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Handreiking maakt inspecties
waterkeringen transparant
Een eerste concept van de
Handreiking Inspectie Waterkeringen is klaar. Deze ‘groene’
versie biedt uitgangspunten
voor uniformering, standaardisering, transparantie en professionalisering van inspecties.
Ir. P.J.L. bLommaart / Ir. G.m. moser /
Ir. L.r. WenthoLt

na de kadeverschuiving bij Wilnis en terbregge
in 2003 en de verzakking van de kanaaldijk bij
steijn in 2004 besloten stowa en rijkswaterstaat
gezamenlijk onderzoek te doen naar de verbetering van inspecties van waterkeringen. het
onderzoek startte in 2005 met een inventarisatie
en analyse van de inrichting en uitvoering van
reguliere inspecties van waterkeringen bij waterschappen en rijkswaterstaat. de uitkomsten
zijn vastgelegd in een rapport dat begin 2006
verscheen. Parallel aan dit onderzoek zijn initiatieven genomen om samen met marktpartijen
inspecties te innoveren, zoals digidijk, IJkdijk en
Flood control.

Resultaten onderzoek
Inspecties van waterkeringen kunnen en moeten beter, is de conclusie. Waterkeringbeheerders hebben behoefte aan een strakkere stroomlijning van inrichting en uitvoering van visuele
inspecties. men wil producten die de inspectiehandelingen beter en meer eenduidig definiëren
en de reproduceerbaarheid van inspectieresultaten beter borgen. er ontbreken uniforme instruc-

ties; het vastleggen van inspectieresultaten en
toegankelijk houden van de verzamelde gegevens krijgen te weinig aandacht. bovendien zijn
vervolgacties matig gekoppeld aan systemen
voor de algemene bedrijfsvoering. In aanvulling
op visuele inspecties bieden ‘remote sensing’metingen en in-situ metingen kansen voor het
verscherpen en/of verdiepen van het toezicht op
de waterkeringen.
Inspecties moeten transparanter en herkenbaarder worden in de totale keten van beheer
en onderhoud van waterkeringen. Inspecties
zijn immers integraal onderdeel van het beheerconcept en stellen voorwaarden aan de
informatieverzorging. Inspecties zijn primaire
bedrijfprocessen. Goede informatiesystemen
en tijdige informatievoorziening zijn noodzaak.
transparant en verantwoord beheer is verder
bestuurlijk gewenst vanuit de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de beheerorganisatie.
hierbij richt zij de focus op grotere betrokkenheid en mondigheid van burgers.
het onderzoek wordt uitgevoerd – in samenwerking met waterkeringbeheerders – in een
programma van projecten Verbetering Inspectie
Waterkeringen fase 1. het doel in fase 1 is het
uitbrengen van een handreiking inspectie waterkeringen. op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen van 7 maart 2008 is de eerste ‘groene’
versie van de handreiking gepresenteerd. deze
versie biedt handvatten aan bestuurders, managers en beheermedewerkers om een bijdrage
te leveren aan het gestructureerd en planmatig
organiseren van de inrichting en uitvoering van
inspecties.

Handreiking
de handreiking is opgezet en uitgewerkt op
basis van een model voor de aansturing van in-

