
GEEN BRON VAN INKOMSTEN
Vrijwilligers van de KNRM krijgen een vergoeding van € 1,25 voor ingezette uren.  
De bemanning bepaalt onderling of deze vergoeding persoonlijk wordt uitgekeerd  
of in de zogenaamde bemanningspot gaat. Bij voldoende aanwezigheid ontvangt  
de vrijwilliger aan het eind van het jaar een aanhoudpremie van maximaal € 300,-  
per jaar. Vergoedingen aan vrijwilligers zijn door de belastingdienst aan een 
maximum gebonden. Boven dit maximum wordt belasting geheven.

WILT U KENNIS MAKEN MET DE KNRM?
De KNRM is de werkgevers van de vrijwilligers enorm dankbaar voor het beschikbaar 
stellen van arbeidstijd van deze redder. Om werkgevers kennis te laten maken met 
het werk dat de werknemer voor de KNRM doet, organiseren veel reddingstations 
een open dag voor werkgevers. Er is sowieso één keer per jaar de gelegenheid te 
komen kijken bij de jaarlijkse Reddingbootdag.

VRAGEN?
Hebt u nog vragen, stel die dan in de eerste plaats aan uw werknemer zelf.  
Mocht die het antwoord schuldig blijven, dan zijn er medewerkers van de KNRM in 
IJmuiden die u verder kunnen helpen. Via www.knrm.nl kunt u verder alle informatie 
over de KNRM vinden.

 

Stichting
Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij

Postbus 434
1970 AK IJmuiden
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De KNRM is opgericht op 
11 november 1824 en wordt 
sindsdien uitsluitend door 
vrijwillige bijdragen in stand 
gehouden.
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Hier werkt  
een redder ...
INFORMATIE VOOR WERKGEVERS  
VAN KNRM-VRIJWILLIGERS



Bent u straks misschien een trotse werkgever van iemand die 
zich vrijwillig inzet voor de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM)? De KNRM is op zoek naar redders voor 
KNRM-reddingstation [naam reddingstation]. Redders zijn 
gewone mensen, waarbij het hulpverlenen in het bloed zit. Deze 
redders zijn één van de pijlers van de KNRM en brengen ieder jaar 
meer dan 4.000 mensen in veiligheid.

In deze brochure geven we u uitleg over het werk van een 
vrijwillige redder bij de KNRM en de gevolgen die dat kan 
hebben voor u als werkgever. Dat zijn voor- en nadelen. Het 
is goed het gesprek met uw werknemer aan te gaan om de 
verwachtingen over dit vrijwilligerswerk wederzijds goed af te 
stemmen.

WEL VRIJWILLIG, MAAR NIET VRIJBLIJVEND
De KNRM is een hulpverleningsorganisatie, die mensen 
helpt en redt op het water. Dat doen wij al bijna 200 jaar 
met vrijwilligers. Uw werknemer heeft zich bij ons vrijwillig 
aangemeld om bemanningslid te worden op één van onze 
reddingboten. Dat is echter geen vrijblijvende functie. Er 
wordt dag en nacht op de vrijwilliger gerekend, want bij elk 

OPLEIDINGEN
Varen op een reddingboot onder soms stressvolle 
omstandigheden vraagt om goed teamwork, onderling 
vertrouwen en professionaliteit. ‘Veilig uit, veilig thuis’ is het 
motto. Daar zijn alle opleidingen bij de KNRM op gericht. 
Daar heeft u als werkgever ook profijt van. Onze vrijwilligers 
krijgen een uitgebreide EHBO-opleiding, worden getraind in 
brandbestrijding, teamwork, leidinggeven en management aan 
boord van reddingboten. De ervaring die zij daarbij opdoen 
nemen zij mee naar hun werkomgeving. 

