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Onderwerp : Rolprofielen  
Datum  : 14 mei 2014 
Door  : Femke van den Berg, Maurits van Gulick en Jessica Zoethout  
 
Inleiding  
Het voorliggende stuk bevat rolprofielen die zijn opgesteld binnen het deelproject calamiteitenorganisaties op 
initiatief van het Platform CWMNL.  
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BESLISSERS 
Staan aan het hoofd van een team en sturen medewerkers aan om tot inzicht in de dilemma’s te komen en 
besluiten te nemen. 
 

Rolnummer  1 

Rolbenaming  Hoofd veld 

Rolcategorie  Beslissers  

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s) 

Taken  
- Stemt af met de liaison CoPI en de 

netwerkpartners in het veld. 

- Meldt feiten en maatregelen aan het ACW. 

- Beslist over routinematige maatregelen. 

- Geeft uitvoering aan besluiten van het ACW. 

- Coördineert de bestrijding in het veld.  

- Rapporteert aan het hoofd ACW. 
- Leidt de veldteams en stuurt 

veldmedewerkers aan.  
- Beslist over routinematige maatregelen. 
- Vraagt besluiten over niet routinematige 

maatregelen aan het WAT/ACW. 
 
Verantwoordelijkheden 

- Het hoofd veld is verantwoordelijk voor de 
leiding aan het bestrijden van (omvangrijke) 
calamiteiten in het veld door de veldwerkers 
van zijn team direct aan te sturen. 

 
Bevoegdheden  

- Is bevoegd om bindende aanwijzingen te 
geven aan de veldmedewerkers. 

- Is bevoegd om acuut besluiten te nemen 
aangaande de calamiteitenbestrijding over 
routinematige maatregelen. 

- Is bevoegd om noodzakelijke financiële 
verplichtingen aan te gaan binnen de 
daarvoor geldende mandaat- en 
budgetregelingen. 

Plaats in de organisatie  
 

- In het veld bij de veldmedewerkers. 
 

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek  - Omgevingsbewust samenwerken. 
- Stressbestendig handelen. 
- Situationeel communiceren. 
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek - Beslissen.  
- Politiek bestuurlijk inzicht 
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Rolnummer  2 

Rolbenaming  Hoofd ACW  

Rolcategorie  Beslissers 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s) 

Taken  

 Leidt het ACW op basis van de vaste structuur en 

levert hierin de beeldvorming. Leidt de WAT-

vergadering voor de oordeelsvorming en 

besluitvorming. 

 Neemt besluiten over de uitvoering, inclusief de 

crisiscommunicatie in coördinatiefase 1. 

 Stemt af met partners op uitvoerend niveau, 

rechtstreeks of via de teamleden van het ACW of 

de liaison CoPI/OVD-W. 

 Adviseert de OL over de tactiek, inclusief de 

crisiscommunicatie in coördinatiefase 2. 

 Vraagt aan de OL besluiten over de tactiek, 

inclusief de crisiscommunicatie in 

coördinatiefase 2. 

 
Verantwoordelijkheden 
Het hoofd ACW is eindverantwoordelijk voor het 
uitvoerend optreden van het waterschap tijdens een 
calamiteit, neemt daartoe de noodzakelijke besluiten 
over de concrete bestrijdingsmaatregelen. Het hoofd 
ACW informeert en adviseert de Operationeel Leider 
over de calamiteit. 
 
Bevoegdheden 

 Is bevoegd om de calamiteitenorganisatie op te 
schalen in overleg met de Operationeel Leider. 

 Is bevoegd om bindende aanwijzingen te geven 
aan de leden van het ACW. 

 Is bevoegd om acuut besluiten te nemen 
aangaande de uitvoering van de 
calamiteitenbestrijding, inclusief de 
crisiscommunicatie in coördinatiefase 1.  

 Is bevoegd om noodzakelijke financiële 
verplichtingen aan te gaan binnen de daarvoor 
geldende mandaat- en budgetregelingen. 

Plaats in de organisatie  Het ACW  

 Het Waterschap Actieteam 

 Het Waterschap Operationeel Team.   

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek  - Omgevingsbewust samenwerken  
- Stressbestendig handelen  
- Situationeel communiceren  
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek - Beslissen  
- Politiek bestuurlijk inzicht 
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Rolnummer  3 

Rolbenaming  Operationeel leider   

Rolcategorie  Beslissers 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s) 

Taken  

 Leidt het Waterschap Operationeel Team op 

basis van de vaste vergaderstructuur met proces, 

beeldvorming, oordeelsvorming en 

besluitvorming (PBOB). 

