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Leeswijzer (slide verwijderen na lezen) 
 

Dit is de “standaard” powerpoint van de Wiki Noodmaatregelen. 
We hopen dat deze wordt gebruikt om de bekendheid van de 
Wiki te vergroten en om het gebruik en voordelen van de wiki te 
verduidelijken. 
 

In de powerpoint worden soms meerdere slides gegeven met 
dezelfde boodschap. We laten het aan de gebruiker over om de 
slides te selecteren die hem / haar in staat stellen het publiek 
het beste te bereiken. 
 

Mocht u nog suggesties hebben dan houden we ons aanbevolen! 
 

Al vast dank en veel presenteer plezier en goede discussies 
toegwenst! 



Inhoud 

• Wat is het doel van de Wiki Noodmaatregelen? 

 

• Voor wie is de Wiki? 

 

• Hoe werkt het? 

 

• Waar liggen kansen? 

 

• Wie zit in de Werkgroep? 



Doel van de Wiki 

• Het bij elkaar brengen en ontsluiten van kennis, ervaring en 
hulpmiddelen op het gebied van de inzet van (sterkte) 
noodmaatregelen voor waterkeringen. 

 

• Het faciliteren van waterkeringbeheerders bij het 
professionaliseren van hun praktijk op het gebied van 
noodmaatregelen voor waterkeringen. 



Doel van de Wiki 
Met andere woorden, de Wiki is bedoeld voor …. 
 

 Gebruik in ”koude fase” om in “warme fase” gesteld te staan 
 Naslag / achtergrond info 
 Ontsluiting van andere relevante informatie rondom 

noodmaatregelen 
 Overzicht van “best practices” 
 

 Je krijgt overzicht en inzicht 
 

 Signaleren van “witte vlekken” 
 Signaleren van kansen 
 Hulpmiddel om voor te sorteren op ontwikkelingen 
 

 Je kunt stappen zetten in het verder professionaliseren  



Doel van de Wiki 
Ofwel (1) het bij elkaar brengen en ontsluiten van:  



Doel van de Wiki 
Ofwel (2) het professionaliseren van de praktijk:  

Opleiden 

Trainen 

Oefenen/Uitvoeren 

kennis (door) 
ontwikkelen ! 

Elbe (D) 2013 

Sommerset (UK) 2014 

Flood Proof Holland 2014 

Harmoniseren / 
stroomlijnen van 
aanpakken 

Professionals bij 
elkaar brengen 
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Voor wie is de Wiki? 

Waterkeringbeheerders! 

 

• Rijkswaterstaat (bv. CTW, Regio, etc)  
 

• Waterschappen (bv. Dijkwacht, Dijkpost, WAT, WOT, WBT) 

 

…. Zowel professionals op het gebied van calamiteiten als 
waterkeringen, als ook geïnteresserde leken. 



Hoe werkt de Wiki? 

1) De trits “schadebeeld – faalmechanisme – noodmaatregel – 
dimensionering – uitvoering” als kapstok voor het ontsluiten 
van kennis, ervaring en hulpmiddelen 

 

2) Een overzichtelijke homepage, waarbij er meerdere wegen 
zijn naar de informatie die men zoekt 

 

3) Een wiki is nuttig, maar het bij elkaar brengen van 
professionals is minstens zo belangrijk, zo niet nog 
belangrijker! 



Hoe werkt de Wiki? – de homepage 

Introductie, 
Hoe werkt het?  

Actueel 
Agenda.  
Stel een 
vraag. 

VERGAAR
BAKKEN 

De “trits” 



Hoe werkt de Wiki? – de “trits” 
De TRITS: 
 
Schade- 
beelden 
 
Faal- 
mechanismen 
 
Nood- 
Maatregelen 
 
Dimensionering 
 
Uitvoering 



Hoe werkt de Wiki? – de “trits” 

DE TEGEL DIE OPLICHT IS ALTIJD IN 
HET MIDDEN, DE STAP ER VOOR 
(INDIEN VAN TOPEPASSING!) LINKS, 
DE STAP ERNA (INDIEN VAN 
TOEPASSING!) RECHTS. 



Hoe werkt de Wiki? – ontsluiten! 

Maar indien in zwart, dan 
niet doorklikbaar …. En 
soms ook geen informatie 
voorhanden! 



Hoe werkt de Wiki? – de “vergaarbakken” 



Waar liggen kansen?  

Voor de Wiki hebben we in 2016 een doelstelling: 

 

We willen minimaal 5 “succesverhalen” scoren! 

 

Ofwel op basis van of met de hulp van de wiki willen we 5 
kansen verzilveren waarbij de praktijk van 
waterkeringbeheerders verbeterd wordt. 

 

In het hierna volgende enkele gedachten / voorbeelden 
hierover….. 



Waar liggen kansen? - werkinstructies 

 overnemen! 
 optimaliseren 
 harmoniseren / stroomlijnen 
 ervaringen delen 
 …….. 



Waar liggen kansen? - evaluaties  

 Echte overstromingen zijn schaars 
 Ook oefeningen zijn leerzaam 
 Ervaringen delen 
 Best practices 
 …….. 



Waar liggen kansen? - 
waakvlamovereenkomsten  

N.B. Marktgevoelige 
informatie kan of mag 
mogelijk niet op de Wiki ! 

 
 Wat zijn de afspraken van anderen? 
 harmoniseren / optimaliseren 
 ervaringen delen 
 …….. 



Waar liggen kansen?  
Heeft u suggesties?  

BIJEENKOMST 

WERKGROEP 

IDEE 
A4  

Pre voorstel 
VOORSTEL 

BIJEENKOMST 

WERKGROEP 

NIET 

GOED 

VALT AF 

NIET 

GOED 

GOED 

VERDERE 

STAPPEN 

INITIATOR + 

DELTARES 
BESPREKEN IN 

SUBGROEP 

UITWERKEN MET 

SUBGROEP 

Breng u ideeën in! Kom naar een bijeenkomst van 

de werkgroep! 



Werkgroep “Wiki Noodmaatregelen” 
LEDEN 

AGENDALEDEN 



Heeft u nog vragen? 

U kunt hiervoor terecht bij: 

 

……………………..,  organisatie@website.XYZ 

 

of 

 
Patrizia Bernardini - patrizia.bernardini@rws.nl 

Ludolph Wentholt – wentholt@stowa.nl 

Margo Akkermans – akkermans@stowa.nl 

Ulrich Förster – ulrich.forster@deltares.nl 

Eric Huijskes – ehuijskes@lievenseCSO.com  
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