specties door bestuur en management (pijlers)
en een generiek model voor de deelprocessen
bij inspecties (inspectiecyclus). beide modellen
zijn gekoppeld in een organisatiematrix.
Inspectie wordt opgevat als een werkproces
dat bestaat uit vier deelprocessen: waarnemen,
diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren (inspectiecyclus). er zijn diverse soorten
inspecties, maar de deelprocessen zijn generiek.
de uitwerking kan specifiek zijn en zal samenhangen met de inspectiedoelen. de deelprocessen vormen de basis van elk inspectieproces; ze
moeten achtereenvolgens worden doorlopen en
vormen als geheel de cyclus van een inspectie.
het sturen op prestaties van producten en
diensten bij overheden is een algemeen aanvaard bedrijfsvoeringconcept. het proces van
sturen van de prestaties is schematisch weer te
geven met pijlers: de middelen die bestuur en
management inzetten voor de inrichting en uitvoering van de inspecties. de prestatie die een
organisatie kan leveren hangt af van: de mensen
die ze in dienst heeft (capaciteit en kwaliteit), de
relaties in de organisatie en van de organisatie
met de omgeving, de structuren in de organisatie voor inrichting en uitvoering van de bedrijfsprocessen, en de systemen die kunnen worden
ingezet bij de uitvoering. de sturing is gericht
op de verwachte prestaties met de beschikbare
middelen. men verwacht dat inspecties zodanig worden uitgevoerd dat de veiligheid goed
is gewaarborgd. met de middelen moet deze
waarborg worden omgezet in acties. dit omzettingsproces verloopt bij voorkeur transparant en
gestructureerd, met doelen die de organisatie
heeft geformuleerd.
het bestuur is eindverantwoordelijk voor al
het beheer, inclusief inspecties, en de continuïteit van de organisatie. het bestuur formuleert

Inspectieplan

In 't koRt - BELEID

• De handreiking is te downloaden op de site
www.inspectiewaterkeringen.nl
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• Behoefte aan meer stroomlijning bij uitvoeren inspecties waterkeringen

• Handreiking biedt inspectieplan met huidige
situatie als uitgangspunt

INSPECTIE
Overwegingen bij het inrichten van inspecties.

daartoe strategische doelstellingen. Het management is verantwoordelijk voor het organiseren
van de uitvoering van het beoogde beheer met
als referentiekader de strategische doelstellingen.
Hiervoor is omzetting van strategische doelstellingen naar tactische doelstellingen nodig. deze
omzetting of transformatie is de primaire taak van
het management. Het uitvoeren van het beheer
binnen de tactische doelstellingen is de primaire
taak van de beheerafdeling; de tactische doelstellingen worden getransformeerd naar operationele
doelstellingen. de operationele doelstellingen
worden verbonden aan de activiteiten voor het
beheer. de inzet van de middelen laat zich omrekenen naar geld. Geld en verwachte prestatie zijn
onlosmakelijk verbonden.

‘Door de bomen de waterkering zien’: transparantie is een hoofddoel van de Handreiking
Inspectie Waterkeringen.

• Deelprocessen: waarnemen, diagnosticeren,
prognosticeren en operationaliseren

ORGANISATIE
Organisatiematrix met pijlers voor aansturing van inspecties en met de
deelprocessen van inspecties (inspectiecyclus).

de resultaten van sturing en omzetting leiden
tot een plan voor inspecties. In dit plan staan alle
activiteiten in samenhang met de doelstellingen
de middelen. Het plan biedt een overkoepelend
kader voor de activiteiten, die niet geïsoleerd
maar juist vanuit de bijdrage aan het beoogde
eindresultaat zijn vormgegeven. de activiteiten
zijn gekoppeld aan meetbare doelstellingen en
aan budgetten. Het plan moet goed aansluiten
op de huidige praktijk. de huidige situatie wordt
daarom ook als eerste stap in de gestructureerde
aanpak van de organisatie van inspecties verkend
en vastgelegd.
de beschrijving van de nulsituatie levert belangrijke input voor de discussie over doelstellingen en middelen voor inspecties. deze discussie is
wenselijk om de contouren van het inspectieplan
in een vroeg stadium voor bestuur, management
en opstellers van het inspectieplan af te bakenen
en om een realistisch plan uit te werken. In deze
fase wordt ook gesignaleerd of inspecties goed
uitvoerbaar zijn en daadwerkelijk zullen worden
uitgevoerd. Het plan geeft inzicht in de te inspecteren waterkeringen, de frequentie van inspecties,
welke inspecties waar zijn gepland, de specificaties waaraan de inspectieresultaten moeten voldoen en de plannen voor de gewenste informatieen communicatie-infrastructuur en gereedschap.
Het inspectieplan is het instrument om inspec-
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ties gestructureerd en met betrokkenheid van
bestuur en management te laten plaatsvinden.
rapportages vormen de verbindende schakel
tussen voornemen en realisatie en tussen alle
betrokken organisatieonderdelen. rapportages
geven informatie over afwijkingen, aanpassingen
en correctieve acties. daarnaast worden de resultaten hierbij in een referentiekader geplaatst,
waardoor ook oordeelvorming over de geleverde
kwaliteit mogelijk is.