 Neemt besluiten over de tactiek, inclusief de 

crisiscommunicatie in coördinatiefase 2. 

 Stemt af met netwerkpartners op tactisch 

niveau, rechtstreeks of via de liaison 

OT/algemeen commandant en liaison 

ondersteuner van het waterschap. 

 Adviseert de dijkgraaf over de strategie, inclusief 

de crisiscommunicatie in coördinatiefase 3 en 4. 

 Vraagt aan de dijkgraaf besluiten over de 

strategie, inclusief de crisiscommunicatie in 

coördinatiefase 3 en 4. 

 
Verantwoordelijkheden 
De operationeel leider is op tactisch niveau 
verantwoordelijk voor het optreden van het 
waterschap tijdens het bestrijden van een calamiteit. 
De operationeel leider informeert en adviseert 
directie en bestuur over de calamiteit en is 
aanspreekpunt op operationeel niveau voor 
betrokken netwerkpartners.  
 
Bevoegdheden 

 Is bevoegd om de calamiteitenorganisatie op te 
schalen. 

 Is bevoegd om bindende aanwijzingen te geven 
aan de leden van het WOT. 

 Is bevoegd om acuut besluiten te nemen 
aangaande de tactiek van de 
calamiteitenbestrijding, inclusief 
crisiscommunicatie vanaf coördinatiefase 2.  

 Is bevoegd om noodzakelijke financiële 
verplichtingen aan te gaan voor het bestrijden 
van de calamiteit tot het bedrag dat is vastgelegd 
in de mandaatregelingen van het waterschap. 

Plaats in de organisatie 
 

 Het Waterschap Operationeel Team. 

 Het Waterschap Beleidsteam. 

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek  - Omgevingsbewust samenwerken. 
- Stressbestendig handelen. 
- Situationeel communiceren.  
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek - Beslissen  
- Politiek bestuurlijk inzicht 
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Rolnummer  4 

Rolbenaming  Dijkgraaf
1
  

Rolcategorie  Beslissers 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s) 

Taken  

 Leidt het Waterschap Beleidsteam op basis van 

de vaste vergaderstructuur met proces, 

beeldvorming, oordeelsvorming en 

besluitvorming (PBOB). 

 Is bestuurlijk aanspreekpunt voor de 
Operationeel Leider.  

 Neemt besluiten over de strategie, inclusief de 

crisiscommunicatie in coördinatiefasen 3 en 4. 

 Stemt af met netwerkpartners op strategisch 

niveau, rechtstreeks of via de bestuurlijk liaisons 

en assistent liaisons van het waterschap. 

 Is woordvoerder van het waterschap als 
spreekbuis richting media. 

 Is het gezicht van het waterschap naar buiten 
toe.  

 
Verantwoordelijkheden 
De dijkgraaf is op strategisch niveau 
eindverantwoordelijk. De dijkgraaf is bestuurlijk 
eindverantwoordelijk voor de wijze waarop de 
calamiteit wordt bestreden, inclusief het voorkomen 
en beperken van daaruit voortvloeiende schade. 
 
Bevoegdheden 

 Is bevoegd om strategische besluiten te nemen 
aangaande de calamiteitenbestrijding. 

 Is bijzondere bevoegd tot het nemen van alle 
noodzakelijke maatregelen om gevaren voor 
waterstaatswerken af te wenden (artikel 5.29 
Waterwet). 

 Is bevoegd om elk personeelslid in te zetten bij 
het bestrijden van calamiteiten (artikel 6.29 
SAW). 

 Eventuele zaken op basis van keur of bestuurlijke 
mandaatregelingen.  

Plaats in de organisatie   Het Waterschap Beleidsteam. 

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek  - Omgevingsbewust samenwerken. 
- Stressbestendig handelen. 
- Situationeel communiceren. 
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek - Beslissen  
- Politiek bestuurlijk inzicht  

                                                 
1
  In deze rolprofielen wordt de ‘dijkgraaf’-vorm gebruikt. Waar ‘dijkgraaf’ staat kan ook ‘voorzitter beleidsteam’, 

‘watergraaf’en/of ‘voorzitter’ gelezen worden. Immers alle dijkgraven zijn waterschapsvoorzitter, maar niet alle 
waterschapsvoorzitters worden dijkgraaf genoemd; 
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ADVISEURS 
Adviseren analyseren de informatie, combineren die met vakkennis en zetten die om naar maatregelen. 

