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Verslag 
Landelijke bijeenkomst Werkgroep Professionalisering Dijkbewaking  
 
Datum: 

 

Vergaderlocatie: 

23 januari 2018  12:00 - 16:00 uur 
 

Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad 

 

 

Welkom 
Hans Knotter heet iedereen namens de werkgroep welkom.  

Vanuit de waterschappen is er grote belangstelling voor de bijeenkomst en de producten die de 

werkgroep heeft opgeleverd. In bijlage 1 is de lijst met aanwezige en niet aanwezige belangstellenden 

opgenomen. Tijdens de bijeenkomst wordt een aantal presentaties getoond. De sheets van deze 

presentaties worden bij het verslag meegestuurd. In het verslag worden de gemaakte opmerkingen en 

gevoerde discussies vermeld.  

 

De bijeenkomst wordt gefilmd door Stefan Flos. Hij zal hiervan een promotiefilmpje maken die tijdens de 

STOWA kennisdag inspectie waterkeringen op 22 maart getoond zal worden.  

 

Hans geeft een korte terugblik waar de werkgroep zich de afgelopen twee jaar mee bezig heeft gehouden 

en geeft daarna het woord aan de bestuurlijk ambassadeur van de werkgroep, Hetty Klavers, dijkgraaf van 

waterschap Zuiderzeeland.  

 

Hetty heet iedereen welkom bij Waterschap Zuiderzeeland en geeft aan dat ze het erg leuk vindt om 

ambassadeur van de dijkwachten te zijn. Afgelopen weken zijn de dijkwachten druk bezig geweest met 

het hoge water, bijzonder werk! De werkgroep heeft goed werk verricht, is erin geslaagd om vanaf de 

werkvloer uniformering / professionalisering door te voeren. Maar hier houdt het niet op! Belangrijk om 

dit bij te houden en de stap te maken naar aantoonbaar bekwame mensen. Certificering van dijkwachten 

is hier een belangrijk onderdeel in. Als ambassadeur vertelt zij aan haar collega bestuurders wat de 

werkgroep precies inhoudt, de commissie Waterkering wordt regelmatig door haar bijgepraat. Ze geeft 

aan dat het belangrijk is dat iedereen bij zijn/haar eigen bestuurders aangeeft hoe belangrijk uniformiteit 

en kwaliteit van de dijkbewaking is.  

 

Uitreiking handboek 
21 februari worden de handboeken gedrukt en worden de bestelde exemplaren naar de waterschappen 

gestuurd. Het handboek komt ook digitaal op de website WIKI-noodmaatregelen te staan. Het handboek 

kost € 2,00 per stuk incl. BTW. 

Hans overhandigt symbolisch een handboek aan Hetty. 

 

Terugblik door werkgroepleden in korte pitches (zie bijlage 2) 
• Marian Booltink: uniformering 

• Stefan Loosen: waarnemingsformulieren 

• Ronald Wolters: opleidingen - algehele beeld wat hebben we al. Waarnemen/diagnose-

prognose/uitvoering. 

• Freddie Schutte: handboek dijkbewaking 

• Marian Booltink: certificering 

• Hans Knotter (ter vervanging van André Baak): WTEC samenwerking defensie 
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Presentatie Opleidingen – Mark van Dodeweerd / Stichting Wateropleidingen (zie bijlage 3) 
 

Opleidingen gemaakt in opdracht van de werkgroep en STOWA. Praktijkgericht toepassen en leren van en 

met elkaar. Producten per opleiding: lesplan voor docenten, lesboek voor cursisten met werkbladen en 

evaluatieformulieren. Opleidingen staan op de website WIKI-noodmaatregelen en kunnen worden 

gebruikt (http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php/Platform_Dijkbewaking). 

 

Ludolph Wentholt: oefeningen Waterwolf, Deining & Doorbraak, nu hoogwaterperiode. Hoe leren we 

hiervan?  

