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Hieronder staat kort beschreven welke aanpassingen moeten worden gedaan om het proces van
dijkbewaking veilig te laten verlopen tijdens een pandemie (in dit geval Corona):

· Inspectieproces
o Shift 3 wordt geschrapt. Dit betekent dat er tussen 24 en 8 uur geen dijkbewaking is,

maar maakt wel dat er meer (reserve) capaciteit beschikbaar is zodat problemen bij
mogelijke extra uitval als gevolg van ziekte kunnen worden verkleind. Tussen 24 en 8 uur
zullen kritische locaties die de status 'Monitoren' hebben (dit wordt bepaald door
coördinator herstel en adviseurs waterkeringen) gericht worden geïnspecteerd onder
aansturing van het ACW. Collega’s in shift 3 blijven beschikbaar voor het hoofd van de
dijkpost voor inzet in shift 1 of 2. Indien ook de 'extra capaciteit' in shift 3 niet meer
voldoende is om uitval op te lossen, worden nog beschikbare collega's in shift 3
samengevoegd met de reguliere reserve capaciteit die vanuit het ACW wordt
beheerd/verdeeld. Het hoofd van de dijkpost kan dan via het ACW een beroep doen op
deze capaciteit.

o Zowel dijkwachten als bemensing van de dijkpost moet werken met (niet medische)
mondkapjes omdat er zowel op de dijkposten als in de inspectieteams (auto) niet altijd
voldoende afstand kan worden gehouden. Het aantal benodigde mondkapjes bedraagt
4200 stuks uitgaande van;

· een hoogwaterperiode van 14 dagen;
· ongeveer 150 collega’s in de dijkbewakingsorganisatie;
· een gebruiksduur van 4 uur per mondkapje.

Er zijn per direct 600 mondkapjes beschikbaar voor de dijkbewakingsorganisatie. Indien
er wordt opgeschaald naar de DBO zal FZ de overige 3600 mondkapjes bestellen.

o Om aangeraakte delen in het interieur van de inspectieauto te kunnen reinigen zijn alle
inspectiekoffers voorzien van minimaal 5 pakjes reinigingsdoekjes.

o De support dijkpost zal inspectiemiddelen na afloop van de shift schoonmaken om
besmetting via het materiaal te voorkomen en vervult de rol van ‘Corona coördinator’ op
de dijkpost waarin hij/zij collega’s wijst op de gemaakte afspraken. Hiervoor worden per
inspectiekoffer 2 pakjes reinigingsdoekjes beschikbaar gesteld op de dijkpost.

o Dijkposten (kantoor en buitenlocaties) zijn vanuit FZ voorzien van reinigingsmiddelen en
worden voorafgaand aan shift 1 schoongemaakt. Bij shift wisseling zorgt de vertrekkende
support dijkpost voor het schoonmaken van de werkplekken.

· Briefing, debriefing en overdracht
o Het hoofd van de dijkpost zal bij het compleet maken van zijn team voorafgaand

telefonisch checken of betreffende collega’s gezondheidsklachten hebben. Hij/zij zal
daarnaast een korte herhaling geven van het aangepaste proces.

o Briefing en debriefing vindt plaats tussen hoofd + support dijkpost en senior dijkwacht.
De junior dijkwachten blijven buiten, wachten in de auto of houden als zij toch binnen
wachten minimaal 1,5 meter afstand. Of dit laatste mogelijk is verschilt per dijkpost.

o De overdracht van shift 1 naar shift 2 vindt zoals gebruikelijk plaats tussen het hoofd van
dijkpost in shift 1 en het hoofd van de dijkpost in shift 2. De overdracht van shift 2 naar



shift 1 vindt vervolgens per mail plaats (er is geen shift 3!). De Support dijkpost houdt
hiervoor een verslag bij van de debriefing van shift 2.

o Mondkapjes blijven op tijdens briefing, debriefing en overdracht.
o Locaties waar briefing, debriefing en overdracht plaats zullen vinden per dijkpost zijn:

· Dijkpost Gemaal Kandia – Pompruimte
· Dijkpost RWZI Nieuwgraaf – Voorlichtingsruimte (Z&R informeren bij

opschaling)
· Dijkpost Hoofdkantoor Doetinchem – Bielheimerbeek
· Dijkpost Steunpunt Baak – Werkplaats (Z&R informeren bij opschaling)
· Dijkpost RWZI Zutphen – Buiten bij goed weer, werkplaats bij slecht weer

(Jacques van Someren informeren bij opschaling)
o Werkplekken op de dijkposten worden Corona proof ingericht.
o Gebruik van de toiletten is toegestaan. Op dijkpost RWZI Zutphen zal een mobiel toilet

worden geplaatst voor gebruik door leden van de dijkbewakingsorganisatie.
o Koffie halen in de kantines op de buitenlocaties is niet wenselijk. Verzoek is om zelf voor

koffie te zorgen. FZ zal wel voor lunchpakketten zorgen conform bestaande afspraken
rondom inzet van de dijkbewakingsorganisatie.

· Herstelproces
o De coördinator van het herstelteam zal bij het compleet maken van het herstelteam

voorafgaand telefonisch checken of betreffende collega’s gezondheidsklachten
hebben.

o Bij uitval zullen collega’s van de unit Onderhoud die zijn ingeroosterd in shift 3 of de
reserveshift van een inspectieteam worden ingezet in het herstelteam. Indien er
hierdoor krapte ontstaat in de inspectieteams zal via het CTW worden geprobeerd
collega’s van andere waterschappen (o.a. PCWMN) in te zetten in onze
inspectieteams. Indien dit geen of onvoldoende uitkomst biedt zal worden gekeken
naar inhuur of zal een verzoek om bijstand worden gedaan bij Defensie.
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