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Beste collega’s, 
 
Naar aanleiding van het Programma Roosteren en Anders Werken is een Leidraad vastgesteld. Deze 

leidraad zou er voor moeten zorgen dat er geen overtredingen meer plaats konden hebben van de 
ATW (Arbeidstijdenwet) en er sprake zou zijn van één RWS brede roosterplanning met een uniform 
planningpakket voor iedere RWS-medewerker in roosterdienst. Van een bezuinigingsoperatie is geen 

sprake. 
 
Met de invoering van deze Leidraad zijn de vakbonden bij IenM, direct geconfronteerd met tal van 

signalen over de uitvoering van de Leidraad. Naar aanleiding van deze signalen zijn er diverse 
bijeenkomsten geweest om de problemen die zich voor deden te inventariseren. 
Roosters zijn in principe een onderwerp ter bespreking in de OR. Bovendien is in het overleg tussen 

bonden en werkgever een evaluatie afgesproken. Deze evaluatie moet nog worden behandeld in het 
overleg. Daarom hebben wij ons na deze inventarisatie beperkt tot het aanpakken van de problemen 
waarvan wij vinden dat deze behoren tot de rechtpositie en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers 

en die niet kunnen wachten op de evaluatie. 
Het gaat dan om deze onderwerpen:  

• vaststelling noodzaak overdracht (kwartier) en de betaling daarvan,  

• samenloop reservedienst en consignatie, 
• de inzet van reservediensten. 

 

Op 10 april 2013 heeft een DGO-afvaardiging over deze problemen een overleg gehad met Hugo 
Kramer, directeur Corporate Dienst van RWS.  
Dit was een constructief overleg waar wij stappen hebben gezet richting oplossingen. 

 
Met betrekking tot het overdrachtskwartier is afgesproken dat, in die situaties waarbij twijfel bestaat 
over de noodzaak van het overdrachtskwartier, besluitvorming zal plaatsvinden op basis van de 

resultaten van een onderzoek (bijvoorbeeld een RI&E).  
 
In die situaties waarin een overdrachtskwartier (vanuit organisatiebelang) niet nodig is, zal niet van het 

personeel worden gevraagd ‘in eigen tijd” (en dus onbetaald) een dienstoverdracht te doen. 
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Met betrekking tot de samenloop reservedienst en consignatie was op het moment van overleg door 
het bestuur RWS het besluit genomen om de reservedienst te voorzien van een 

consignatievergoeding. 
 
Hierbij is in het overleg bepaald dat de reservedienst altijd als een dagdienst in het normrooster dient 

te worden opgenomen (overeenkomstig de Leidraad). De consignatievergoeding beslaat de periode 
voorafgaand aan de feitelijke aanvang van de reservedienst. De consignatieperiode beslaat dus de 
periode tot aan de aanvang van de reservedienst, zoals opgenomen in het rooster en leidt tot minimaal 

8 uur consignatievergoeding. 
 
De vakbonden zijn van mening dat het BBRA (bezoldingsbesluit) volstrekt helder is over de 

interpretatie van Niet Tijdig Verschoven Diensten (NTV). Echter, we hebben geconstateerd dat de 
praktijk binnen RWS iets anders laat zien. Er wordt namelijk geen toelage toegekend als de 
verschuiving binnen dezelfde werkperiode wordt gecompenseerd en als de verschuiving binnen een 

tijdspanne van 72 uur weer wordt teruggedraaid.  
Over deze interpretatie is een meningsverschil blijven bestaan. Gelet op de wens van partijen om deze 
kwestie niet onnodig te juridificeren, is voorgesteld om in gezamenlijkheid een second opinion te laten 

uitvoeren. 
 
Ten aanzien van de inzet van de reservediensten hebben de vakbonden in het overleg aangegeven 

dat deze niet altijd juist wordt toegepast. Deze dienst is niet bedoeld om onderbezetting in de roosters 
op te vangen. De aanwezigen in het overleg hebben vastgesteld dat de reservedienst een geplande 
dagdienst beperkt in het rooster voorkomt en uitsluitend is opgenomen om onvoorziene uitval op te 

vangen. Het programma R&AW zal dit de komende tijd gaan monitoren. 
 
Naast bovengenoemde onderwerpen zijn signalen aan de orde gekomen over onderbezetting en 

daardoor overschrijding van de ATW. Door onjuiste toepassing gaat de beoogde uniformiteit verloren. 
 
Tenslotte is er gesproken over het realiseren van een contactpunt waardoor direct gesignaleerde 

problemen kunnen worden besproken. 
 
Wij menen met bovenstaande een stap in de goede richting te hebben kunnen zetten. Laat echter 

onverlet dat hiermeeniet alles is opgelost. We blijven het proces volgen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens  DGO betrokken vakorganisaties, 

 
VPW AC, 
Abvakabo FNV 

CNV Publieke Zaak 
CMHF 

 