Marian Booltink: leerpunten uit oefeningen graag door de waterschappen inbrengen in de werkgroep. 

Freddie Schutte: de werkgroep zal eind dit jaar overgaan in een beheergroep. Belangrijke taak van de 

beheergroep om informatie uit het veld en leerpunten van oefeningen op te halen.  

 
Onderdelen van de opleiding die niet van toepassing zijn voor je waterschap, kunnen weggelaten worden.  

 

Joep Burgers: is het mogelijk om zelf als docent met dit materiaal aan de slag te gaan? 

Mark: dat is mogelijk, probeer het uit. Indien je hulp nodig hebt, is dat altijd mogelijk.  

 

Roland Wolters: hoeveel dagdelen per opleiding ben je kwijt? 

Mark: opleiding diagnose/prognose – twee dagdelen. Opleiding uitvoering – in principe drie dagdelen 

(veel praktijk).  

 

Bart Vonk: opleiding bestaat uit een stuk theorie en een stuk praktijk in het veld. Hebben we hier 

testfacilities voor?  

Mark: nee nu nog niet. Dit dient door de waterschappen zelf gedaan te 

worden. Misschien in de toekomst bij WTEC.  

Marian Booltink: maak gebruik van bijv. hoogwatersituaties. Dit zijn de 

momenten om in het veld praktijkervaring op te doen.  

 

Jelle Veldhuisen: is er voor de werkbladen ook een app gemaakt?  

Mark: elk waterschap mag dit voor zichzelf bepalen of zij hiervoor een app 

inzetten. 

Freddie Schutte: tenzij iedereen dit prettig vindt dan kan dit eventueel in de 

beheergroep worden besproken om hiervoor een app te maken.  

 

Mark: graag de opleidingen gaan toepassen en feedback / evaluaties aan de 

werkgroep doorgeven, zodat de opleidingen, indien nodig, kunnen worden 

aangepast.   

Dat is professionaliseren! 

 

Hans overhandigt symbolisch de opleidingen aan Bart Vonk.      

 

 

Presentatie Waarnemings-/registratieformulieren – Stefan Loosen (zie bijlage 4)  
 

Alle aanwezigen krijgen het waarnemingsformulier beschadigingen. Aan de hand van een foto (zie bijlage 

5) wordt het formulier ingevuld en vervolgens plenair doorgenomen.  

Het formulier wordt al door een aantal waterschappen toegepast en is ook door een aantal 

waterschappen in een app gezet. De dijkwacht ziet op zijn formulier de scores niet, hij/zij kijkt puur naar 

de feiten. Alle vragen op het formulier moeten worden doorlopen (met doorverwijzing).  
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Bert Alexander: duidelijk aangeven op formulier naar welke vraag je gaat bij 

beantwoording, staat nu nog fout in.  

 

Joep Burgers: begrippen zoals lengte, diepte, breedte is enige discussie over. 

Duidelijk toelichten door bijv. een schema.   

 

Stefan overhandigt symbolisch de waarnemingsformulieren aan Ludolph 

Wentholt. 

 

Ludolph Wentholt: de werkgroep is van onderaf georganiseerd.  

De STOWA is hier heel erg blij mee.  

Belangrijk om iedereen hiervoor te enthousiasmeren. Binnen eigen 

organisaties afdelingshoofden en bestuur/directie enthousiasmeren dat 

behoefte is aan een professionele dijkbewaking met aantoonbaar bekwame 

mensen. De STOWA kan ondersteunen in kennis/ontwikkelfase maar niet in 

de beheerfase. Het waterschapshuis kan hiermee helpen door middel van 

het aanmaken van een businesscase. Er kunnen dan middelen geregeld 

worden voor de producten en het beheer.  

 

 

 

 

Presentatie Certificering – Marian Booltink en Claudia Peters (Stichting Wateropleidingen) 

(zie bijlage 6)  
 

Professionele dijkbewaking met aantoonbaar bekwame mensen door middel van certificering.  

