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Personalia 
 
Naam  : Frank den Heijer 
Adres  : Kerkstraat 15A     
Plaats  : 4041 XA  Kesteren 
Telefoon : 0488-429949 
Geboren : 10 september 1970, Voorburg 
Burgerlijke staat: Gehuwd 
Nationaliteit : Nederland 
Rijbewijs : B 
Beschikbaar per: nvt 
 
 
Opleidingen 
 
aug. 1982 – juni 1988  Atheneum aan de Driestar te Gouda 
aug. 1988 – dec. 1992 Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek, vakgroep 

waterbouwkunde 
1993 – 1996 diverse PAO-cursussen op het gebied van waterkeren 
1995 CASA -cursus (adviesvaardigheden) 
1997 – 2001 diverse cursussen m.b.t. projectleiding, projectbeheersing en 

communicatie 
2002    Management voor beginnende leidinggevenden  
2003 – 2004  Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid 
2005 – 2006  Leertraject Professioneel Projectleider (Corp. Learning Centre RWS) 
2012 – 2013  Omgaan met Multi Party situaties, en Beargumenteren en beïnvloeden 
 
 
Ervaringen 
Ik heb een brede technisch inhoudelijke ervaring op het gebied van waterveiligheid, waterbouw 
en waterbeheer, en met het strategisch en tactisch assetmanagement van water infrastructuur. Ik 
heb leidinggevende ervaring, zowel van projecten als van een afdeling. Ik heb ervaring met het 
opstellen van een organisatiebreed strategisch plan. Ik heb ruime ervaring met het initiëren en 
leiden van programma’s en samenwerkingsprojecten met veel partijen. Als kennisambassadeur 
heb ik ervaring opgedaan met het verbinden en vertegenwoordigen van 15 kennisinstellingen 
voor het HWBP. Met deze inhoudelijke, strategische en procesmatige ervaring sla ik bruggen 
tussen tussen mensen (zowel tussen koersbepalers en experts, als tussen meesters, gezellen en 
leerlingen), tussen organisaties, en tussen opgaven op korte en op lange termijn.  
 
feb. 1992 - dec. 1992 Waterloopkundig Laboratorium 
 

Modelonderzoek naar de stabiliteit van stortstenen afsluitingswerken (afstudeerwerk) 
 
jan. 1993 - jan. 1997 Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Hoofdafdeling 

Waterbouw, afdelingen Waterbouw Advies en Waterkeren.  
 

Ik heb hier ervaring opgedaan met de beleidsvoorbereiding voor de nieuwe overstromingsrisico 
benadering voor waterveiligheid. Deze periode bood me ook de eerste ervaring met leiding geven 



als kernactiviteittrekker inundatierisico (een cluster met een omvang van ca. 10 fte), waar ik 
functioneel leiding gaf aan de ontwikkeling van een nieuw werkveld. In deze periode ben ik 
tevens secretaris geweest van werkgroep E (probabilistische methoden) van de Technische 
Adviescommissie voor de Waterkeringen, momenteel het Expertisenetwerk Waterveiligheid 
(ENW). Dit bood me de kans te leren omgaan met verschillende visies en belangen. 
 
feb. 1997 - sept. 2001 WL|Delft Hydraulics, Sector Mariene, Kust en Industriële Infrastructuur, 

werkveld Water Defence and Safety.  
 

In deze periode heb ik ervaring opgedaan met het uitvoeren van waterbouw en waterbeheer 
projecten. Ik heb zowel in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek uitgevoerd en aangestuurd, als 
in opdracht van adviesbureau’s, ingenieursbureaus en aannemers adviesprojecten geleid en 
uitgevoerd. Tevens heb ik ervaring opgedaan met het werken in samenwerkingsverbanden (Delft 
Cluster).  
 
okt. 2001 – mrt. 2007 Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ. Onderzoek en 

Strategie, afdeling Fysica. 
 