 
  

Rolnummer  5 

Rolbenaming  Adviseur reguliere organisatie  

Rolcategorie  Adviseurs 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s) 

Taken  

 Adviseert de dijkgraaf over de strategie van de 

calamiteitenbestrijding. 

 Adviseert de dijkgraaf over het beleid van het 

waterschap. 

 Stemt op verzoek van de dijkgraaf af met 

netwerkpartners.  

 Bewaakt de voortgang van de dagelijkse gang van 
zaken van het waterschap. 

 Rapporteert aan de dijkgraaf. 
 
Verantwoordelijkheden 
De adviseur reguliere organisatie is 
eindverantwoordelijk voor de reguliere ambtelijke 
organisatie. Brengt daarbij kennis in van 
organisatorische en bestuurlijk juridische aspecten 
van het waterbeheer, voor zover relevant voor de 
bestrijding van de calamiteit. 
 
Bevoegdheden 
- 

Plaats in de organisatie   Het Waterschap Beleidsteam 

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek  - Omgevingsbewust samenwerken  
- Stressbestendig handelen  
- Situationeel communiceren  
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek - Adviseren 
- Analyseren 
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Rolnummer  6 

Rolbenaming  Adviseur (technisch, ondersteuning, 
procesbewaking, communicatie en juridische zaken) 

Rolcategorie Adviseurs 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Taken  

 Adviseert over door de calamiteit getroffen 

waterstaatswerken van het waterschap in relatie 

tot het eigen specifieke vakgebied (technisch, 

ondersteuning, procesbewaking, communicatie 

en juridische zaken). 

 Duidt eventuele vaktechnische informatie over 

de calamiteit die uit het veld komt. 

 Rapporteert aan het hoofd ACW, de OL en de 

dijkgraaf. 

 
Specifieke taken conform eventuele werkinstructie. 
 
Verantwoordelijkheden 

 De adviseur is verantwoordelijk voor advies aan 
het hoofd ACW over zijn vakgebied.  

 
Bevoegdheden 
- 

Plaats in de organisatie  - Het ACW.  
- Het Waterschap Actieteam 
- Het Waterschap Operationeel Team.  
- Het Waterschap Beleidsteam. 

Competenties (team en waar nodig individueel)  

Generiek  - Omgevingsbewust samenwerken.  
- Stressbestendig handelen. 
- Situationeel communiceren.  
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek  - Adviseren 
- Analyseren 
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INFORMATIEVERWERKERS 

 
Verzamelen, verwerken en delen informatie (intern en extern) ten behoeve van advisering, besluitvorming of 
uitvoer van maatregelen.  

Rolnummer  7 

Rolbenaming  Informatiecoördinator  

Rolcategorie  Informatieverwerkers 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s) 

Taken  

 Vraagt informatie over de calamiteit op in het 

ACW.  

 Stelt het gemeenschappelijke waterbeeld op en 

past dit aan op basis van nieuwe informatie . 

 Brengt het gemeenschappelijk waterbeeld in bij 

de vergaderingen van het WAT, WOT en WBT. 

 Deelt het vastgestelde waterbeeld met de 

betrokken netwerkpartners. 

 Rapporteert aan het hoofd ACW, de 

Operationeel Leider of de dijkgraaf. 

 Informeert de leden van het ACW over de 
calamiteit door het gemeenschappelijke 
waterbeeld te presenteren. 

 
Verantwoordelijkheden 

 De informatiecoördinator is verantwoordelijk 
voor de voortgang en kwaliteit van het 
informatieproces. Hiertoe organiseert hij 
informatie-uitwisseling (zoals gegevens, 
genomen maatregelen en adviezen) binnen het 
waterschap en tussen het waterschap en de 
betrokken netwerkpartners met daarvoor 
bestemde geautomatiseerde systemen. Stelt 
hierbij kaders voor andere informatieverwerkers. 

 
Bevoegdheden 
- 
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Plaats in de organisatie  
 

- Het ACW.  
- Het Waterschap Actieteam 
- Het Waterschap Operationeel Team. 
- Het Waterschap Beleidsteam. 

