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Evaluatie oefening dijkbewaking Rivier 12 december 2015
Opgesteld door: Eef Janssen
Vastgesteld door: Directieraad
Vastgesteld op: 21 maart 2016
Status: Definitief

Onderwerp
Op zaterdag 12 december 2015 vond de oefening dijkbewaking Rivier plaats. Voor deze oefening zijn
gedurende de ochtend en middag op zes dijkposten in twee shifts alle patrouillelopers en het
dijkpostpersoneel voor het rivierengebied actief geweest. Tijdens de oefening is het netcentrisch
werken met het Landelijk Crisis Management Systeem voor waterschappen (LCMS-W) voor het eerst
toegepast. Het lopend patrouilleren binnen vakken van tien kilometer is ook voor het eerst gedaan.
Daarnaast zijn vernieuwde werkinstructies gebruikt. Kortom, een oefening met veel nieuwe
elementen.

Opzet
Deze evaluatie is gebaseerd op de verslagen van de waarnemers en de aandachtspunten die door de
dijkposten zijn ingebracht. Het doel van de evaluatie is om leerpunten te benoemen. De leerpunten
zijn verdeeld naar wat goed ging (vasthouden) en wat beter kan (aan werken).

Leerpunten
Vasthouden:
· Om meer realistisch te oefenen, hebben de dijkposten bij deze oefening zelf de patrouilles

opgeroepen en ingedeeld. Ook zijn de schades veelal reëel uitgebeeld in plaats van met foto’s op
borden. Deze gewijzigde aanpak heeft goed gewerkt. Het sluit beter aan op de praktijk bij
hoogwater en heeft nieuwe ervaringen en inzichten opgeleverd.

· De inzet en het enthousiasme van de patrouillelopers en het dijkpostpersoneel zijn opmerkelijk.
De taken zijn serieus opgepakt en uitgevoerd, de betrokkenen voelen zich verantwoordelijk voor
de dijkbewaking.

· Het inrichten van de dijkposten door het dijkpostpersoneel verloopt routinematig. Het is
duidelijk merkbaar dat dit vaker is beoefend. Het dijkpostpersoneel weet hoe de post in te
richten en voert de taken correct en beheerst uit.

· Het instrueren en op pad sturen van de patrouilles, waarbij het hoofd dijkpost, de technisch
administratief ondersteuners en de wachtcommandanten ieder een taak hebben, gaat over het
algemeen goed. De meeste patrouilles verlaten de dijkpost met de juiste aanwijzingen en
hulpmiddelen.

· De werkinstructies voor de dijkbewaking zijn recent vernieuwd en nu voor het eerst toegepast.
Deze vernieuwde instructies zijn duidelijk en toepasbaar. De instructies bieden het
dijkpostpersoneel houvast bij het uitvoeren van hun taken. Met name onervaren deelnemers
hebben er veel steun aan.

Aan werken:
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1 Leg vast welke informatie wel
en welke niet in LCMS-W
hoort. Train alle technisch

Er is een begin gemaakt met het
netcentrisch werken op de
dijkposten. Maar het was
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administratief ondersteuners
en hoofden dijkpost in het
netcentrisch werken met het
LCMS-W, zodat de dijkposten
real-time informatie met het
kantoor kunnen delen. Neem
in die trainingen mee welke
informatie wel en niet in
LCMS-W hoort.

onduidelijk welke informatie wel
en welk informatie niet in het
LCMS-W hoort, dit met name in
relatie tot FLIWAS. hierdoor is
dubbel werk gedaan en zijn de
dijkposten onnodig belast. Verder
waren niet alle technisch
administratief ondersteuners en
hoofden dijkpost waren in staat
om goed met het LCMS-W te
werken.

2 Leg in een instructie vast hoe
twee patrouillelopers een vak
van tien kilometer behoren te
bewaken, zodanig dat dit op
een eenduidige wijze gebeurt.
Neem deze instructie op in de
opleidingen en trainingen
voor patrouillelopers en
dijkpostpersoneel.

Het lopend bewaken van de
dijken door de patrouilles over
vakken van tien kilometer is
verschillend uitgevoerd. Er is
gelopen en er is gereden. Er is
tegen de stroom van de rivier in
gewerkt en met de stroom mee.
Het is onduidelijk hoe patrouilles
dat behoren te doen. Ook is
onduidelijk hoe beide
patrouillelopers zicht op elkaar
houden in verband met het veilig
werken.
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3 Vraag aan de dijkbeheerders
die de schades hebben
uitgezet, waarom de
patrouilles veel schades
hebben gemist. Train in ieder
geval de patrouilles in het
systematisch en zorgvuldig
speuren naar schades.

Voor de oefening zijn realistische
schades uitgezet, dus geen
borden met foto’s maar in scène
gezette schades. De patrouilles
hebben ongeveer één op de drie
schades niet gevonden. De
oorzaak hiervan is niet duidelijk,
maar het baart wel zorgen.
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