 

Ik heb leiding gegeven aan de onderafdeling Getij en Golven (ca. 20 fte), ook in een tijd van 
reorganisatie. Na de reorganisatie waarbij de onderafdelingen kwamen te vervallen, was ik 
programmamanager van de ontwikkeling van de Hydraulische Randvoorwaarden 2006 voor de 
zoute wateren, onderdeel van het wettelijk toetsingsinstrumentarium 2006. Vanwege de 
beleidsconsequenties, was dit een project met een hoge politiek bestuurlijke gevoeligheid. In die 
periode werden ook de vermeende ‘monstergolven’ gemeten op de Noordzee, voor iedereen 
online zichtbaar. Ik heb toen enige media ervaring (krant, radio) opgedaan. 
 
mrt. 2007 – dec. 2010 Rijkswaterstaat, Bouwdienst (momenteel Grote Projecten en 

Onderhoud), afdeling Waterbouw en Milieu.  
 

Ik was trekker van het kennisveld hydraulic engineering. Vanuit die rol heb ik initiatief genomen 
om de veroudering van de waterbouwkundige kunstwerken en de impact ervan op de begroting 
van het Ministerie op de agenda te krijgen. Toen dat succes had heb ik gewerkt aan de opzet van 
het programma vervangingsopgave natte kunstwerken (VONK). In die tijd was ik Technisch 
Manager in het IPM-team voor de reparatie van de stuw in de Maas bij Lith, waar een calamiteit 
was opgetreden en onder hoge tijdsdruk moest worden gewerkt. Het laatste jaar was ik 
gedetacheerd bij Deltares. 
 
jan. 2011 – mei 2019 Deltares, Unit Zoetwatersystemen, afdeling Flood Risk Management.  
 

Ik ben tot eind 2015 plaatsvervangend afdelingshoofd geweest van deze afdeling. Ik heb 
gedurende 3 jaar het project geleid voor het ontwikkelen van het wettelijk beoordelings-
instrumentarium van waterkeringen bij de nieuwe normerings-systematiek, het WBI. Ik was 
verantwoordelijk voor de opzet van het Strategisch Plan 2012-2015 voor het Deltares-brede 
thema Waterveiligheid, en tot juni 2019 verantwoordelijk voor het kennisprogramma Future 
Proof Dikes in dat thema. Tevens was ik initiator en programma manager van een 
samenwerkingsproject rond het thema risico gestuurd assetmanagement/zorgplicht in de publieke 
infrastructuur. Aan het programma doen ondertussen bijna 30 partijen mee uit overheid, kennis-
instellingen, adviserend en uitvoerend bedrijfsleven. In het programma wordt aan de hand van 
concrete voorbeelden getoond hoe Adaptive Delta Management handen en voeten krijgt middels 
strategisch/tactisch assetmanagement op basis van risico- en systeem gestuurd beheer. En 
tenslotte vertegenwoordigde ik als kennisambassadeur 15 kennisinstellingen in het samenwer-
kingsverband hoogwaterbescherming, waarin het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 
en de TaskforceDeltaTechnologie van de Topsector Water (bedrijfsleven) de andere partijen zijn.  



 
Mei 2019 – heden  Waterinfraworks 
Eigenaar van een onderneming voor advies over en management van infrastructuur voor 
waterbeheer zoals dijken, duinen en kunstwerken etc. Het betreft zowel advies voor actuele 
ontwerp- en beheervraagstukken, als strategische en lange termijn opgaven in zowel binnen- als 
buitenland. 
 
Juni 2019 – heden      Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HAN University of Applied Sciences  
Programma manager  Flood Defence Assetmanagement bij het lectoraat Sustainable River 
Management. Ik ben verantwoordelijk voor Prometheus, een samenwerkingsproject gericht op 
het omgaan met complexiteit in het management van waterkeringen. Ik ben tevens docent 
Assetmanagement van waterkeringen en doe onderzoek naar innovatief en toekomstgericht 
waterkeren en het management daarvan. 
 
 
Enkele projecten / processen  
 
1993 – 1997 Adviesprojecten veiligheid waterkeringen, zoals Hydraulische belasting op de 

Diefdijk, en ontwikkeling toetsinstrumenten voor kruinhoogten 
benedenrivierengebied en merengebied 

1995 – 1996 Europese aanbesteding voor onderzoek ter voorbereiding op de overstap naar de 
veiligheidsbenadering o.b.v. overstromingsrisico’s 