BEGELEIDING EN TOEZICHT KNRM
De vrijwilligers worden begeleid door de plaatselijke commissie 
van het reddingstation. Die bestaat uit een voorzitter 
(meestal de burgemeester van de gemeente), een secretaris, 
penningmeester en coördinerende commissieleden voor 
materieel, opleidingen en communicatie en fondsenwerving. 
De relatief kleine beroepsorganisatie faciliteert de 
reddingstations op meerdere vlakken vanuit het kantoor en de 
werkplaats in IJmuiden. De Raad van Toezicht van de KNRM 
bestaat ook uit betrokken vrijwilligers.

VEILIG UIT, VEILIG THUIS
Redders varen soms uit onder slechte weersomstandigheden. 
Daarom is alles bij de KNRM gericht op veilig uitvaren en veilig 
thuiskomen. De opleidingen en oefenavonden zijn daar een 
essentieel onderdeel bij, om redders bewust te maken van 
de omstandigheden en de (on)mogelijkheden van materieel 
en mensen. Elke redder krijgt een eigen overlevingspak met 
noodbaken en een kledingpakket. Iedere twee jaar wordt de 
redder getraind in persoonlijke veiligheidsprocedures; noem 
het maar de BHV-aan-boord.

alarm moet gevaren worden. Er kunnen mensenlevens op het 
spel staan ...

Het team van vrijwilligers op een reddingstation bevat 
voldoende vrijwilligers. Zij bepalen onderling hun 
beschikbaarheidsrooster via een speciale app. Er is dus enige 
flexibiliteit in de momenten waarop ze oproepbaar zijn. 

EISEN AAN DE VRIJWILLIGER
Als de pieper gaat moet de reddingboot binnen 10 minuten 
kunnen varen. Daarvoor moet de vrijwilliger nabij de 
reddingboot wonen en/of werken. De beschikbaarheid moet 
de vrijwilliger afstemmen met zijn of haar privésituatie thuis en 
uiteraard met u als werkgever.

De Redding Maatschappij stelt ook eisen aan leeftijd, 
gezondheid en opleidingen. Een vrijwilliger op een reddingboot 
moet medisch gekeurd zijn, alvorens deel te kunnen nemen 
aan de activiteiten van de KNRM. Deze medische keuring 
wordt vijfjaarlijks, en vanaf het 45e jaar tweejaarlijks, 
herhaald. Daar kunt u als werkgever baat bij hebben, al zijn de 
uitkomsten van de keuring een privézaak.

VERZEKERING GOED WERKGEVERSCHAP 
Voor alle vrijwilligers is een polis Goed Werkgeverschap 
afgesloten. Deze polis dekt de werkelijke kosten die kunnen 
ontstaan als gevolg van een ongeval tijdens werkzaamheden 
voor de KNRM. Het begrip werkelijke kosten is veelomvattend 
en beperkt zich niet tot de directe medische kosten. 
Bijvoorbeeld ook compensatie van verlies aan toekomstige 
verdiencapaciteit in de beroepssfeer valt hieronder. Voor 
werkgevers van vrijwilligers bestaat op deze polis de 
mogelijkheid, onder voorwaarden, compensatie te claimen voor 
de loondoorbetalingsverplichting aan hun voor beroepsmatige 
werkzaamheden uitgevallen werknemer.

Voor de redders zelf is een Verzekering Collectieve Ongevallen 
afgesloten. Deze geeft dekking tijdens deelname aan 
werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de KNRM, 
inclusief het woon-werkverkeer.

HOEVEEL TIJD KOST HET MIJN WERKNEMER?
Een groot deel van het vrijwilligerswerk vindt plaats in de 
vrije tijd van de vrijwilliger. Dan gaat het om oefenavonden en 
opleidingen. Het aantal uren voor hulpverleningen varieert 
sterk per reddingstation, van 40 tot 150 acties per jaar. 
Bovendien zijn de uren afhankelijk van de flexibiliteit, die de 
vrijwilliger zelf heeft om het beschikbaarheidsrooster in te 
vullen. Deze flexibiliteit in beschikbaarheid moet de vrijwilliger 
met u bespreken. Wij hopen natuurlijk dat u daaraan ruimhartig 
wilt meewerken.
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