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@sznh

WhatsApp 06-58775667
Om snel op de hoogte te blijven 
van evenementen of  
mede delingen van de SZNH
Je kunt niet reageren op de
berichten; alleen ontvangen.

Inschrijven

Uw organisatie kan zich als
deelnemer inschrijven bij de
SZNH. Het deelnemerschap biedt
vele voordelen!
Samen zijn wij sterk.
Klik hier voor meer info.

Deelnemerskosten zijn € 120,- per
jaar per zwembad.
Bij aanmeldingen van meerdere
zwembaden van één organisatie
ontvangt u korting.

Zwembadeninfo

Inschrijven en/of opzeggen voor
dit nieuwbulletin kan via
info@sznh.nl

Terugblik ‘Aquafitness’ workshop  
en training ‘Omgaan met mondige ouders’

De aquafitness workshop op  
donderdag 27 oktober in sport-
complex Hoornse Vaart was 
een groot succes. Collega’s uit 
verschillende zwembaden werden 
flink uitgedaagd bij diverse ‘Hight 
Intensity’ trainingen zoals FloatFit, 
Aquakickboks, Acquapole, Tabaqua 
en Aquajump op trampolines. 
Vind jij dat wij dit vaker moeten 
organiseren? En heb je een voorkeur 
voor een bepaalde workout? Laat 
het ons weten via info@sznh.nl

Voor de training ‘Omgaan met 
mondige ouders’ was ook veel 
interesse van zweminstructeurs, 
teamleiders, zwemlescoördinatoren 
en receptiemedewerkers uit 
verschillende zwembaden in Noord-
Holland. In een interactieve sessie 
gaf Nicolette van Mierlo diverse 
handvatten om hier professioneel 
mee om te gaan. Heb je interesse in 
een training op eigen locatie? 

Klik hier voor meer info.
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Steeds meer bedrijven hebben 
te maken met agressie. Recent 
onderzoek heeft uitgewezen dat 
68% van de medewerkers gedurende 
de afgelopen zes maanden met 
één of andere vorm van agressie te 
maken heeft gehad. Helaas komt ook 
binnen zwembaden agressie steeds 
vaker voor.
Onder agressie verstaan we allerlei 
tegenwerkend gedrag van gasten 
en bezoekers. Denk aan die vader 
die direct boos wordt omdat jij hem 
aanspreekt op de zwembandjes die 
zijn kleine zoontje niet draagt, of die 
moeder die haar kind in de gaten 
zegt te houden, maar ondertussen 
heel druk is met haar telefoon. En zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. 
Je hebt vast zelf ook dit soort 
ervaringen. Erg vervelend om mee 
te maken, maar wij leren je graag 
hiermee beter om te gaan. Het is 
onze ervaring dat deelnemers, na het 
volgen van deze training, veel minder 
lang rondlopen met een vervelend 
gevoel rondlopen nadat ze zo’n nare 
situatie hebben ondervonden.

In de training gaan we, samen met 
jou en je collega’s, op een praktische 
manier aan de slag! 

Wij gaan je weerbaarder maken 
tegen deze (verbale) vormen van 
agressie. 

In één dagdeel krijg je veel 
praktische handvatten uitgereikt 
hoe je (beter) kunt omgaan met 
lastige en/of agressieve gasten en 
bezoekers. Je leert hoe je vervelende 
situaties meer naar jouw eigen hand 
kunt zetten. Zo kan je met meer 
vertrouwen het conflict aangaan 
en zal escalatie bijna altijd worden 
voorkomen. Je leert omgaan met 
je eigen spanning. Ook gaan we in 
op hoe iedereen elkaar binnen jouw 
team kan helpen. Wel zo’n goed 
gevoel!

De workshop wordt georganiseerd 
op dinsdag 17 januari 2023 bij 
schaatsbaan De Westfries in Hoorn, 
Westfriese Parkweg 5. We starten 
om 09.00 uur en eindigen om 12.00 
uur. Inloop is vanaf 08.30 uur.

Voor leden van de SZNH is de 
workshop gratis. Niet leden betalen 
€35,- per deelnemer. Er kunnen 
maximaal 20 collega’s aan de 
workshop deelnemen. 
Klik hier om je aan te melden.

Zwembad Loos in Heiloo 
zoekt een medewerker 
voor 22,5 uur per week

Welke werkzaamheden ga je 
uitvoeren?
• Lesgeven Zwem ABC
• Zwemvaardigheid
• Aquasporten
• Trimzwemmen
• Baby-peuter

Functie eisen:
• CIOS en/of opleiding 

zweminstructeur
• EHBO diploma
• Ervaring op genoemde zaken
• Plezier in lesgeven, dagen en 

tijden in overleg.