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek  - Omgevingsbewust samenwerken. 
- Stressbestendig handelen.  
- Situationeel communiceren. 
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing.  

Specifiek - Analyseren 
- Accuratesse 
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Rolnummer  8 

Rolbenaming  Verslaglegger (tekst & plot)  

Rolcategorie  Informatieverwerkers  

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s) 

Taken  

 Zorgt voor de verslaglegging en visualisering in 

het ACW en de vergaderingen van het WAT, WOT 

en WBT in tekst en beeld. Verspreidt de 

verslaglegging onder de leden van de 

calamiteitenorganisatie. Zorgt voor de 

archivering van de verslaglegging. 

 Volgt de aanwijzingen op van het hoofd ACW, de 
Operationeel Leider of de dijkgraaf.  
 

Verantwoordelijkheden 
- De verslaglegger is verantwoordelijk voor de 

verslaglegging in het ACW, het Waterschap 
Operationeel Team of het Waterschap 
Beleidsteam in tekst of in geografische 
informatiesystemen. De verslaglegger 
ontsluit en presenteert geografische 
informatie over bron- en effectgebied van de 
calamiteit. 

 
Bevoegdheden 
- 

Plaats in de organisatie 
 

 Het ACW. 

 Het Waterschap Actieteam 

 Het Waterschap Operationeel Team. 

 Het Waterschap Beleidsteam. 

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek  - Omgevingsbewust samenwerken. 
- Stressbestendig handelen. 
- Situationeel communiceren. 
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek - Accuratesse 
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Rolnummer  9 

Rolbenaming  Informatieverwerker ACW 

Rolcategorie Informatieverwerkers 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s)  

Taken  

 Vraagt  op verzoek of uit eigen beweging 

benodigde informatie over de calamiteit op en 

stelt deze ter beschikking van leden van het 

ACW. 

 Registreert relevante informatie of laat dit 

registeren ten behoeve van het ACW. 

 Geeft op verzoek opdrachten van het ACW door 

aan interne en externe partijen. 

 
Verantwoordelijkheden 
De informatieverwerker ACW is verantwoordelijk 
voor het verzorgen van informatiestromen binnen 
het waterschap waar het ACW om heeft gevraagd of 
nodig heeft zonder dat een concrete opdracht is 
gegeven. 
 
Bevoegdheden 
- 

Plaats in de organisatie  Het ACW en veld 

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek - Omgevingsbewust samenwerken.  
- Stressbestendig handelen. 
- Situationeel communiceren.  
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek  - Accuratesse 
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UITVOERDERS 
Treffen van maatregelen ter bestrijding van de calamiteit en communiceren over de situatie  

Rolnummer 10 

Rolbenaming  Veldmedewerker 

Rolcategorie  Uitvoerders 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s) 

Taken  

 Signaleert mogelijke calamiteiten en meldt die 

aan het hoofd veld.  

 Volgt het verloop van de calamiteit, verzamelt en 

rapporteert feiten over de calamiteit. 

 Voert opdrachten uit voor het bestrijden van de 

calamiteit. 

 Werkt samen met derden bij het bestrijden van 

de calamiteit. 

 
Verantwoordelijkheden 
De veldwerker is op individueel niveau 
verantwoordelijk voor het bestrijden van de 
calamiteit in het veld door alle daarvoor 
noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.  
 
Bevoegdheden 
- 

Plaats in de organisatie  In het veld. 

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek  - Omgevingsbewust samenwerken  
- Stressbestendig handelen  
- Situationeel communiceren  
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek - Accuratesse  
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ONDERSTEUNERS 
Scheppen randvoorwaarden waarbinnen overige rollen hun taken ongehinderd kunnen uitvoeren  

Rolnummer  11 

Rolbenaming  Ondersteuner ACW 

Rolcategorie Ondersteuners 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s)  

Taken  

 Vraagt  op verzoek benodigde informatie over de 

calamiteit op en stelt deze ter beschikking van 

leden van het ACW. 

 Regelt uitvoerende zaken op verzoek van leden 

van het ACW. 

 Geeft op verzoek opdrachten van het NCW door 

aan interne en externe partijen. 

 
Verantwoordelijkheden 
De ondersteuner ACW is verantwoordelijk voor het 
tijdig op orde hebben van de benodigde faciliteiten 
en middelen ten behoeve van de bestrijding van de 
calamiteit. 
 