Afsluiting van een opleiding door een toets met certificaat is erkenning en bewustwording voor de 

dijkwacht.  

 

De kaders en randvoorwaarden, hoe de werkgroep de certificering ziet, worden doorgenomen.  

Alle aanwezigen zijn het eens met de kaders en uitgangspunten. 

 

Ludolph Wentholt: dit ook bestuurlijk vastleggen, niet alleen ambtelijk. Bestuurlijk draagvlak creëren door 

bijv. directie certificaat te laten uitreiken. 

 

Bart Vonk: de organisaties leiden de dijkwachten zelf op. RWS besteedt veel uit aan aannemers, kunnen 

zij de opleidingen ook volgen? Staan de producten open voor de markt?  

Hans Knotter: examens worden centraal gemaakt, kunnen zich ook extern laten trainen. Opleidingen zijn 

vrij voor de gehele markt. Aandachtspunt is hoe de aannemers jaarlijks oefenen. Samen met een 

waterschap of inkopen bij bijv. Deltares. Uitdaging in de markt neerleggen. 

 

Bart Vonk: hoe is de werkgroep tot geldigheid certificaat van 4 jaar gekomen?  

Marian: 2 jaar is te kort op elkaar, 6 jaar zakt het te veel weg. 4 jaar is een acceptabele termijn ook bij 

andere opleidingen. 

 

Wout de Vries: is een hertoets na vier jaar geen overkill? Jaarlijks volgt de dijkwacht al een training. 

Wanneer de dijkwacht in vier jaar alle aspecten doorloopt, kan het certificaat dan niet automatisch 

worden verlengd. 
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De volgende stellingen worden doorgenomen:  

 

Junior dijkwacht 

Stelling 1: Ik kan me vinden in een onderverdeling tussen junior en senior dijkwacht 

Grotendeel van de aanwezigen vindt onderverdeling goed. 

Marjolein vd Linden: eens/oneens - onderscheid is goed maar ziet nog niet hoe dit met vrijwilligers te 

organiseren is. Ziet ook nog niet de toegevoegde waarde voor senioren. Kost veel tijd en financiering. 

Lastig punt om dit bij het bestuur neer te leggen. 

 

Stelling 2: Het is goed dat het certificaat voor de senior 3 jaar geldig is en het certificaat voor de junior 4 

jaar. 

Joep Burgers: geldigheid gelijk trekken voor zowel junior als senior (allebei 4 jaar). 

Discussie over het wel of niet afgeven van een certificaat. Het moet niet te vrijblijvend zijn, certificaat 

geeft hieraan status.  

Marjolein vd Linden: taken voor de dijkwacht zijn niet bij elk waterschap hetzelfde. Waterschap zelf de 

keuze laten maken om de opleiding te verdiepen.  

Wout de Vries: belangrijk om de registratie goed bij te houden. 

Mark van Dodeweerd: het bijwonen van een oefening zegt niets over hoe iemand kennis/vaardigheden 

toepast. Is moeilijk meetbaar. 

 

Stelling 3: Het is goed dat het certificaat voor de junior dijkwacht door de eigen organisatie afgegeven 

wordt. 

Alle aanwezigen zijn het hiermee eens. 

 

Stelling 4: Mijn organisatie gaat waarschijnlijk gebruik maken van de toetsen die ontwikkeld zijn voor 

de junior dijkwacht. 

95% geeft aan gebruik te maken van de ontwikkelde toetsen. 

5% (ws Noorderzijlvest) afhankelijk hoe de organisatie is opgezet, met vrijwilligers of eigen personeel. Ook 

afhankelijk van de behoefte binnen de crisisorganisatie. Als je al ervaren mensen hebt lopen, is kennis 

voldoende.  

Marian: via een toolbox-meeting kun je de ervaren mensen informeren, de toets voorleggen.  

Marjolein vd Linden: hoe ga je om met personen die continu afhaken? Hiervoor zijn geen standaards, per 

waterschap verschillend.  