Contactpersoon:
Suzan Loos
06 12753867
visje@xs4all.nl

VACATURES
Vacatures
Wij zullen voortaan alle vacatures 
van de zwembaden in Noord-
Holland met je delen. Wel zo 
handig toch?
Wil jij ook een vacature van 
jouw zwembad of zwemschool 
kosteloos in de nieuwsbrief en 
website van de SZNH? 

Stuur deze naar info@sznh.nl

Ga je mee op  
werkbezoek in België?

Zet vrijdag 10 februari alvast 
in je agenda! Onze vriendelijke 
zuiderburen vertellen ons alles 
over de zwembadtechniek, 
exploitatie en duurzaamheid van 
twee zwembaden in Middelkerken 
en Oostende. Het is mogelijk om 
te overnachten. 
Meer info volgt.

Op dinsdag 17 januari organiseert stichting ‘Samenwerkende Zwembaden 
Noord-Holland’ een speciale workshop ‘Weerbaar tegen agressie’ voor alle 
zwembadmedewerkers bij schaatsbaan ‘De Westfries’ in Hoorn.

Weerbaar tegen agressie: Ook voor jou!

https://sznh1.webnode.nl/aanmelden/
mailto:visje@xs4all.nl
mailto: info@sznh.nl
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Hellemond Sport Hilversum zoekt  
een zweminstructeur m/v
 
Ben jij sportief en enthousiast en vind je het leuk om 
kinderen te helpen met hun zwemdiploma’s?  
Vind jij het leuk om zwem-ABC te geven?  
Help je graag kinderen en volwassenen met plezier in 
het water? 
Wil je graag 15 tot 20 uur werken in het zwembad? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Bij van Hellemond Sport zijn we op zoek naar een 
enthousiaste zweminstructeur of -instructrice die 
gecertificeerd is als zwemonderwijzer. 

Wie ben jij? 
Jij bent een enthousiaste groepsles instructeur of 
instructrice en je krijgt voldoening uit het helpen van 
mensen bij het behalen van hun doelstellingen op het 
gebied van sport, gezondheid en levensstijl.  
Door je enthousiasme creëer je bij de deelnemers 
een geweldige belevenis. Je bent natuurlijk zelf 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van 
je lessen.  

Wij vragen; 
• Enthousiast 
• Teamplayer 
• Flexibel 
• CIOS, ROC sport & bewegen of ALO diploma met 

aantekening zwemmen  
• Diploma zwemleider A en of B  
• Zweminstructeur branche gecertificeerd  
• EHBO/BHV  

Wie zijn wij: 
Onze missie is dat van Hellemond Sport is een 
groeiende organisatie waarbij leden van alle leeftijden 
zich thuis en veilig voelen en waar met kennis en 
kwaliteit gewerkt wordt aan een gezonde leefstijl.   
Onze visie is dat van Hellemond Sport is een 
toonaangevende omgeving waar in een ontspannen, 
plezierige, respectvolle sfeer samen met familie 
gesport wordt voor de juiste balans tussen lichaam 
& geest.  Onze kernwaarden zijn: persoonlijk, 
professioneel, kwaliteit & familie.  

Ja dit lijkt me leuk! 
Stuur een mail naar erik@hellemond.nl met je 
motivatie en cv. 
Een freelance constructie behoort ook tot de 
mogelijkheden. 
 

VACATURES
Kom jij bij ons lesgeven in het Marnix?
(fulltime, parttime, ZZP)

Voor het leukste zwembadteam van Amsterdam, zijn wij 
op zoek naar collega’s die net zo enthousiast zijn als wij.
Samen met je team ben je verantwoordelijk voor 
het geven van zwem-ABC lessen aan kinderen. 
Daarnaast houd je toezicht op bezoekers, bewaak je 
de kwaliteit van het zwemwater en verricht je lichte 
schoonmaakwerkzaamheden.
 
Wie zijn wij?
Het Marnix is een icoon in het centrum van Amsterdam. 
In onze sportaccommodatie wisselen de zwemlessen, 
doelgroep activiteiten en recreatieve uren elkaar af. We 
ontvangen met plezier veel verschillende bezoekers en 
we maken veel lol met elkaar.
 