Bevoegdheden 
- 

Plaats in de organisatie  Het ACW en veld 

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek - Omgevingsbewust samenwerken. 
- Stressbestendig handelen.  
- Situationeel communiceren. 
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek  - Accuratesse 
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Rolnummer  12 

Rolbenaming  Liaisonondersteuner (algemeen en communicatie) 

Rolcategorie Ondersteuners 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s)  

Taken  

 Ondersteunt de liaison OT en/of de liaison BT van 
het waterschap. 

 Neemt bij afwezigheid de taken van de liaison OT 

over. 

 Verzorgt de informatiestroom vanuit het 

waterschap naar de veiligheidsregio of 

gemeente. 

 Verzorgt de informatiestroom vanuit de 
veiligheidsregio of gemeente naar het 
waterschap.  

 Rapporteert aan de liaison OT of liaison BT. 

 
Verantwoordelijkheden 
De liaisonondersteuner is verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van de liaison OT of BT op het gebied 
van informatie, faciliteiten of advies. Is vervanger van 
de liaison OT als deze (nog) niet aanwezig is.  
 
Bevoegdheden 

 Is bevoegd om, bij afwezigheid van de liaison en 
indien de tijd ontbreekt voor ruggespraak, 
namens het waterschap besluiten te nemen op 
verzoek van de burgemeester, voorzitter van de 
veiligheidsregio of operationeel leider van de 
veiligheidsregio.  

Plaats in de organisatie  
 

 Bij de actiecentra van het Regionaal Operationeel 
Team.  

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek - Omgevingsbewust samenwerken . 
- Stressbestendig handelen. 
- Situationeel communiceren. 
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek  - Politiek bestuurlijk inzicht. 
- Beslissen 
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VERTEGENWOORDIGERS 
Vertegenwoordigen het waterschap bij netwerkpartners, adviseren die partners en nemen besluiten binnen het 
gestelde mandaat. 
 

Rolnummer  13 

Rolbenaming  Liaison CoPI / OVD-W 

Rolcategorie  Vertegenwoordigers 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s) 

Taken  

 Vertegenwoordigt het waterschap bij 

netwerkpartners in het CoPI. 

 Neemt zo nodig namens het waterschap 

besluiten in het CoPI. 

 Stemt af met het hoofd veld.  

 Stemt af met de reguliere leidinggevenden als er 

geen sprake van opschaling van het waterschap 

is.  

 Informeert het ACW vanuit het CoPI. 

 Consulteert en rapporteert aan het hoofd ACW.  
 
Verantwoordelijkheden 
De liaison CoPI is de verantwoordelijk 
vertegenwoordiger van het waterschap in een 
Commando Plaats Incident om de leider CoPI (va de 
veiligheidsregio) te informeren en te adviseren over 
de watergerelateerde aspecten van de calamiteit, 
ramp of crisis.  
 
Bevoegdheden 

 Is bevoegd om, indien tijd voor ruggespraak 
ontbreekt, namens het waterschap besluiten te 
nemen op verzoek van de hoofdofficier van 
dienst van de veiligheidsregio.  

 Is bevoegd om zo mogelijk via de teamleiders 
opdrachten te geven aan handhavers en 
veldmedewerkers.  

Plaats in de organisatie  
 

 In het CoPI. 

 Hoort bij het ACW. 

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek  - Omgevingsbewust samenwerken. 
- Stressbestendig handelen. 
- Situationeel communiceren. 
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek - Adviseren 
- Analyseren 
- Beslissen 
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Rolnummer  14 

Rolbenaming  Liaison OT / algemeen commandant  

Rolcategorie  Vertegenwoordigers 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s) 

Taken  

 Vertegenwoordigt het waterschap bij 

netwerkpartners in het ROT. 

 Informeert en adviseert het ROT over de 

watergerelateerde aspecten. 

 Neemt zo nodig namens het waterschap 

besluiten in het ROT. 

 Stemt af met het WOT.  

 Informeert het WOT vanuit het ROT. 

 Consulteert en rapporteert aan de operationeel 
leider en/of dijkgraaf.  

 
Verantwoordelijkheden 
De liaison OT is de verantwoordelijk 
vertegenwoordiger van het waterschap in een 
Regionaal Operationeel Team om de operationeel 
leider (van de veiligheidsregio) te informeren en te 
adviseren over de watergerelateerde aspecten van de 
calamiteit, ramp of crisis. De liaison OT informeert en 
adviseert vanuit het ROT het waterschap over de 
algemene aspecten van de calamiteit, ramp of crisis.  
 