Je kunt informeren bij personen die lang niet aanwezig zijn geweest of zij nog belangstelling hebben. 

Goed gesprek aangaan. Waterschap bepaalt zelf hoe zij hier mee omgaan.  

 

Senior dijkwacht 

De opleiding verdieping senior dijkwacht moet nog worden ontwikkeld. Competenties, diepgaande kennis 

vanuit deze rol moeten nog uitgewerkt worden.  

Wout de Vries: in hoeverre is een senior dijkwacht van de eigen organisatie? 

Freddie Schutte: WDO Delta heeft 650 vrijwilligers, allemaal junior. Fanatiekelingen of vrijwilligers die in 

deze werkomgeving werken, kunnen ook senior worden. 

 

Stelling 1: een senior dijkwacht stuurt bij een crisis bij voorkeur een aantal junior dijkwachten aan. De 

ideale verhouding tussen senior en junior dijkwachten tijdens een crisis is uiteindelijk ongeveer 1 op de 

3. (maar dat gaat wellicht een paar jaar duren). 

95% van de aanwezigen is het hier mee eens. 

Joep Burgers: verhouding 1 op 3 goed, aansturende rol / verschil in junior senior bij WRIJ niet 

georganiseerd vanuit OTO.  

Marian: zelf kijken binnen eigen organisatie hoe hier mee om te gaan.  
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Martijn van Broekhoven: bij Hollandse Delta lopen we met 2 dijkwachten op de dijk. Veel ouderen met 

veel kennis maar hebben niet altijd leiderschap. Hebben 1 dijkpostleider die meerderen aanstuurt. 1 op 

10. 

Advies van werkgroep: organisatie zelf keuze maken die goed is, het beste bij de organisatie past. 

 

Stelling 2: Het is goed dat het certificaat voor de senior dijkwacht geborgd wordt door de landelijke 

werkgroep en Wateropleidingen. 

Alle aanwezigen zijn het hiermee eens. 

Bert Alexander: aantal dijkwachten kan hierdoor afhaken doordat de drempel iets hoger wordt. Draagvlak 

vanuit bestuur belangrijk. 

 

Stelling 3: Een senior dijkwacht moet kennis hebben van alle typen keringen en dus ook op alle typen 

keringen ingezet kunnen worden (zee-veen-rivier). 

90% van de aanwezigen is het hiermee eens. 

Opleiding maken waar alle 4 de keringen in voorkomen. Per organisatie zelf kiezen welke keringen 

behandeld worden.  

Wanneer we bij elkaar ingezet willen worden, dient een senior dijkwacht wel verstand te hebben van alle 

keringen.  

 

Stelling 4: Mijn organisatie gaat waarschijnlijk gebruik maken van de toetsen die ontwikkeld worden 

voor de senior dijkwacht. 

80% van de aanwezigen geeft aan hiervan gebruik te maken. 

 

Stelling 5: In de toekomst zou ook een praktijkexamen voor senior dijkwacht ontwikkeld moeten 

worden.  

80% van de aanwezigen is het hier mee eens. 

Vraag is op welke termijn een praktijkexamen moet worden afgenomen.  

Wout Nijmeijer: na die 4 jaar vindt een gemotiveerd persoon het geen probleem om een praktijkexamen 

af te leggen.  

Ludolph Wentholt: we maken ons meer zorgen over droogte in de zomer met daarna een plens regen. 

Qua kans linker dan hoog water. Zijn er dan genoeg personen aanwezig? 

Waterschappen met veenkades in beheergebied dit met elkaar bespreken, kijken hoe zij elkaar kunnen 

helpen.  

 

 

Afsluiting 
De gemaakte producten moeten door de beheergroep worden uitgevoerd. De werkgroep gaat 

waarschijnlijk in oktober afsluiten en gaat dan over naar de beheerfase. Mocht je belangstelling hebben 

voor deelname in de beheergroep, kun je dit aangeven via dijkbewakingsorganisatie@hdsr.nl. 