1995 – 1997 Opzetten en aansturen Kernactiviteit Inundatierisico (ca. 10 fte) 
1995 – 1997 Secretariaat TAW-werkgroep E (nu ENW-werkgroep Veiligheid). 
1997 – 1999 Lid TAW -werkgroep E (nu ENW- werkgroep veiligheid) 
1997 – 2001 Adviesprojecten veiligheid waterkeringen, zoals de invloed van veiligheidsnorm 

van de Afsluitdijk op de IJsselmeerdijken, de veiligheid van dijkbekledingen, 
Hydraulische Randvoorwaarden rond IJburg, Bodembescherming waterkeringen 
Maasvlakte 2, Hydraulische randvoorwaarden en kruinhoogten in de haven van 
Harlingen 

1997 - 2001 Bijdragen aan Onafhankelijk Onderzoek Markermeer, Delft Cluster thema 
risico’s van overstromingen, en de Leidraad Zandige Kust 

2001 – 2002 Leiding onderafdeling Getij en Golven van RWS-RIKZ (ca. 20 fte) ten tijde van 
een reorganisatie. 

2002 – 2006 Project Hydraulische Randvoorwaarden 2006, voor de toetsing van de 
waterkeringen, deel zoute wateren. 

2007 – 2009 Opzet en leiden van het kennisveld hydraulic engineering bij de Bouwdienst van 
Rijkswaterstaat. 

2007 – 2008 Technisch manager van het herstel van Stuw Lith. 
2008 – 2009 Initiatie en opzet van het RWS-brede VONK (vervangingsopgave natte 

kunstwerken). 
2009 – 2012 Management van het programma Toets- en OntwerpInstrumentarium voor de 

beoordeling van waterkeringen bij de nieuwe normering op 
overstromingsrisico’s (nu WBI genoemd). 

2010 – 2015 Plaatsvervangend afdelingshoofd bij Deltares (ca. 20 fte). 
2010 – 2019 Leiden van 2 kennisprogramma’s van Deltares in het thema waterveiligheid: 

Flood Risk Strategies (2010-2014) en Future Proof Dikes (2015-2019). 
2011 Leiden proces Strategisch Plan Deltares 2012-2015, thema waterveiligheid  
2014 – 2019 Kennisambassadeur namens 15 nationale kennisinstellingen voor het HWBP en 

de TaskForce DeltaTechnologie. Als onderdeel daarvan samen met 6 



Universiteiten een programma opgezet (en gehonoreerd gekregen voor subsidie 
in de periode 2017-2021) voor kennisontwikkeling voor de nieuwe normering 
van waterkeringen, STW-All Risk, trekker TU-Delft. In die rol heb ik 7 
Universiteiten verbonden om een voorstel te maken voor een nieuw 
kennisontwikkelings programma SafeLanding, gericht op klimaatadaptatie en 
ruimtelijke ordening, ten behoeve van de waterveiligheid op termijn. 

2015 – heden Initiatie, opzet en leiden van het programma ROBAMCI (risk and opportunity 
based assetmanagement for critical infrastructures, met bijna 30 partners) waarin 
het zwaartepunt ligt op assetmanagement voor infrastructuur voor 
waterveiligheid, waterbeheer en riolering.  

2016 – heden  EU Interreg programma FAIR, 2016-2020. Betreft Flood Asset Investment 
Planning. Samenwerking met 12 partners uit de North Sea Region. 

2016 – 2017 Detachering Waterschap Vallei en Veluwe, afdeling Planvorming, 1 dag per 
week gedurende 9 maanden (als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen Deltares en het waterschap ). 

2017 Ondersteuning van het proces van Waterschap Hollandse Delta om de kosten van 
het baggeren van het watersysteem te beperken: Baggeren onder de Loep 

2018 Advies aan de rekenkamercommissie van Waterschap Hollandse Delta rond de 
kansen voor doelmatig waterkeringbeheer met de nieuwe normering. 

2016 – 2018 Chair van het onderdeel Water Infrastructure op het congres International 
Association for Life Cycle Civil Engineering (IALCCE) in 2016 en 2018, een 
congres voor beleidsmakers, kennisontwikkelaars en adviseurs. 

2018– heden Guest Editor (met 2 andere editors) voor het Journal of Infrastructure, voor een 
Special Issue over Water Infra Asset Management, publicatie vermoedelijk 2020. 

