
In het DGO van 30 januari 2014 is het agendaonderwerp Roosterperspectief & Anders Werken 

besproken. De doelstelling van deze agendering was het bespreken van de evaluatiepunten ten 

aanzien van de Leidraad 1.0, zoals die in juni 2011 door het DGO zijn aangegeven. 

Bij de begeleidende documenten was een exemplaar van de Leidraad 2.0 gevoegd. Het DGO heeft, 

voorafgaand aan de bespreking van de evaluatiepunten, aangegeven dat bespreking van de Leidraad 

2.0 nog niet aan de orde is. Vastgesteld is dat het GOR van RWS nog geen instemming op deze 

Leidraad heeft verleend en dat er tevens, op initiatief van de GOR, naar de juridische aspecten van 

deze Leidraad wordt gekeken. Deze mededeling van het DGO was aanleiding voor de SG om de 

Leidraad 2.0 thans niet ter bespreking/besluitvorming in deze vergadering te behandelen. 

De bespreking van de evaluatiepunten van de Leidraad 1.0 worden onderstaand omschreven en 

aangevuld met de conclusies ter vergadering. 

1. De keuzes en varianten binnen de bandbreedte van de afspraken met de GOR (planregels); 

Het DGO heeft bij dit onderwerp een koppeling gemaakt  met een evenwichtige verdeling 

van de verschillende roosterdiensten over de medewerkers. RWS heeft aangegeven dat uit 

analyse  is gebleken dat er een maximaal verschil in toedeling van de roosterdiensten van 

10% is vastgesteld. RWS acht dit verschil acceptabel. Het DGO heeft aangegeven dit 

standpunt te onderschrijven en behoudt zich het recht voor om inhoudelijk de onderliggende 

gegevens te analyseren. 

2. Doorbetalen van TOD bij vakanties en verlof; 

Gebleken is dat er door RWS op een juiste wijze uitvoering wordt gegeven aan de regelgeving 

en er in geval van verlof doorbetaling van de toelage onregelmatige dienst plaats heeft 

gevonden. 

3. De effecten van de Leidraad op de roostervrije dag; 

Vastgesteld is dat de formulering van een roostervrije dag zoals in het ARAR omschreven, 

afwijkt van de definitie van een roostervrije dag zoals omschreven in de Leidraad. Met name 

het feit dat een roostervrije dag binnen de omschrijving van de Leidraad is beëindigd om 

21.00 uur van de betreffende dag is in conflicterend. Het DGO heeft aangegeven dat de 

definitie van de roostervrije dag zoals omschreven in het ARAR in ieder geval van toepassing 

is op het minimaal aantal vrije zondagen. RWS stelt voor om gezamenlijk met het DGO dit 

onderwerp verder te bespreken. Het DGO stelt zich op het standpunt dat bespreking altijd 

mogelijk is maar het standpunt ten aanzien van de definitie vooralsnog onverkort dient te 

worden uitgevoerd. 

4. Het “middelingseffect”ten aanzien van roostertijd en studieduur van cursussen; 

Er is onderzocht of er sprake is van een gemiddelde afwijking van de tijd die de medewerkers 

kunnen schrijven voor de cursusduur en de daadwerkelijke duur van de cursus. Voor de 

centraal georganiseerde cursussen wordt de gehele dienst (8 uur) geschreven terwijl de 

cursus in een aantal gevallen niet de volledige dienstijd in beslag neemt. In feite wordt een 

deel van de cursustijd dus vergoed, omdat de medewerker meer tijd krijgt toegewezen dan 

de cursus daadwerkelijk duurt. Bij regionale of lokaal georganiseerde cursussen is reistijd niet 

of nauwelijks aan de orde. Het resultaat van het onderzoek is dat er, gemiddeld genomen als 

gevolg van bovenstaande geen significante overschrijding van de werktijd heeft 

plaatsgevonden. 



5. Effect van het overschrijden van de roostertijd door de reistijd in geval van een cursus buiten 

de vaste locatie; 

Dit evaluatiepunt is besproken in samenhang met het bovenstaande punt. 

6. Geen nadelige gevolgen voor de TOD voor medezeggenschapsleden; 

De gemiddelde TOD van deze groep medewerkers is vergeleken met de gemiddelde TOD van 

de overige medewerkers. Er is vastgesteld dat er geen nadelige gevolgen zijn in de omvang 

van de TOD voor medewerkers die aan de medezeggenschap deelnemen.  

Er is door het DGO eerder aangegeven dat het opnemen van verlof niet mag leiden tot overwerk bij 

een collega. RWS heeft aangegeven dat er zeer zorgvuldig is gekeken en dat is vastgesteld dat dit niet 

aan de orde is. 

Daarnaast heeft het DGO eerder aangegeven dat er verschil van mening bestaat tussen RWS en het 

DGO over de toepassing van de toeslag Niet Tijdig Verschoven diensten. Er is een advies uitgebracht 

door een onafhankelijk advocatenbureau. Dit advies geeft aan dat RWS ten onrechte geen NTV 

toeslag toekent. RWS heeft aangegeven dit te corrigeren in de omschrijving van de NTV in de 

Leidraad 2.0. Inmiddels heeft er een her-beschrijving plaatsgevonden. 

Ten aanzien van de toekenning van een consignatievergoeding aan medewerkers die een 

reservedienst is opgedragen is er veelvuldig overleg geweest tussen RWS en het DGO. Het resultaat 

van dit overleg is dat RWS  een her-beschrijving van de reservedienst gaat uitvoeren waardoor er 

geen consignatieverplichtingen meer aanwezig zijn ten aanzien van de reservedienst. Indien er een 

noodzaak is tot consignatie zal dit expliciet worden aangegeven binnen de betreffende roosterdienst 

en bestaat er recht op een consignatievergoeding. Het DGO geeft aan dat parallel aan de 

besprekingen tussen RWS en DGO over dit onderwerp een rechterlijke uitspraak is gedaan. Deze 

uitspraak geeft aan dat er ten aanzien van de reservediensten, zoals omschreven in de leidraad 1.0 

inderdaad recht bestaat op een consignatievergoeding. RWS verzoekt om toezending van deze 

rechterlijke uitspraak. Daarnaast zal op korte termijn overleg plaats vinden over de toekenning van 

een consignatievergoeding in relatie tot de reservedienst. 

Met in acht name van bovenstaande wordt daarmee de evaluatie van de Leidraad 1.0 afgesloten. 

Het DGO geeft aan dat de toepassing van de Leidraad 1.0 en de daarmee verbonden roosters tot 

grote ontevredenheid en onbegrip hebben geleid bij de medewerkers van RWS. Deze  

ontevredenheid heeft er toe geleid dat, naast emotie bij de medewerkers, ook veel weerstand is 

ontstaan waardoor gin een groot aantal gevallen geen goedkeuring heeft plaatsgevonden. RWS geeft 

aan dat deze ontevredenheid niet algemeen aanwezig is en slechts een beperkte groep medewerkers 

van RWS betreft. Het DGO geeft aan deze conclusie  niet te ondersteunen en handhaaft haar 

standpunt. De SG verzoekt, naar aanleiding van  bovenstaande, om op zeer korte termijn een overleg 

te organiseren tussen RWS en afgevaardigden van het DGO teneinde deze situatie te normaliseren. 

Naar zijn mening is de huidige situatie zeer ongewenst en hij staat een spoedige en constructieve 

oplossing voor ogen. 

 

 

 