Van groen naar blauw
de handreiking is opgezet om inspecties bewust en voorbereid te laten plaatsvinden. Het
verbeteren van de werkprocessen kan beginnen
wanneer de organisatie bewust aandacht creëert
voor de afwegingen over doelen, prestaties en
uitgaven. de huidige groene versie biedt de beheerders een basis voor een gezamenlijke start
om de kwaliteit van inspecties van waterkeringen
werkenderwijs met elkaar te verbeteren. Het
biedt alle betrokkenen handvatten om gestructureerd en planmatig uitwerking te geven aan hun
rol bij de inrichting en uitvoering van inspecties.
tegelijk kan met de verbetering van de kwaliteit
een ontwikkeling naar verdere professionalisering van inspecties worden doorgezet. een ontwikkeling van samen werken aan uniformering
en standaardisering van gereedschappen.
de waterkeringbeheerders zijn nu zelf aan zet.
de handreiking helpt ze uit de startblokken te
komen. de rol van Stowa en rijkswaterstaat in
fase 2 ligt vooral in het faciliteren en bijdragen
aan de invoering en verdere ontwikkeling van de
handreiking. einddoel is het uitbrengen van de
blauwe versie van de handreiking in 2012. In dit
eindproduct zal meer evenwicht te vinden zijn
tussen organisatorische en operationele aspecten van inspecties. aan visuele inspecties zullen
digitale ondersteuning en informatiesystemen
zijn toegevoegd; ‘remote sensing’-technieken en
in situ metingen zullen zorgen voor optimalisatie
van de bewaking van de keringen. In de blauwe
versie zullen ook de resultaten van de projecten
IJkdijk, digidijk en Flood control staan.
de ontwikkeling van groen naar blauw verloopt via vier parallelle projectsporen. Het eerste

HANDREIKING
dit is het eerste artikel in een serie van vijf
over de Handreiking Inspectie Waterkeringen. de volgende vier artikelen gaan in op
het gebruik van gidsen bij visuele inspecties in het buitenland; het stroomlijnen
van visuele inspecties; laseraltimetrie voor
dijkcontrole; en kansen voor innovatieve
technieken bij inspecties.

spoor betreft het verder ontwikkelen van instrumenten om de inrichting en uitvoering van de
inspectie te ondersteunen. In dit spoor worden
projecten uitgevoerd die tot doel hebben het
stroomlijnen van visuele inspecties tot efficiënte,
effectieve en reproduceerbare werkprocessen. In
fase 1 zijn hiervoor al verkenningen uitgevoerd,
zoals in de projecten dIGIspectie, Grip op kwaliteit visuele waarnemingen en Prioriteren schadebeelden. een publicatie hierover is gepland.
In fase 2 ligt de nadruk op het verder operationaliseren en integreren van de technieken in het
instrumentarium voor beheer van waterkeringen.
een tweede spoor betreft het uitvoeren van
pilotprojecten waarvoor waterkeringbeheerders
het initiatief nemen, die aansluiten op hun werkveld en toegevoegde waarde bieden op werkprocessen uit de handreiking. een derde spoor
betreft communicatie rond het programma
Verbetering Inspectie Waterkeringen. delen van
kennis en ervaring vraagt een actieve stimulerende en coördinerende houding van Stowa en
rijkswaterstaat. Hiertoe worden activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse kennisdag Inspectie
Waterkeringen, landelijke themabijeenkomsten,
nieuwsbrief en website. Het vierde spoor is het
opstellen van de blauwe versie van de handreiking. Hiermee wordt eind 2010 gestart. de blauwe versie is naar verwachting in 2012 gereed.
Peter Blommaart is werkzaam bij Rijkswaterstaat
Waterdienst, Gerard Moser bij Partner in Water Management in Houten en Ludoph Wentholt bij Stowa.
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