Wat vinden wij belangrijk
• Een diploma voor zelfstandig zweminstructeur 

(bijvoorbeeld Zwemonderwijzer of MBO-sb (CIOS) 
met de aantekening zwemmen);

• Een diploma lifequard/toezichthouden;

Wat kun je van ons verwachten?
• Je verdient tussen € 2000,- en € 2700 bruto per maand 

bij een 38-urige werkweek;
• In december krijg je een eindejaarsuitkering van 3,5%;
• Interne opleidingen behoren tot de mogelijkheid. Het 

is aan jou hoe ver je door wilt groeien!   
• Je EHBO diploma kun je bij ons (opnieuw) halen;
• Woon je verder dan 10 km dan betalen wij je 

reiskosten;
• Het Marnix is prima bereikbaar met het OV of de fiets 

(eigen stalling). (Parkeren in de buurt van het Marnix 
is niet gratis).

• Het betreft een flexibele functie, dit kan zowel 
doordeweeks, in het weekend, overdag als ’s avonds 
zijn. Uiteraard is het rooster in overleg met jou! Zo 
hou je ook nog tijd over voor de dingen die jij leuk 
vindt;

• We werken volgens de CAO Zwembaden;
• Zou je het leuk vinden ook te werken bij de receptie 

of in ons facilitaire team? Hoe meer allround je kan 
worden ingezet hoe meer uren wij beschikbaar 
hebben.

• Wij hebben ook mogelijkheden voor ZZPers 

Interesse?
Kom gerust vrijblijvend een kopje koffie drinken.
Mail voor een afspraak: vacature@hetmarnix.nl
(Een brief of cv is niet nodig.
We bespreken gewoon alles onder de koffie)

mailto:erik@hellemond.nl
mailto:vacature@hetmarnix.nl
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OPLEIDING
Monday School

Veel van de opleidingen in 
Nederland gaan vaak niet door 
of zijn niet interessant omdat de 
cursus niet veel voorkomt, deze 
te ver weg is of dat er te weinig 
inschrijvingen zijn. Martin Witte, 
van Quality Movement, wilt dit 
ondervangen door een ‘Monday 
School’ op te zetten in Noord-
Holland.
 
Wat zijn hier nou de voordelen van?
• Dichtbij trainen in de regio
• Trainen in kleine groepjes  

(gaat altijd door)
• Een onderwerp op maat kiezen
• Kosten beheersbaar houden

De trainingen kunnen 
plaatsvinden in sportcomplex 
Hoornse Vaart of op eigen locatie. 
Afhankelijk van de ruimte en 
behoefte.

De volgende onderwerpen 
kunnen behandeld worden:
• Zwangerschapszwemmen
• Peuterzwemmen
• Zwemles ABC nog leuker maken
• Gastgericht handelen
• Communicatie
• Zelf aangedragen onderwerpen

Zou jij dit toejuichen en 
heb je interesse en/of leuke 
onderwerpen? Laat het ons weten 
via info@sznh.nl 

Meer weten over Quality 
Movement? Klik hier voor meer 
info.

AGENDA 2023
Workshop ‘Omgaan met agressie’
voor wie:  alle zwembadmedewerkers
plaats:   Hoorn
locatie:  schaatsbaan ‘De Westfries’
wanneer:  dinsdag 17 januari
Tijd:   09.00 - 12.00 uur

Werkbezoek Middelkerken en Oostende
voor wie:  managers en belangstellenden
plaats:   Middelkerken en Oostende, België
locaties:  info binnenkort bekend
wanneer:  10 februari
tijd:   info binnenkort bekend

Jaarvergadering SZNH
voor wie:  managers en belangstellenden
plaats:   Alkmaar
locaties:  sportcomplex Hoornse Vaart
wanneer:  vrijdag 24 maart
tijd:   10.00 - 14.00 uur
  afsluiting met lunch

Cursus ‘Watermeten’
voor wie:  zwemonderwijzers en lifeguards
plaats:   nog niet bekend
locaties:  nog niet bekend
wanneer:  maart
tijd:   nog niet bekend

Minicongres ‘Duurzaamheid’
voor wie:  managers/TD en belangstellenden
plaats:   Heiloo
locaties:  theater De Beun
wanneer: april
tijd:   09.00 - 12.30 uur
  afsluiting met lunch

Aanmelden kan via onze website. Klik hier.

Het bestuur van stichting 
‘Samenwerkende Zwembaden Noord-Holland’ 

wenst iedereen alvast 
hele fijne feestdagen 

en een gezond 
en sportief 2023.

Het bestuur van stichting 
‘Samenwerkende Zwembaden Noord-Holland’ 

wenst iedereen alvast 
hele fijne feestdagen 

en een gezond 
en sportief 2023.
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