
 

 

OP2015: wat gaat er gebeuren? 

De uitvoering van Ondernemingsplan 2015 gaat de volgende fase in. Op 1 april 2013 was de 
toedeling een feit. Deze had nog geen rechtspositionele gevolgen. De komende maanden gaat 
de plaatsing volgen op basis van het definitieve organisatie- en formatie (O&F) rapport. Met deze 
plaatsing start de nieuwe organisatie en wordt voldaan aan de taakstelling. In deze nieuwsbrief 
geven we informatie over de stand van zaken. 

Wat is het VWNW-beleid? 
Op het moment dat RWS, de GOR en de bonden afspraken maakten over de toedeling, was er 
nog geen nieuw sociaal beleid. Dat is er inmiddels wel: het Van-Werk-naar-Werk (VWNW) beleid. 
Dit VWNW-beleid maakt het mogelijk om medewerkers die behoren tot een groep waar 
overtolligheid gaat ontstaan, te ondersteunen bij het vinden van ander werk. Dit gebeurt alleen 
als zij dat zelf willen. Deze ondersteuning bestaat niet alleen uit het zoeken van ander werk, maar 
ook uit het beschikbaar stellen van voorzieningen, zoals een stimuleringspremie, reistijd-werktijd 
etc.. Dit heet in het VWNW-beleid de vrijwillige fase. 

Hoe zit het met de vrijwillige fase? 
Als in een functiegroep overtolligheid dreigt, kan de werkgever voor deze groep overgaan tot de 
vrijwillige fase. Dit gebeurt na advies van de bonden over welke groepen aangewezen moeten 
worden. Eind november hebben wij RWS geadviseerd over te gaan tot aanwijzing van een 
behoorlijk aantal groepen, zodat zo snel mogelijk de beschikbare faciliteiten en voorzieningen 
benut kunnen worden. 

Elke medewerker in een aangewezen groep is in principe verplicht om een VWNW-onderzoek te 
doen. Dit onderzoek is de basis voor een persoonlijk VWNW-plan. Het onderzoek is bedoeld om 
iedereen die in een aangewezen groep zit, na te laten denken over zijn of haar mogelijkheden. Of 
je het VWNW-plan vervolgens uit wilt voeren, is helemaal je eigen keuze. Je bent dus niet 
verplicht het plan uit te voeren. Het is natuurlijk wel verstandig hier goed over na te denken. Als 
niemand in beweging komt, halen we de taakstelling niet zonder het aanwijzen van verplichte 
VWNW-kandidaten. 

Besluit je om het VWNW-plan uit te voeren, dan word je vrijwillige VWNW-kandidaat. Je hebt dan 
bepaalde rechten en plichten tijdens het zoeken naar een andere functie. Maar je blijft gewoon op 
je oude functie zitten totdat je iets anders hebt gevonden of tot jouw status als vrijwillige VWNW-
kandidaat eindigt. 

Waarom zou je vrijwillige VWNW-kandidaat worden? 
Het biedt veel kansen in de fase van de reorganisatie waarin nog niet bekend is wie er precies 
overtollig gaan worden. Je hoeft dus niet af te wachten tot er verplichte VWNW-kandidaten zijn, 
maar je kan nu al gebruik maken van alle mogelijkheden uit het VWNW-beleid om een andere 
functie te vinden of om bijvoorbeeld een eigen bedrijf te beginnen. De bedoeling is dat er 
voldoende beweging ontstaat om weg te blijven bij het aanwijzen van verplichte VWNW-
kandidaten. 

Bedreiging? Kans! 
Misschien voelt voor sommigen het behoren tot een aangewezen groep als een bedreiging. Dat 
is begrijpelijk. We hoeven er ook geen doekjes om te winden; het aantal functies zal binnen deze 
groepen stevig verminderen. Dat was al vastgesteld in de 80% OF rapporten. Om ervoor te 
zorgen dat iedereen in de groep de beste mogelijkheden krijgt, hebben we de DG geadviseerd 
om de vrijwillige fase te openen. De vrijwillige fase zelf is dus geen bedreiging, maar een kans 
om gebruik te maken van de mogelijkheden die het VWNW-beleid biedt. 
 

 



Waarom zijn alleen enkele groepen aangewezen? 
Alleen de medewerkers in groepen waar flinke overtolligheid gaat ontstaan, zitten in de vrijwillige 
fase. Daarmee bereiken we dat de medewerkers die het meeste baat hebben bij VWNW-beleid 
hiervoor direct in aanmerking kunnen komen.  
 
Kunnen de overige medewerkers ook ergens gebruik van maken? 
Als je niet tot een aangewezen groep behoort, dan kun je toch bij een mobiliteitsadviseur terecht 
als je je wilt oriënteren op ander werk. Voor deze medewerkers is het mogelijk een verzoek in te 
dienen om te remplaceren. Het voordeel van remplaceren is dat je gebruik kunt maken van de 
voorzieningen uit het VWNW-beleid, zoals de stimuleringspremie. Zo'n verzoek kun je doen als 
jouw vertrek bijdraagt aan de taakstelling (bijvoorbeeld omdat jouw plek niet meer wordt ingevuld) 
of als door jouw vertrek een VWNW-kandidaat kan worden geplaatst. 
 
Hoe nu verder? 
De komende weken worden de 100% O&F rapporten afgerond. Ook wordt er gewerkt aan een 
plaatsingsproces. Dan komen onderwerpen aan de orde als het reorganisatiebereik en 
afspiegeling. Er gaat over deze onderwerpen veel gesproken worden tussen RWS en de bonden. 
Dit overleg vindt plaats in het DGO (Departementaal Georganiseerd Overleg). 

Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat hem of haar te wachten staat en welke kansen en 
mogelijkheden er zijn, gaan we samen met RWS in het hele land voorlichtingen geven. Uiteraard 
kun je als bondslid ook bij je bond terecht voor informatie en (juridische) ondersteuning. 

De bonden hebben zitting in de Commissie Veilig en Flexibel. Deze commissie toetst het 
toekennen van voorzieningen en kijkt of RWS werk maakt van VWNW-begeleiding om zo 
verplichte VWNW-kandidaten te voorkomen. Loop je tegen problemen aan, dan kun je als 
medewerker bij deze commissie terecht. Meer informatie vind je op intranet. 

Wij doen dit alles om jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Er komt de komende tijd 
veel op je af. Blijf niet rondlopen met vragen en twijfels. Neem contact op met de VPW! 

 

 

  


