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DE KRACHT VAN COÖRDINATIE 
NIEUWSBRIEF             25 MAART 2016 

 
Deze nieuwsbrief is opgesteld door de werkgroepen Implementatie en Vakbekwaamheid van 
het samenwerkingsverband Dijkring 14, 15 en 44. Met deze nieuwsbrief krijgen jullie 
informatie over producten, die opgeleverd zijn om de samenwerking binnen Dijkring 14, 15 en 
44 te faciliteren. Daarnaast informeren we jullie ook over het opleidings-, trainings- en 
oefenprogramma (OTO) water dat speciaal voor alle partners binnen het 
samenwerkingsverband is ontwikkeld. Deze nieuwsbrief gaat over onze website, het 
Waterbeeld Dijkring 14, 15 en 44, het nieuwe stroomschema 2.0 en een aantal van de nieuwe 
OTO modules. Als je vragen hebt over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kan je die stellen 
via info@dijkring14-15-44.nl. 
 
Dhr. J. Smit – Commissaris van de Koning van de Provincie 
Zuid Holland 
“Nederland is een waterrijk land en dat biedt prachtige 
mogelijkheden voor vervoer over water en recreatie. 
Tegelijkertijd zorgt al dat water uit de zee en de rivieren ook 
voor een enorme uitdagingen, want hoe zorgen we ervoor dat we 
droge voeten houden? In december hebben alle 18 deelnemende 
partijen het samenwerkingsverband dijkringen 14,15,44 het 
convenant bestuurlijke en operationele coördinatie ondertekend. 
Zo werken wij samen aan de waterveiligheid in ons gebied. De 
kracht van de coördinatie zit voor mij in duidelijke afspraken 
maken, heldere verwachtingen formuleren en deze goed 
communiceren naar en beoefenen met alle betrokken partijen.” 
 
 
Website 
Er is een website ontwikkeld, waar jullie 
alle ontwikkelingen kunnen vinden. Onze 
website is www.dijkring14-15-44.nl. Hier 
kan je onder andere het convenant vinden, 
dat alle betrokken organisatie hebben 
ondertekend. Ook de definitieve versie van 
het coördinatieplan Dijkring 14, 15 en 44 is 
hier te vinden. Dit bevat alle afspraken 
binnen ons Dijkringenverband, die we met 
elkaar gemaakt hebben bij een dreigende 
overstroming en hoogwater. Verder kan je 
hier meer informatie over de opleidings-, 
trainings- en oefenmodules vinden en kan 
je je voor deze modules inschrijven. Neem 
gerust een kijkje en laat ons weten wat je 
ervan vindt. 
 

 
Waterbeeld Dijkring 14, 15 en 44 
In het Coördinatieplan Dijkring 14, 15 en 
44 is afgesproken dat wanneer er 
opgeschaald wordt naar een coördinerend 
waterschap we werken met een 
Waterbeeld Dijkring 14, 15 en 44. Dit 
waterbeeld beschrijft de situatie binnen de 
dijkringen. Het is natuurlijk belangrijk dat 
we dit op een eenduidige manier doen, 
vandaar dat dit format opgesteld is. 
Ondanks dat je misschien niet voor een 
coördinerende waterschap werkt, is het wel 
belangrijk dat je op de hoogte bent hoe dit 
waterbeeld eruit ziet. Op de website vind je 
het format en een werkinstructie. Ook in 
het OTO programma wordt aandacht 
besteed aan het (invullen van) het 
waterbeeld.  

