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Deskundigheidsbevordering

Wat is dit nu precies en hoe kun je hieraan werken?

Pak je telefoon en log in op menti.com met de code.

Beantwoord de volgende vraag(en).

René Kokkeler

CROW



Betrokkenen in de winterperiode

Gladheidscoördinator

Steunpuntcoördinator

Chauffeurs/Laadschop chauffeur/overig personeel op steunpunt



Opleiding/cursus/training

Gladheidscoördinator 4 daagse opleiding + gms training

Steunpuntcoördinator 1 daagse cursus

Chauffeurs/

Laadschop chauffeur/ SDW training

overig personeel op steunpunt



Zijn de cursusdagen voldoende om 

(bij)geschoold te worden?

zelfstudie

Cursusdagen dagelijkse praktijk

opfrissen

(meer) jaarlijkse cyclus



Jeroen Nolten

AEBI-SCHMIDT
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Behoud van 

kennis & deskundigheid
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Vlootschouw



VlootschouwVlootschouw



Toolbox meeting



Leren van elkaar



E-learning



1 ding onthouden

De kracht van 

herhaling!



De “gladheidsmanager”
(De kunst van kennis en kunde overbrengen)

• Manager = Coördinator

Robert-Jan van den Berg

VDBMG



Kernkwadrantentheorie van Ofman
(Ken je persoonlijke kwaliteiten)

kernkwaliteit

daadkrachtig
valkuil

drammerig

Allergie

passief

uitdaging

loslaten

Teveel van 

het goede

Teveel van 

het goede

Positief

tegenover

gestelde



De coördinator als “communicator”

Betekenis geven: Betrekken, inleven, delen en borgen

Communiceren = Communicatief handelen

•

•

Voor ‘communicatief’ handelen is nodig:

• Dat je over en weer wéét waar het over gaat 

• Dat het klopt 

• Dat het zo is bedoeld 

• Dat je je er wederzijds in kan vinden

• Dat er vertrouwen in kunde en kennis is



De “tegenwerkende” organisatie

• De samenwerkende organisatie



Management en Organisatie

• M & O is de kaft van het beleidsplan



Zijn er nog vragen?

Nu schakelen wij 

voor het weer

over naar Klaas



Hoe word ik weerman of vrouw

1. 1. Universitair diploma

2. 2. Officier Meteorologie 

3. 3. Het is je hobby en je bent een beetje autistisch

4. 4. Of studie bij de CROW, opleiding/cursus COGLA



Coordinator gladheidsbestrijding

Het weer heeft impact op gladheid 

Kennis van het weer en wegsituatie geeft verantwoordelijkheid

Het weer monitoren en/of managen  (verleden, nu en toekomst)

Strooiplan, weersverwachting vertalen naar acties en besluiten

En altijd evaluatie



Impact gladheid

Winters neerslag (1 aprilgrap)

Bevriezing 

Condensatie/rijp



Kennis

Bewolking is meestal een dekentje over de weg

Bij fronten of troggen is het mooi of slecht weer

Tja, het weer houdt zich niet altijd aan de verwachting

Dauwpunt(temperatuur), dat is altijd een lastige



Monitoren (bewaken) van het weer

Meteorologische hulpmiddelen gebruiken bij de beslissing 
ter voorkoming van gladheid. 

RADAR en Satelliet juist kunnen interpeteren

Weten wie de beste meteoroloog is



Strooiplan

Het initiëren en coördineren van gladheidsbestrijdingsacties, voor of na 
de spits, pas in de nacht of ....... 

Scenario-denken dus

Wat voor soort gladheid (wel of niet)

Bewaken!



Evaluatie

Was het geel, oranje, rood of toch roze?



DANK U VOOR UW AANDACHT MAAR………



Programma

14.30 - 15.00 uur Pauze Beursvloer

Deelsessie Ronde 2
15.00 - 16.00 uur

1 - Hoe wordt circulair gladheidbeheer de standaard? Theater

2 - De zin en onzin van zomerstrooien Rembrandt

3 - Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer Salvador

4 - Gladheidsbestrijding Schiphol Stallen

16.00 - 17.00 uur Netwerkborrel Beursvloer


