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Memo  
 

‘Competenties Voorzitter ELW’ 

Van: ELW (Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken) 
Aan: STOWA  

Datum: 27 mei 2021 

Versie: 1.0 

 

Inleiding 
Het ELW-voorzitterschap wordt sinds 2017 ad interim ingevuld. In afstemming met 

STOWA was hiermee een nuttige en gewenste verbinding gelegd met de Project 

Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (2017-2020) waarvan de huidige 

voorzitter de projectmanager is geweest. 

 

In 2021 wordt gezocht naar een definitieve invulling van de voorzittersrol. In dit 

document is een weergave opgenomen van ‘Knock-out’ criteria en vereiste competenties 

voor deze rol. 

 
‘Knock-out’ criteria 
Hieronder worden de minimaal vereiste criteria verstaan, waaraan de voorzitter zou 

moeten voldoen. 

 

• Technische kennis – heeft enige technisch inhoudelijke kennis van het werkveld 

(civiele techniek, geotechniek, waterkeringen, kabel- en leidingkennis) 

 

• Heeft kennis van de recente en actuele ontwikkelingen op waterveiligheidsgebied 

 

• Is werkzaam bij een waterschap of hoogheemraadschap. 

 
Competenties 
Competenties zijn kwaliteiten in termen van vaardigheden, kennis en houding 

gerelateerd aan de functie van voorzitter en zijn persoonsafhankelijk. 

 

1. Visie - Visie op toekomstige ontwikkelingen m.b.t. leidingen en waterstaatsveiligheid 

en de rol die het expertisenetwerk hierin kan en moet kunnen spelen 
 

2. Bestuurlijke sensitiviteit - weten, aanvoelen welke onderwerpen belangrijk zijn 

voor bestuurders en hoe het werk van het ELW te presenteren bij bestuurders zodat 

het belang gevoeld en onderkend wordt. 
 

3. Organisatie sensitiviteit - weten, aanvoelen welke onderwerpen belangrijk zijn voor 

de deelnemers van het ELW waar de belangen liggen (op de werkvloer). Kunnen 

aanvoelen welke bijdrage het ELW kan leveren en hoe het ELW gepositioneerd dient 

te worden in den lande. 
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4. Verbindend vermogen, communicatief sterk – Een goed voorzitter weet de 

verschillende belangen en gevoeligheden over te brengen op anderen zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de boodschap of deze te overdrijven. 

 

5. Leiderschap, besluitvaardigheid, organiserend vermogen – Kan zowel tijdens 

vergaderingen van het ELW als daarbuiten door besluiten en acties de focus scherp 

houden en zo zorg dragen voor het gewenste resultaat en mensen hierin aansturen en 

enthousiasmeren. 

 
Netwerk  
Hierbij worden de wensen uitgesproken in relatie tot het werkveld van het ELW, gericht 

op het belang van het opbouwen en onderhouden van een netwerk. 

 

6. Beschikt over een ontwikkeld netwerk binnen de uitvoerings- en 

ontwikkelingsprogramma’s zoals HWBP, Stowa, ENW, NEN, Deltares, ect. 

 

7. Beschikt bij voorkeur over een redelijk ontwikkeld netwerk binnen waterstaats-

Nederland op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, waarbij aantoonbaar contacten 

met bestuurders als referentie getoond kunnen worden. 

 

8. Beschikt bij voorkeur over een redelijk ontwikkeld netwerk binnen de netbeheerders 

en overkoepelende organisaties in Nederland op managementniveau. Onder 

netbeheerders wordt hier verstaan de nutsbedrijven, telecombedrijven en de overige 

leidingbeheerders. 

 

9. Beschikt bij voorkeur over een redelijk ontwikkeld netwerk binnen de Kabel en 

leidingen bedrijven (ingenieurs- en uitvoeringsbedrijven) in Nederland op bestuurlijk 

niveau. 

 

10. Is in staat om netwerken uit te bouwen en te onderhouden (promotor) als mede het 

‘zien’ van belangen binnen het bestaande netwerk en daarbuiten van de 

werkzaamheden van het ELW en onderzoekprogramma’s van of namens het ELW. 
 

 
 

Opgesteld door: 

 

Luuk Vergeldt 

Secretaris Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken 

 
27 mei 2021 
 

Hiermee vervallen de eerdere versies ELW-17-013-concept, ELW-17-013a-concept en ELW-17-013b-concept. 

 

Kernboodschap ELW 

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken is toonaangevend voor beheerders van 

waterstaatswerken, zoals dijken en belangrijke (vaar)wegen, in Nederland. Het Expertisenetwerk is vanuit 

STOWA actief in regelgeving voor leidingen in Nederland. Daarnaast biedt het Expertisenetwerk een 

kennisbank en forum voor de beheerders van waterstaatswerken. 

 