Bevoegdheden 

 Is bevoegd om, indien tijd voor ruggespraak 
ontbreekt, namens het waterschap besluiten te 
nemen op verzoek van de operationeel leider van 
de veiligheidsregio.  

 Is bevoegd om opdrachten te geven aan de 
liaisonondersteuner.  

Plaats in de organisatie  
 

 In het Regionaal Operationeel Team.  

 Hoort bij het Waterschap Operationeel Team. 

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek  - Omgevingsbewust samenwerken. 
- Stressbestendig handelen.  
- Situationeel communiceren. 
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek - Adviseren 
- Analyseren 
- Beslissen 
- Politiek bestuurlijk inzicht 
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Rolnummer  15 

Rolbenaming  Liaison BT  

Rolcategorie  Vertegenwoordigers 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(tvb’s) 

Taken  

 Vertegenwoordigt het waterschap bij 

netwerkpartners in GBT of RBT. 

 Informeert en adviseert het GBT of RBT over de 

watergerelateerde aspecten.  

 Neemt zo nodig namens het waterschap 

besluiten in het GBT of RBT. 

 Informeert en adviseert het Waterschap 

Beleidsteam vanuit het GBT of RBT.  

 Laat zich ondersteunen en adviseren door de 

liaisonondersteuner. 

 Consulteert en rapporteert aan de dijkgraaf. 
 
Verantwoordelijkheden 
Deliaison BT is de verantwoordelijk 
vertegenwoordiger het waterschap in een 
Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam om de 
burgemeester of voorzitter van de veiligheidsregio te 
informeren en te adviseren over de 
watergerelateerde aspecten van de calamiteit, ramp 
of crisis. De liaison BT informeert en adviseert vanuit 
het GBT of RBT het Waterschap Beleidsteam over de 
algemene aspecten van de calamiteit, ramp of crisis. 
 
Bevoegdheden 

 Is bevoegd om, indien tijd voor ruggespraak 
ontbreekt, namens het waterschap besluiten te 
nemen op verzoek van de burgemeester of 
voorzitter van de veiligheidsregio.  

 Is bevoegd om opdrachten te geven aan de 
liaisonondersteuner. 

Plaats in de organisatie  
 

 In het Gemeentelijk Beleidsteam. 

 In het Regionaal Beleidsteam.  

 Hoort bij het Waterschap Beleidsteam. 

Competenties (team en waar nodig individueel)   

Generiek  - Omgevingsbewust samenwerken. 
- Stressbestendig handelen. 
- Situationeel communiceren. 
- Gedisciplineerd optreden. 
- Deskundigheid Crisisbeheersing. 

Specifiek - Adviseren 
- Analyseren 
- Politiek bestuurlijk inzicht 
- Beslissen 
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Competenties voor de calamiteitenorganisatie  
 

1. Omgevingsbewust samenwerken 
 

Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over organisatorische en maatschappelijke situatie, belangen en 
verhoudingen in zijn/haar eigen netwerk. Benut dit  voor de calamiteitenorganisatie. 
 
Gedragsvoorbeelden 

 Ik ben alert op de behoeftes en belangen in van alle betrokken partijen. 

 Ik houd rekening met  de maatschappelijke en organisatorische omgeving en pas dit toe bij de bestrijding 
van de calamiteit. 

 Ik heb een proactieve houding bij het wegnemen van mogelijke knelpunten. 

 Ik verplaats mij in de ander en probeer in overleg tot een oplossing van problemen te komen. 

 Ik signaleer en inventariseer de visie van anderen op de calamiteit en stimuleer hen om die visie kenbaar te 
maken. 

 
Voor wie? 
Alle rollen in de calamiteitenorganisatie. 
 
 

2. Stressbestendig handelen 

Evenwichtig omgaan met  emoties, om kalm en zelfverzekerd te reageren in crisissituaties. Goede prestaties 
blijven leveren onder druk, bij tegenslag of tegenstand. Om kunnen gaan met weerstanden en (schijnbare) 
verschillende belangen, wanneer mensenlevens, milieu en economische belangen in het geding zijn. 
 
