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Blijven we op koers?

1) Baan

2) Strategie

3) Beursprijs / Beursterm / beursnotering / geldmarkt 

4) Draverij /Loop /  Looprichting / Omloop / Race

5) Reisroute / Reisweg / Richting 

6) Richting van een schip of vliegtuig
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We geraken uit koers! (af en toe)
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Hulp van de smartphone?
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Eb & vloedApps           in    overvloed



Wat is er zoal op apps?

• Aanmelden (bunkeren / laden /lossen)

• Havens (havengeld)

• Walstroom

• Navigatie programma’s (Riverguide)

• Media (Schuttervaer, Binnenvaartkrant)

• Sluisplanning

• Pegelstanden

• Nautische info (Visuris)

• Toeleveranciers (Dräger)

• Rekentools

• Vaarmelder 

• Databanken (UN nrs)

• En nog veeeeeel meer
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Maar… er is meer… applicaties/websites genoeg
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Maar… er is meer… applicaties genoeg
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• Bics
• Module voor je bevrachter
• UAB of een andere website
• Stabiliteits- of stuwage 

programma
• Crewmatrix of 

bemanningslijst
• Onderhoudsprogramma
• Nagenoeg alles wat er ook als 

app is
• ……
• ……
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Maar er is nog een ander gevaar …….
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Is die overgang een gevaar?
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“Het vereenvoudigd het varen, het is nog geen 
autonoom varen maar het geeft je een stukje rust, 
zodat je af ten toe tijdens het varen ook je aandacht 
kunt richten op andere zaken zoals een stukje 
administratie, stuwplan maken, of een gewoon een 
gesprek aangaan b.v. over de telefoon”

Onderbelasting!!!
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It’s all a matter of perspective…
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Gedrag verandert door nieuwe technieken!
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Gedrag verandert door nieuwe technieken!
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De praktijk; Gaan we nu vertrekken (23-01-2018)

• Vervoersdocument opmaken

• Nog een vervoersdocument opmaken

• Ladingdocs inscannen en doorsturen naar bevrachter

• Vaartijdenboek invullen

• BICS melding maken

• Crewmatrix updaten

• Stabiliteitsprogramma invullen

• Reisvoorbereiding maken

• UAB melding klaarzetten
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Wat doen we allemaal digitaal
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Wie heeft “onze” gegevens?
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Wetgeving / Guidelines / Best Practice
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Enz….



“reisproces”
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“dagelijks” “wekelijks” “per torn” “maandelijks”
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Welke partijen zijn er?
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Wat wordt binnenkort digitaal? Of waar zijn plannen voor?
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VOW lijst
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lijst

dienstboekje

Ligplaats 
reservering

Controle 
certificering

Pronto

havengelden

Vaartijdenboek

Terminals

Terminals

ILT / Aquapol

Port of 
Rotterdam

Port of 
Rotterdam

Port of 
Rotterdam

ILT / Aquapol

ILT / Aquapol

North Sea Ports



Lekker positief…
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2011 - > 5 terminals > aanmeld module

2017 -> 21 terminals

2019 -> 28 terminals

2020 ->ca 35 terminals

Voordelen;1 website, 1 wachtwoord, direct bevestiging, feedback mogelijk via website en steigerplanning, maken van melding is
in te plannen, gebruiksvriendelijk (dag/nacht stand), geen app(!)
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Werkgroep UAB, samenwerking tot kortere en uniforme vragen

• Stap 1 – totale lijst opmaken aug 2017

• Stap 2 – lijsten opsplitsen (scheepsinfo / laden / lossen / bevestiging / bemannings- & bezoekers lijst / afmelding)

• Stap 3 – scheepsinfo lijst groter maken

• Stap 4 – per lijst de vragen uniform maken

• Stap 5 – overbodige vragen vaststellen

• Stap 6 – voorstel voor lijsten definitief maken

• Stap 7 – voorstel bespreken met UAB-online of dit voorstel werkbaar is

• Stap 8 – voorstel voorleggen aan de terminals sept 2018

• Stap 9 – uitwerking van opmerkingen van de terminals 2019

• Stap 10 – uitrol 2019/2020

• ……
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UAB 2020

• Aantal verschillende vragen is inmiddels gedaald met 35%, en zal nog verder dalen en het aantal terminals neemt toe

• Vragen staan in een vaste volgorde UNIFORMITEIT!!

• Schip kan certificaten (CvG, stoffelijst, tanktabellen, laadinstructie) eenmalig uploaden

• Geofencing, maakt automatische melding tijdens de vaart mogelijk, veiliger en betrouwbare melding

• Operators kunnen opdracht klaarzetten

• ADN controlelijst en VOW lijst wordt meer en meer gebruikt (module CDNI is in de maak)

• Steigerplanning wordt meer en meer gebruikt

• Schermen zijn gebruikersvriendelijker

• Is te koppelen met andere programma’s

• Er is meer overleg, nog te weinig, maar toch
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Scherm gebruikersvriendelijker
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API koppeling
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Nog een mooi voorbeeld
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Toekomst?
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BTB -> UAB, Bargelink, Port Base 

klant klantbevrachterbevrachter

laadadres

losadres

SCHIP

SCHIP

BTG-> ECDIS 

BICS Havengelden

RIS Bruggen sluizen

Autoriteiten

Vaarwegbeheerder

SCHIP



Wat is mijn boodschap aan u?

• Leiderschap, laat u horen, en spreek anderen aan!

• Kijk verder dan uw organisatie, kijk wat het effect is van uw oplossing.

• Kijk ook over de grenzen van uw haven, gemeente, vaarweg, landsgrens, bedrijf, branche,…..

• Bekijk alles ook juist vanuit de stuurhut, en let op menselijk gedrag!

• Zoek samenwerking en ga in overleg

37



Zorg ervoor dat we samen “in control” blijven!!!!
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