 
Stroomschema 2.0 
Het stroomschema visualiseert het proces dat we met elkaar doorlopen vanaf het moment dat 
een eerste verwachting wordt afgegeven door het Water Management Centrum NL van 
Rijkswaterstaat tot en met het afschalen van de calamiteiten- en crisisorganisatie. Het geeft 
een goed overzicht van de verantwoordelijkheden van de waterbeheerders en de 
veiligheidsregio’s, maar ook van het Rijk. Dit stroomschema staat centraal bij veel 
opleidingen, trainingen en oefeningen en zal komend jaar structureel geëvalueerd en, indien 
nodig, bijgesteld worden. De komende maanden worden er binnen de drie dreigingsgebieden 
(kust, rivieren en combi) workshops gehouden om met zowel de coördinerende als de 
gecoördineerde partijen het proces te doorlopen. Dit stroomschema is tevens terug te vinden 
op de website www.dijkring14-15-44.nl.  
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Opleiden, trainen en oefenen 
Binnen de werkgroep Vakbekwaamheid is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een uitdagend 
opleidings- en trainingsprogramma. Dit programma is ontwikkeld voor alle functionarissen, 
die een rol hebben in de calamiteiten- en crisisorganisatie waterveiligheid op regionaal niveau 
en dient de implementatie van de afspraken binnen het Coördinatieplan Dijkring 14, 15 en 44 
te faciliteren. Alle modules zijn speciaal voor jullie ontwikkeld en kunnen geheel kosteloos 
gevolgd worden. Om van dit programma een succes te maken zijn deelnemers nodig! Dus 
bekijk het programma op de website en bespreek met je eigen OTO coördinator of de 
modules interessant voor jou zijn. Als je vragen hebt, dan kun je deze ook stellen via 
OTO@dijkring14-15-44.nl. 
 
Graag lichten we er een aantal modules uit, die in de komende maanden georganiseerd 
worden. Zijn deze interessant voor jouw rol binnen de organisatie? Schrijf je dan ook vooral 
in! 
 
E-learning 
Deze module kan je het hele jaar volgen. Het geeft basiskennis over het Coördinatieplan 
Dijkring 14, 15 en 44. Deze kennis heb je voor alle modules nodig! Wij raden dan ook aan om 
eerst deze e-learningmodule te doen, voordat je deelneemt aan de andere modules. Via de 
website krijg je toegang tot de e-learning. 
 
Webinar en basistraining Waterbeeld Dijkring 14, 15 en 44 (11 april en 19 april) 
De webinar is ontwikkeld om alle geïnteresseerden vanuit de Veiligheidsregio’s en de 
waterbeheerders de mogelijkheid te bieden om kennis te nemen van het waterbeeld Dijkring 
14, 15 en 44. Vanaf je eigen computer kan je inloggen op de webinar en in 45 minuten word 
je bijgepraat over het waterbeeld. Als je de webinar live volgt, dan kan je je vragen stellen 
aan de docent. Mocht je niet in staat zijn om op deze tijd in te loggen, dan kan je de webinar 
altijd terugkijken in onze webinar bibliotheek. Het is dan helaas niet mogelijk om vragen aan 
de docent te stellen. Om in te loggen op de webinar, ga je naar de website www.dijkring14-
15-44.nl. 
 
De basistraining waterbeeld is gericht op de functionarissen van de waterbeheerders, die met 
dit waterbeeld aan de slag gaan. Deze wordt klassikaal gegeven en middels een interessant 
en uitdagend programma leer je hoe je op een zo effectieve en efficiënte wijze dit waterbeeld 
opstelt. De deelnemers aan dit programma dienen de webinar te hebben gevolgd (live of via 
de webinar bibliotheek).  
 
Verdiepende rollentraining Liaison Water (12 mei) 
De verdiepende rollentraining Liaison Water gaat verder in op wat de rol van een liaison aan 
bijvoorbeeld het I-ROT en I-WOT betekent binnen de dynamiek van een waterscenario. 
Tijdens deze training komen de volgende onderdelen aan bod:  

• een overzicht van de rol en taken van de Liaison Water; 
• een simulatie waarin u oefent met de rol van Liaison Water; 
• een oefening in scenarioanalyse; 
• een verkenning van de meest voorkomende valkuilen en knelpunten; 
• tips & trucs. 

 
Kennisbijeenkomst Waterveiligheid: Netwerkbijeenkomst ‘Water op het Gemaal’ (24 of 25 
mei) 
Deze bijeenkomst heeft betrekking op het thema Water en vindt plaats op het Gemaal 
Palenstein. Het is een praktische en interactieve dag waarbij je naast informatie ook zelf aan 
de slag gaat en meer leert over hoe een waterschap werkt. Dit is leuk en interessant voor 
iedereen! 
 

 
Colofon 
Dit bericht is opgesteld door de samenwerkende organisaties binnen dijkringen 14, 15 en 44. Dit 
zijn 7 veiligheidsregio’s, 5 waterschappen, 3 provincies en 3 rijkswaterstaatdiensten. 