Gedragsvoorbeelden 

 Ik handel doortastend ondanks onzekerheid en moeilijke omstandigheden. 

 Ik bewaak eigen fysieke en mentale grenzen, door overzicht te creëren en adequaat rustmomenten in te 
bouwen. 

 Ik blijf onder druk alert en geconcentreerd op de bestrijding van de calamiteit. 

 Ik ben in staat mijn deskundigheid te kunnen blijven toepassen onder druk. 

 Ik reageer rustig en adequaat op (emotioneel) gedrag van anderen. 
 
Voor wie? 
Alle rollen in de calamiteitenorganisatie. 
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3. Gedisciplineerd optreden 

Kunnen opereren in een sterk hiërarchisch georiënteerde ad-hoc crisisorganisatie, waarbij reguliere 
verhoudingen soms worden doorbroken. Goed om kunnen gaan met directe eenhoofdige aansturing. 
Opdrachten uit kunnen voeren die soms niet in het eigen belang zijn. In staat zijn om volgens vaste 
procedures en routines te handelen, maar in overleg met de leidinggevende te improviseren als de situatie 
daarom vraagt. 
 
Gedragsvoorbeelden 

 Ik  kan werken volgens een vastgestelde vergaderstructuur. 

 Ik wacht het juiste moment af om mijn inbreng te leveren. 

 Ik werk constructief mee in een bevelsstructuur onder duidelijke eenhoofdige leiding. 

 Ik neem gegeven opdrachten aan en voer deze zonder onnodige tegenspraak uit. 

 Ik herken mijn eigen speelruimte en improviseer waar kaders ontbreken. 
 
Voor wie? 
Alle rollen in de calamiteitenorganisatie. 
 

4. Situationeel communiceren 

Duidelijk en beknopt informatie aan anderen geven. Eenduidig, in begrijpelijke taal en non-verbale 
communicatie. Begrijpen dat niet alle beschikbare informatie relevant is voor communicatie. Taal en 
terminologie aanpassen aan de ander. 
 
Gedragsvoorbeelden 

 Ik praat op voor de ander passend tempo en zet zaken op een voor de ander heldere manier uiteen. 

 Ik verifieer opdrachten en boodschappen door deze in begrijpelijke taal te herhalen. 

 Ik maak adequaat gebruik van verbale en non-verbale communicatie. 

 Ik luister actief, vat samen en vraag door waar nodig. 
 
Voor wie? 
Alle rollen in de calamiteitenorganisatie. 
 

5. Beslissen 

Tijdig kiezen op basis van een analyse met oog voor de mogelijke consequenties. Leiderschap tonen door het 
nemen van duidelijke en effectieve beslissingen. 
 
Gedragsvoorbeelden 

 Ik maak een afweging tussen belangen en laat deze meewegen in mijn besluiten. 

 Ik neem een besluit in situaties waarbij de gevolgen soms niet volledig te overzien zijn, er tijdsdruk of 
onvolledige informatie is. 

 Ik toon betrokkenheid, stimuleer mensen en spreek ze aan op hun samenwerking en resultaat teneinde tot 
adequate besluitvorming en gediscliplineerd optreden te komen. 

 Ik straal standvastigheid en vertrouwen uit om draagvlak voor de te nemen besluiten te verkrijgen. 
 
Voor wie? 
Beslissers 
 

6. Politiek bestuurlijk inzicht 

Anticiperen op en onderkennen van de relevantie van gebeurtenissen die van invloed zijn op het vigerende 
beleid en de positie van het bestuur en de relatie met andere bestuurlijke partijen. 
 
Gedragsvoorbeelden 

 Ik besteed aandacht aan de bestuurlijke belangen van het waterschap. 

 Ik doe toezeggingen naar externe partijen die passen binnen de bestuurlijke en politieke verhoudingen van 
het waterschap. 
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 Ik toon inzicht in de politieke standpunten en ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan het onderwerp van 
de calamiteit. 

 Ik voer acties uit en neem besluiten waarbij de afbreukrisico´s voor de bestuurder zijn afgewogen. 
 
Voor wie? 
Leidinggevende. 
 

7. Analyseren 

Systematisch onderzoeken en alloceren van problemen en vragen. Ontleden van relevante informatie, 
achtergronden en structuren. Verbanden leggen tussen gegevens en overzien van relaties tussen oorzaaken 
gevolg. Opsporen van mogelijke oorzaken. Zoeken naar ter zake doende gegevens. 
 
