
 
 
 
Nieuwsbrief Plaatsingsproces OP2015  
 
De afgelopen weken hebben de bonden met RWS gesproken over het plaatsingsproces voor OP2015. De 
komende tijd ronden we dit overleg af en maken we definitieve afspraken over hoe de plaatsing de komende 
maanden zal plaatsvinden. 
 
100% O & F rapport 
RWS zit midden in OP2015, een traject van taakstelling, kwaliteitsverbetering, efficiency en daarmee 
samenhangende krimp en nieuwe organisatiestructuren. Dit heeft direct invloed op uw werk. In de komende 
weken wordt duidelijk hoe deze organisatie er uit gaat zien. Dat wordt namelijk zichtbaar gemaakt in het 100% 
Organisatie en Formatierapport (O&F). Uit dit rapport blijkt waar functies gaan verdwijnen en waar 
overtolligheid voorkomt. 
  
Wat is een plaatsingsprocedure? 
Er zijn heldere en transparante regels nodig om te bepalen welke medewerkers op de beschikbare plekken 
terecht komen. Ook moet duidelijk zijn hoe medewerkers die in eerste instantie geen plek vinden, alsnog 
zoveel mogelijk geplaatst kunnen worden. De spelregels daarvoor noemen we de plaatsingsprocedure. Deze 
wordt afgesproken met de vakbonden. 
 
Plaatsing als functievolger betekent voor medewerkers duidelijkheid over de toekomst en garantie op 
voortzetting van het huidige werk. Bij RWS zijn afspraken gemaakt dat ook bij niet-plaatsing er veel kansen zijn 
om aan het werk te blijven. De dienst wil ruim de tijd nemen om iedereen binnen RWS een plek te geven. Dat 
vergt uiteraard inspanningen van de medewerkers om in beweging te komen, nieuwe kansen te pakken en 
uitdagingen te zien in nieuwe functies of nieuwe werkplekken.  Maar ook inspanningen van de werkgever om 
dit allemaal mogelijk te maken. Met de plaatsingsprocedure die we gaan afspreken, zorgen we ervoor dat dit 
goed en eerlijk verloopt. 
 
Belangrijke thema's die in onze overleg over het plaatsingsproces aan de orde komen zijn: 
- aandachtsgebieden voor het bepalen wat uitwisselbare functies zijn; 
- functievolgers en niet-functievolgers; 
- ophanging onder HID; 

- wijze van communicatie over de besluiten; 

- spelregels voor plaatsingsvolgorde bij meerdere medewerkers op minder beschikbare plekken; 

- mogelijkheden voor bezwaar en beroep; 

- vervolgtraject voor niet geplaatste medewerkers; 

- managementpool en teamleiders; 

- planning van plaatsingsprocedure. 

Wat is onze planning? 
De vakbonden voeren op dit moment regelmatig overleg met RWS om de plaatsingsprocedure vorm en inhoud 
te geven. Formeel worden deze afspraken vastgelegd in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO). We 
hebben twee formele momenten om deze afspraken vast te leggen. De data zijn: 13 maart en 2 april 2014. 
 
De komende weken zullen wij u regelmatig op de hoogte houden zodat u duidelijk wordt hoe het traject van 
plaatsing eruit gaat zien en u beter voorbereid bent. 
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