

-sportvisserij Vlaanderen levert badges aan.

• We maken een jaarlijks rapport (hulp beschikbaar)

• De ondertekende vzw krijgt de steun volgens het contract

• De VZW stort het gehele bedrag door op rekening van de stewardwerking



Groepswerking

We vormen een groep stewards@sportvisserijvlaanderen.be

zie ook: www.sportvisserijvlaanderen.be

- wie: interesse + langdurig engagement

-voorwaarden van werken -algemeen

*lid sportvisserij Vlaanderen – verzekering

*tonen aan hoofd: model 2 goed gedrag en zeden

-manier van werken

*geen politionele bevoegdheid

*nieuw: vragen van vergunning.

-welke vzw ondertekent het contract?



Watertraject

• Meestal samen met de eerste stap

• Duidelijk aflijnen

‘liever klein dan te groot’

‘opleiding van vissers die later een aparte werking zullen opstarten’



Onze opdracht

De mogelijkheden:

• Basisopdracht (voor iedere werking en altijd!

• Ruimen van de visplaatsen en toegang (extra steun)

• Ruimen van de visplaats in het water (extra steun)

• Ruimen van vuilnis (extra steun)

• Hulp bij visuitzettingen (extra steun)

• …………………..

• Hulp bij oproep ANB, Inbo, …..(inbegrepen – geen aparte vergoeding)



Structureren van onze werking

• Vormen van een gesloten groep       (basis voor het jaarrapport)

• Vormen van een open groep – communicatie ( optie)

• Hoofd werking (contact met de politie), lid van een gesloten groep voor hoofden stewardwerking (supervisie 
sportvisserij Vlaanderen)



Alle partners

Samenkomst nodig met:

*de betrokken politie:

-uitleg werking en doel

-duiding van de win situatie: 1 beller = hoofd stewardwerking

-afspraken rond het doorgeven van milieu inbreuken, inbreuken

op de visserijwetgeving……

*afspraken met de waterwegen

*afspreken met de eventuele eigenaars, beheerders van het water

*afspraken met de betrokken gemeentes

*afspraken met natuurinspectie, ANB, PVC’s…..



Jaarlijkse afhandeling

• We maken een jaarlijks rapport (hulp beschikbaar)

• De ondertekenende vzw krijgt de steun volgens het contract

• De VZW stort het gehele bedrag door op rekening van de stewardwerking

De duur van de overeenkomst is tot nu 3 jaar.



Dhr. G. Mees
11u00 – 11u30

Natuurinspectie toegelicht

vragen



Namiddagprogramma  bespreking
11u30 – 11u45

Namiddagprogramma:
-Eerste deel (volledige groep 1 u) theorie over omgaan met 

verbale en fysieke agressie (Escala)(in deze zaal)
-Tweede deel ( groepswerken)

* systeem: toewijzen van de groepen aan de 
lectoren

1 groep blijft in deze zaal.
* verdeling over de lokalen

2 groepen naar aparte lokalen



Middagpauze
11u45 – 12u45

+ passen fluovestjes



Escala eerste deel
13u45 – 14u45

Theorie over omgaan met verbale en 
fysieke agressie 



Toewijzing groepen voor 2de deel
14u45 – 14u55

Toewijzen groepen aan lectoren 
* 1 groep die blijft in de grote zaal

Verplaatsing naar lokalen 
* 2 groepen die aparte lokalen opzoeken.

Volg je lector!!!



Slotbespreking
16u00 – 16u30

Samenvatting van de  afspraken 
Duiden van de mogelijkheden
Vragen uit het publiek

vergeten passen van hesjes???

Certificaten, lijst deelnemers en ppt worden ter beschikking gesteld. 


