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Opleidingen 
Nieuwe Normering Waterveiligheid

2016/17
www.opleidingen.stowa.nl

digitaal cursus naslagwerk 2016/17 totaal

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid
Link naar: Digitaal Cursus Naslagwerk 2016/17

M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen         (= link naar playlist op stowavideo)

M02 - Geotechniek: SOS en Piping

M03 - Indirecte Mechanismen en NWO 

M04 - Geotechniek: Macrostabiliteit

M05 - Hydraulische Belastingen

M06 - Bekledingen: Gras 

M07 - Geotechniek: Langsconstructies

M08 - Bekledingen: Steen en Asfalt 

M09 – Kunstwerken (nog niet opgenomen op video)

M10 – Duinen

M11 – Assembleren 

M12 – Databeheer WBI17 

http://www.opleidingen.stowa.nl/
http://pub.h2magazine.nl/innw16
http://pub.h2magazine.nl/innw16
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLra-iwQmkFVCpQQdLJDRTOgn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYwza_KHECtRhNj0j--ff3X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYs2tbcVl0-lMXgA58WvsYJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYX5vcZFCKiFNrjGWPoH7h8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZjX1yblUH--p47nk65Gn6E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZYVaH27bvceGTY8__aYSFZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYztciDgNOfIz3li41fo97v
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZf47jeG6lQetpu6xh89byO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZuzoTUASSRG6GYo34VE613
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
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Opleidingsprogramma INNW

Databeheer WBI en de nieuwe normering
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INNW – M12 – Databeheer - Dag 1
P01 Introductie WBI

P02 Architectuur en context WBI software

P03 Kijken in elkaars keuken

P04 Goede data voor het WBI

P05 Naar een datamanagement filosofie

P06 Workshop beoordelingsframework dijkeninformatie

P07 WBI procesautomatisering in de praktijk

P08 Uitwerken van een datastrategie (niet opgenomen)

P09 Presentaties huiswerkopdracht ( alleen voor de cursisten )

INNW – M12 – Databeheer - Dag 2

https://www.youtube.com/watch?v=xdKti7PR36I&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xLG1KifyWoI&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2-giJtQrZoY&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aIdln9bwzjk&index=5&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
https://www.youtube.com/watch?v=CG5ekZAKRVQ&index=6&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
https://youtu.be/aUg1BiJq7vk?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
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Opleidingsprogramma 
INNW

Databeheer WBI en de nieuwe normering
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Welkom
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Dag 1

09:30 – 09:45 Aftrap cursus

09:45 – 10:15 Introductie WBI

Koffie

10:30 – 11:00 Architectuur en context WBI software

11:00 – 12:00 Kijken in elkaars keuken

Lunch

13:00 – 14:30 Goede data voor het WBI

Pauze

14:45 – 16:00 Naar een datamanagement filosofie

8

Dag 2

09:00 – 10:30 Workshop beoordelingsframework
dijkeninformatie

Koffie

10:30 – 12:00 WBI procesautomatisering in de praktijk

Lunch

13:00 – 15:30 Uitwerken van een datastrategie

Presentaties huiswerkopdracht

15:30 – 16:00 Afronding en evaluatie

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=1m4s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=2m4s
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Introductie nieuwe normering, het 
WBI en het beoordelingsproces

Joost van der Hammen (Rijkswaterstaat)
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1. Nieuwe normering

Afsluitende vraag:

Wat zijn de gevolgen van de implementatie van de nieuwe 
norm voor databeheer keringeninformatie?

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=3m57s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=4m57s
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Normering waterveiligheid

12

Aanleiding

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=5m21s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=5m33s
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Afspraken - introductie

14

Afspraken - verdieping

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=6m8s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=6m23s
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Afspraken - verdieping

16

Beoordeling - introductie

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=7m04s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=7m50s
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Beoordeling - verdieping
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Actie - introductie

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=8m33s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=9m15s
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Actie - verdieping

20

Doelen

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=10m42s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=10m47s
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Resultaat - introductie

22

Resultaat - verdieping

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=12m44s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=13m03s
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Wat zijn de gevolgen van de 
implementatie van de nieuwe norm 
voor databeheer?

1. Meer combinaties van data

2. Meer uitwisseling van data

3. Vergelijkbaarheid geëist

4. Meer transparantie geëist

5. Trendanalyses van belang

6. …

24

2. Het beoordelingsproces

Een schakel in de Nederlandse waterkeringszorg

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=13m10s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=18m5s
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Waterkeringszorg in Nederland

Instandhouden
• Inspectie

• Onderhoud

• Vergunningverlening

• Beheer

• Calamiteiten 

management

Beleid (normen)

Beoordelen

Versterken
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Dezelfde kering voor alle processen

Informatie-
voorziening

waterkeringen

Beleid 
(normen)

Instandhouden Beoordelen

Versterken

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=20m30s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=22m56s
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Doel beoordeling
Iedere twaalf jaren brengt de beheerder verslag uit aan Onze Minister 
over de algemene waterstaatkundige toestand van de primaire 
waterkering. Waterwet artikel 2.12 lid 1

Waarmee:

 Wordt voldaan aan de wettelijke verplichting

 Mogelijkheid is om versterkingen aan te melden bij het HWBP

 Inzicht wordt verkregen in de faalkans van de kering en het 
overstromingsrisico

Hoe?

De resultaten van de beoordeling moeten betrouwbaar en herleidbaar 
zijn. Bijlage 1, p. 23 bij de regeling veiligheid primaire waterkeringen

28

De waterstaatkundige toestand

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=24m58s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=26m14s


15

29

Het beoordelingsproces

30

Aanleiding

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=28m26s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=30m35s


16

31

Toetsoordeel per vak

32

Stopcriteria

 Het veiligheidsoordeel is stabiel.

 De informatie uit de beoordeling is voldoende om te 
voldoen aan de rapportageverplichtingen.

 Verder aanscherpen van het veiligheidsoordeel heeft 
voor deze beoordelingsperiode geen toegevoegde 
waarde. 

 Kosten-baten analyse toont aan dat het aanscherpen van 
het toetsoordeel niet kosteneffectief is ten opzichte van 
het uitvoeren van een herstel- of verbetermaatregel. 

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=34m30s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=40m40s
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In het kort

 De beoordeling is een schakel in de waterkeringszorg

 De beoordeling is een wettelijke verplichting

 Het inzicht dat in de beoordeling wordt verkregen heeft 
waarde voor andere taken

 Het resultaat moet betrouwbaar en herleidbaar zijn

 Een veiligheidsoordeel kan op verschillende manieren 
worden bepaald

 De beoordeling werkt van grof naar fijn

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=41m48s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=42m27s
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3. Het Wettelijk Beoordelings
Instrument

en de uitdaging in het databeheer

36

Het beoordelingsinstrument

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=43m
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=43m10s
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De rol van data

38

De data is locatiespecifiek

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=43m47s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=44m19s
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De rol van de gegevensbeheerder/GIS expert

40

Op efficiënte wijze naar een betrouwbaar en 
herleidbaar beoordelingsresultaat

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=44m54s
https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=46m17s
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Aanleiding

https://youtu.be/xdKti7PR36I?t=46m55s

