
 

 

Landelijke bijeenkomst “Professionalisering dijkbewaking” 21 mei 2019 

 

Resultaten workshop “Verbeteren en uitbreiden”  

 

• Out Reaching.  De ontwikkeling tot nu toe is gericht geweest op standaardisatie  

 Met out-reaching wordt gekeken naar de doelgroep zelf en hoe deze het best 

benaderd en bediend kan worden.  

• Toetsing vindt nu op één moment plaats in de vorm van een examen. Een nieuwe ontwikkeling is 

waarbij toetsing doorlopend is. Zo kunnen dijkwachters punten halen waaruit blijkt dat men actief 

kennis en vaardigheden op peil houdt.  

• E-learning voor de dijkwachter. Met E-. learning wordt enerzijds bedoeld dat kennis op elk 

moment en op iedere plaats beschikbaar is. Zo ook dat klassikaal e-learning wordt aangeboden.  

• Competentie profielen. Als vervolg op de gestandaarde rollen binnen de dijkbewaking er nu 

competentie aan toekennen  

• Neem nadrukkelijk de kennis en vaardigheden mbt de veiligheid op in  de scholing en 

toetsing. Wellicht dat hier een einge certificering bij hoort. Op zijn minst moet het een 

meer nadrukkelijk onderwerp worden binnen de huidige scholing. 

• De huidige producten zijn vooral gericht op rivier dijken. Ontwikkel meer diversiteit zoals: meer-

dijken, zeedijken en duinen. 

• In de handleiding Waarnemen staan vooral noodmaatregelen voor rivierdijken. Ontwikkel 

meer diversiteit zoals: meer-dijken, zeedijken en duinen. 

• Stel een klankbordgroep samen die de toets-vragen actueel houdt en verbeterd.  

• Ontwikkel naast de theorie waaruit de huidige scholing bestaat een praktijk gedeelte. 

Neem daar ook het uitvoeren van noodmaatregelen op. Koppel er een spel- en of 

wedstrijdelement aan toe.  

• Steeds meer waterschappen stappen over op het gebruik van digitale melding/ registratie van 

schades/ Ontwikkel een training voor het gebruik van digitale applicaties. 

• De ontwikkeling van schades in tijd is van wezenlijk belang. In de huidige scholing en ook 

binnen de waarnemingsformulieren is hiervoor nog te weinig aandacht.  

• Ontwikkel instructies voor het uitvoeren van noodmaatregelen.  

• Actualiseer de producten met de toename van grote gravers.  

• Droogte is voor een aantal waterschappen een issue. Hiervoor is nog meer ontwikkeling nodig.  

• Onderzoek de mogelijkheid tot gebruik van een dar (drone)    door de dijkwachter  

• Stel een goed testplan op voor de Hedwige- Prosperpolder. De komen vier jaar staat deze 

polder ter beschikking van de waterschappen en defensie voor het doen van testen en onderzoek.  

• Een dreiging van Hoog Buitenwater heeft altijd een relatie met het watersysteem, onderzoek 

de relatie tussen die twee en wat dit betekent voor dijkbewaking.  
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• Het nemen van maatregelen als gevolg van een waarneming zijn noodmaatregelen. Hier tegenover 

staan de beheermaatregel die aan de hand van risico’s al vooraf worden georganiseerd en pas 

uitgevoerd worden waanneer dit nodig. Ontwikkel deze beheer maatregelen. 

• Hoe zet je een dijkwachtorganisatie op. Een aantal waterschappen zijn momenteel bezig met het 

opzetten van een dijkwachtorganisatie. Ontwikkel voor dit opzetten een handleiding of 

richtlijn. 

• Tijdens een werkelijk inzet van dijkbewaking hebben stress, compexiteit en druk invloed 

op de dijkwachter. ontwikkel en training om hiermee beter om te kunnen gaan. 

• Communicatie in spraak en data is een succesfactor voor dijkbewaking. Maar vormt tevens een 

groot risico. Onderzoek de mogelijkheden om ook tijdens crisissituaties gebruik te kunnen maken 

van de stabiele communicatie verbindingen.  

• Het op afstand verzamelen van data (Remote sensing) is een van de ontwikkeling die in de 

aandacht staan, Welke toepassingen zijn er, welke zijn in ontwikkeling en hoe zijn deze toepasbaar 

binnen de dijkbewaking.  

• Dijkwachters krijgen te maken met (sociale) media tijdens het uitvoeren van hun taal als 

dijkwachter. Ontwikkel hiervoor een richtlijn of handreiking hoe hier mee om te gaan  

• Ontwikkel de mogelijken mbt AR \\ VR voor scholing en training van dijkbewaking.. 

• Ontwikkel en stadaard voor de dijkbewaking bij uitval van techniek, dus een plan B. 

• Heden ten dage worden tal van alternatieve waterkering ontwikkeld. Dit als gevolg van nieuwe 

inzichten maar door het koppelen van andere functies aan waterkeringen. Maak inzichtelijk wat dit 

betekent voor de dijkbewaking.  

• Ontwikkel een speciale module met certificaat voor hoofd dijkpost en wachtdienst commandant. 

• Inspectie naar nieuwe technieken  (geotextiel, slamdam). 

• Een handreiking dijkwachtmiddelen  opstellen. 

• Stel alle producten onder de PDCA-cyclus. 

• Kijk naar de structuur waarop de dijkwachtorganisatie aansluit op de crisisorganisatie.  

• Deel alle OTO activiteiten onder alle waterschappen met als doel te kunnen observeren en leren. 

• Maar ruimte om ervaringen te delen op de landelijk bijeenkomsten. 

• Tijdens de landelijke bijeenkomsten is veel energie bij de deelnemers te vinden. Eenmaal terug in 

eigen waterschap ebt die energie snel weer weg. Hoe gaan de die energie vasthouden  en 

helpen wij elkaar ook als er vragen, weerstand, hindernissen ervaren worden. 

• De vergoedingen voor de dijkwachters verschilt per waterschap. Probeer naar meer 

eenduidigheid te komen. 

• Per waterschap worden diverse dijkwachtmiddelen zoals, meetband, zaklamp, veiligheidslijnen 

enz gebruikt. Maak een overzicht en probeer tot een eenduidig lijst te komen.  

• Ontwikkel een landelijk  eenduidig schade registratiesysteem.  

 

 