Gedragsvoorbeelden 

 Ik raadpleeg, verzamel en ontsluit informatie en bepaal voor wie de informatie relevant is. 

 Ik bepaal feitelijkheid en relevantie van informatie en leg op basis hiervan oorzakelijke en relationele 
verbanden om advies en besluitvorming mogelijk te maken.. 

 Ik pas ‘scenariodenken’ toe voor de ontwikkeling van de situatie van de calamiteit. 

 Ik pas actief en adequaat vakkennis toe op de calamiteit. 
 
Voor wie? 
Informatieverwerkers 
Adviseurs 
Liaisons 
 

8. Accuratesse 

Zorgvuldig en stipt handelen, gericht op het voorkómen van fouten. Het leveren van werk waarin, ook als het 
gedetailleerd werk betreft, geen fouten voorkomen.Bewaking van de voortgang van gemaakte afspraken en 
zaken kunnen oppikken waar anderen overheen kijken. 
 
Gedragskenmerken 

 Ik werk zorgvuldig en correct. 

 Ik ben volledig in het uitvoeren van mijn werkzaamheden. 

 Ik toets eigen werk aan geldende procedures, regels en afspraken. 

 Ik leg informatie helder en eenduidig vast. 
 
Voor wie? 
Informatieverwerker 
Uitvoerder 
 

9. Overtuigend adviseren 

Anderen overtuigen van een standpunt en trachten instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de 
juiste argumenten en methode. Beslissers in staat stellen om onderbouwde besluiten te nemen. Bijdragen 
door geanalyseerde informatie om te zetten in concreet uitvoerbare voorstellen.  
 

 Ik breng het advies gedoseerd en met zelfvertrouwen naar voren.  

 Ik onderbouw mijn advies op een heldere en logische manier, waarbij ik de voor- en nadelen van mijn 
advies uiteen zet. 

 Ik geef verschillende oplossingen die realistisch en haalbaar zijn..  

 Ik verkrijg instemming, enthousiasme en medewerking voor bepaalde doelen, plannen of ideeën zodat 
deze worden geaccepteerd of gedragen. 

 Ik wissel invloedstijl om verschillen tussen tactisch-operationele belangen te overbruggen. 
 
 
Voor wie? 
Adviseur 
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Liaison 
 

10. Deskundigheid Crisisbeheersing 

Kennis van crisisbestrijding, crisisprocessen en –procedures die binnen de rol noodzakelijk is. Onderscheid 
kunnen maken wat regulier werk is en wat een crisis is. Kennis en begrip van het netwerk bij calamiteiten en 
crises en dit toepassen op de situatie. 
 

 Ik pas kennis toe van processen, procedures en werkinstructies voor het bestrijden van calamiteiten, zoals 
vastgelegd in het calamiteitenplan en onderliggende documenten. 

 Ik pas kennis toe van processen en procedures van de crisisbeheersing.  

 Ik toon mij bewust welke partijen (netwerkpartners) op mijn niveau relevant zijn voor de bestrijding van de 
crisis of calamiteit. 

 Ik weet de basisvereisten crisismanagement toe te passen op mijn taak binnen de crisisorganisatie. 
o Melden en alarmeren 
o Op- en afschalen 
o Leiding en coördinatie 
o Informatiemanagement 

 
Voor wie? 
Alle rollen. 
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Suggesties werkinstructies Adviseurs: 
 
Technisch 

 Adviseert over de technische aspecten van een (dreigende) calamiteit. 

 Adviseert over mogelijke bestrijdingsmaatregelen.  

Ondersteuning 

 Adviseert over de ondersteunende aspecten (mensen & middelen) van een (dreigende) calamiteit. 

 Coördineert de ondersteunende inzet (mensen en middelen) ten behoeve van de calamiteitenbestrijding 

en –organisatie. 

Procesbewaking 

 Bewaakt het maken en volgen van procesafspraken. 

 Bewaakt tijd en voortgang van de beeld-, oordeels- en besluitvorming. 

Communicatie  

 Adviseert over communicatieve aspecten (communicatiestrategie) van een (dreigende) calamiteit.  

 Coördineert de communicatie-activiteiten van het waterschap. 

Juridische zaken 

 Adviseert over de juridische aspecten van een (dreigende) calamiteit.  

 Coördineert de juridische activiteiten van het waterschap.  

 


