
KENNISMAKEN MET WERKEN OP HET
WATER
Amsterdam, 24 maart 2016 - Het toerisme in Amsterdam groeit jaarlijks met zo’n vijf procent en
naar verwachting blijft dat stijgen tot zo’n 23 miljoen toeristen in 2025. Veel van hen willen een
rondvaart door de grachten maken. Om de stroom aan toeristen goed op te vangen, zowel nu als
in de toekomst, vond er vanmiddag in Amsterdam voor mensen die geïnteresseerd zijn in werken
op het water een open dag plaats. Bij rederij Blue Boat Company was jong en oud aanwezig. Voor
heel even stonden zij zelf aan het roer, leerden zij onder andere hoe je met toeristen omgaat en
vroegen zij de échte schipper het hemd van het lijf. Wie na afloop van de dag enthousiast was kon
zich direct aanmelden voor een baan bij Blue Boat Company of bij het Nova College, waar men de
opleiding ‘Schipper rondvaart’  binnen één jaar kan afronden en daarna direct aan de slag kan in
de Amsterdamse rondvaart: één van de populairste attracties van Nederland.

Fotograaf: Diederik van der Laan

Dit jaar vierde Nederland op 24 maart Wereldwaterdag. Het thema was Water & Jobs. Naast inzicht in het
beroep rondvaartschipper leerden bezoekers van de open dag bij Blue Boat Company daarom ook hoe
het is om als kelner of gids te werken. Wereldwaterdag is een initiatief van de Verenigde Naties en wordt



over de hele wereld gevierd.

Einde foto + onderschrift

Kijk je uit naar meer informatie, neem dan contact op met Merktroubadour Dionne Benard of Eva van
Beurden via het telefoonnummer +31 6 36 01 28 80 of per e-mail via pers@merktroubadour.nl. Het
beeldmateriaal in deze pressroom is rechtenvrij te gebruiken. 
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OVER BLUE BOAT COMPANY
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Over Blue Boat Company

Blue Boat Company is de Amsterdamse rolstoeltoegankelijke rondvaartrederij met het meest uitgebreide en
creatieve aanbod. Naast de langste toeristische rondvaart van Amsterdam bieden zij ook een vloot van luxe
partyschepen met flexibel meubilair voor o.a. dinnercruises, borrels, huwelijken en zelfs uitvaarten. Ook biedt
Blue Boat met ‘Gezocht, Zoetwaterpiraten!’ de eerste en enige kinderrondvaart van Nederland. Naast het
meest diverse aanbod loopt Blue Boat Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.
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