2019 Projectleider Prometheus een samenwerkingsproject gericht op het omgaan met 
complexiteit in het management van waterkeringen 

2019 Inventarisatie haalbaarheid buitenwaartse versterking project SAFE, 
Rivierenland 

 
Publicaties 
 
Drs A. Roos, ir. F. den Heijer and ir. P. Van Gelder, A system approach to the optimal safety level 
of connecting water barriers in a sea-lake environment. Case study: the Afsluitdijk dam, the 
Netherlands. Risk based decision making in water resources VIII, Santa Barbara, 1997. 
 
A.M. van Agthoven, F. den Heijer and A.W. Kraak, The way to a floodrisk-based safety concept, 
Four case studies. First international RIBAMOD workshop, 1997. 
 
Ir. F. den Heijer and ir. A.P. de Looff, Assessment of flood risks in polders along the Dutch Lakes. 
Computer simulation in risk analysis and hazard mitigation, Valencia, First international 
conference on computer simulation in risk analysis and hazard mitigation , ISBN 1 85312 2 6047, 
1998. 
 
J.W. van der Meer, J.W. Langenberg, M. Klein Breteler, D.P. Hurdle, F. den Heijer, Wave 
boundary conditions and overtopping in complex areas, ICCE 2002. 
 
F. Diermanse, F. den Heijer, C.P.M. Geerse, Application of various techniques to determine 
exceedance probabilities of water levels of the IJssel Lake,Safety & Reliability, T. Bedford & 



P.H.A.J.M. van Gelder (eds.), proceedings of ESREL 2003, European safety and reliability 
conference June 15-18, 2003. 
 
F. den Heijer, F. Diermanse, P.H.A.J.M. van Gelder, Extreme wave statistics using Regional 
Frequency Analyses. Proceedings of the International Symposium on Stochastic Hydraulics, 
IAHR, Paseo Bajo Virgen del Puerto 3, 28005 Madrid, Spain. ISBN: 90-805649-9-0, First 
published 2005. 
 
J. Dekker, A. Wolters, and F. den Heijer, Hydraulic Boundary Conditions for Coastal Risk 
Management, COMRISK Subproject 5,Die Küste, special edition comrisk, common Strategies to 
reduce the risk of stormfloods in coastal lowlands, Heft 70, Jahr 2005 ISBN 3-8042-1061-9, 
2005. 
 
F. den Heijer, R.J. Vos, and C.G. Gautier, Probabilistic approach for safety assessment of 
waterdefences along the Dutch coast; model and verification, proceedings of the 31th ICCE 
conference in 2008. 
 
F. den Heijer, M.A. Wolters, J.C.M. van Dorsser, H.E.J. Berger, and  A.C.L. Hydra, Developing a 
substitution strategy for hydraulic structures to meet the challenge of a new century, 
proceedings of PIANC MMX congress, Liverpool 2010. 
 
F. den Heijer, F.L.M. Diermanse, Towards a risk-based assessment of flood defences in the 
Netherlands: an operational framework, FLOODrisk conference, Rotterdam 2012. 
 
F. den Heijer, Modern doelmatig waterkeren, van foto naar film, Het Waterschap, december 
2014. 
 
F. den Heijer, M. Boomgaard, M. van Buren & T.E. van der Lei, J.K. van Deen & J. IJmker, An 
asset management strategy for a Dutch inland water system, IALCCE conference, Tokio, 2014. 
 
W.J. Klerk, F. den Heijer, T. Schweckendieck. Value of information in life cycle management of 
flood defences. Volume: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. Zurich, ESREL 
conference 2015. 
 
W.J. Klerk and F. den Heijer. 2016. “A framework for life-cycle management of public 
infrastructure.” In Life-Cycle of Engineering Systems: Emphasis on Sustainable Civil 
Infrastructure: Proceedings of the Fifth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering 
(IALCCE 2016). CRC Press, 2016. 
 
B. Gersonius, R. Ashley, F. den Heijer, W.J. Klerk, P. Sayers, J. Rijke. Asset management maturity 
for flood protection infrastructure: A baseline across the North Sea region.  Proceedings of the 
Sixth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2018).Taylor & Francis 
Group, ISBN 978-1-138-62633-1 Press, 2018. 
 
W.J. Klerk, T. Schweckendieck, F. den Heijer and M. Kok. Value of information of Structural 
Health Monitoring in Asset Management of Flood Defences. Special Issue Water Infrastructure 
Asset Management, Journal of Infrastructure 2019, 4, 56; doi:10.3390/Infrastructures4030056. 