 

Waterschappen die geïnteresseerd zijn in het geven van de opleidingen kunnen dit bij de werkgroep 

aangeven. Hollandse Delta heeft de opleidingen reeds gegeven (aangepast). De werkgroep ontvangt graag 

feedback (dijkbewakingsorganisatie@hdsr.nl).  

Voor het maken van een stappenplan informeer bij de werkgroep, wij kunnen hierin meedenken. 

 

In oktober zal er een nieuwe landelijke bijeenkomst worden gepland. Tijdens deze bijeenkomst zal o.a. de 

certificering besproken worden. Alle waterschappen en overige aanwezige organisaties zullen hiervoor 

een uitnodiging ontvangen.  
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Deelnemerslijst (bijlage 1): 
 
 

Waterschap Zuiderzeeland:  Hetty Klavers 

 Benjamin Wijma 

 Jelle Visser 

 Jan Boezeman 

Waterschap Drents Overijsselse Delta: Freddie Schutte 

Waterschap Rivierenland: Hans Knotter 

 Andrea Bouman 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: Marian Booltink 

 Elles Kosterman 

Waterschap Rijn en IJssel:  Bert Alexander 

 Joep Burgers 

Waterschap Aa en Maas:  Ronald Wolters 

Waterschap Limburg:  Bert Smeets 

Waterschap Hollandse Delta:  Marjolein van der Linden 

 Martijn van Broekhoven 

 Karolien Nuy 

 Jochanan van den Ende  

Waterschap Vechtstromen:  Wout Nijmeijer 

 Herman de Kluizenaar 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:   Wichard Bergen 

Waterschap Vallei en Veluwe:  Jasper van Voorst 

 Arjan Verboom 

Wetterskip Fryslân:  Bernard Visser 

 Jan Wolters 

Waterschap Brabantse Delta: Henk Eland 

Hoogheemraadschap Rijnland: Jelle Veldhuisen 

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard: Stefan Loosen 

 Gigi Er 

 Peter van Duijvendijk 

Hoogheemraadschap van Delfland: Miriam Roseleur 

Waterschap Noorderzijlvest: Harold van Oosten 

 Roelf Beukema 

STOWA:  Ludolph Wentholt 

STOWA/PIW:  Willemijn Bosma 
Rijkswaterstaat:  Wout de Vries,  
 Alessandra Bizzarri 
RWS WMC Lelystad: Bart Vonk 
Stichting Wateropleidingen: Claudia Peters 
 Mark van Dodeweerd 
Deltares: Ulrich Förster 
Waterveiligheid/Huijskes Advies: Eric Huijskes 
H2video.nl: Stefan Flos 
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Afwezig: 
 

Waterschap Rivierenland: Koot van Bavel 
 Jaap Bronsveld 
Waterschap Aa en Maas: Luuk Vergeldt 
 Hanneke Kloosterboer 
Waterschap Zuiderzeeland: Johan Weijers 

Waterschap Hunze en Aa’s:  Henk Bakker 

 Jan Lammers 

Waterschap Limburg:  Henri Lemmens  

 Juus Teensma 

Waterschap Brabantse Delta: Simone Schubert 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:  Theo Reuzenaar 

 Vivian Gommers 

Hoogheemraadschap van Delfland: Karl Bart 

Hoogheemraadschap Rijnland: Johan Daenen 

Waterschap Vallei en Veluwe:  Wim Visscher 
 Susan Verhulsdonk  
Waterschap Noorderzijlvest: Bert de Graaf 

Waterschap Scheldestromen: Marco de Feiter 

Waterschap Rijn en IJssel: Carmen Molenaar 

 Ruud de Vries 

 Rutger Stienen 

 Rick Janssen 

Waternet/AGV Karin Dijkstra 

Defensie: André Baak 

STOWA/PIW:  Rinse Joustra 

Infram: Wouter Mugge 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


