
Praktische informatie over plaatsingsproces 
Voor medewerkers bij RWS 

In vervolg op onze nieuwsbrief van 3 april over de afspraken die in het Departementaal 

Georganiseerd overleg (DGO) gemaakt zijn, sturen wij jou hierbij praktische info over het 

plaatsingsproces. 

 

Ronde 1. 

Alle 8900 medewerkers van Rijkswaterstaat hebben op 23 april jl. een brief ontvangen met het 

besluit of je wel of niet bent geplaatst in de eerste ronde. 

Tegen dit besluit kun je bezwaar maken als er redenen zijn waarom je het niet eens bent met dit 

besluit. Als je bezwaar wilt maken, moet dit schriftelijk en gemotiveerd, binnen zes weken nadat 

dit besluit aan jou bekend is gemaakt. Informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken, vind je 

onderaan het besluit dat je hebt ontvangen. 

In het bezwaar moet duidelijk gemaakt worden, waarom je tegen het besluit bezwaar maakt. 

Verder moet in ieder geval in het bezwaar opgenomen worden, je naam en het besluit waartegen 

je bezwaar maakt (met datum/ kenmerk brief). 

Zorg dat dit bezwaar op tijd is, want bezwaarschriften die te laat binnen komen, worden niet-

ontvankelijk verklaard, ofwel niet in behandeling genomen.   

 

Ronde 2. 

Als je niet geplaatst bent in de eerste ronde, moet je in ieder geval voor 9 mei a.s. aangeven 

naar welke functies je belangstelling uit gaat, ook als je bezwaar gemaakt hebt. 

Het initiatief om te reageren op een beschikbare plek ligt, in ronde twee, bij de medewerker. 

Je kunt je belangstelling uiten voor 3 functies, ook voor functies die maximaal twee schalen lager 

zijn. Als je in aanmerking wilt komen voor een voorrangspositie op je eigen functie in een ander 

onderdeel, zorg dan dat je, je eigen functie als “eerste voorkeur” aangeeft op je 

belangstellingsformulier. 

 

Ronde 3. 

In deze ronde kan iedereen solliciteren op de nog beschikbare plekken, ook diegenen die in 

ronde 1 al geplaatst zijn. Het initiatief ligt bij de medewerkers. Het is in deze ronde ook 

toegestaan te solliciteren op functies met een hogere schaal. 

Diegene die nog niet geplaatst zijn of op een tijdelijke functie zijn geplaatst, hebben voorrang op 

diegenen die in ronde 1 op een toekomst-vaste functie geplaatst zijn. 



In oktober wordt er een matchingsbureau (MB) geïnstalleerd. Dit MB gaat aan de hand van het 

aantal niet- geplaatsten en het aantal beschikbare plaatsen, bekijken welke mogelijkheden er nog 

zijn. 

 

Bezwaren 

Diegenen die bezwaar maken, worden door de leidinggevende uitgenodigd voor een gesprek om 

te onderzoeken of de bezwaren weggenomen kunnen worden. De medewerker kan vervolgens 

het bezwaar intrekken of continueren. Binnen twaalf weken na indiening van het bezwaarschrift, 

na advies van de bezwarencommissie, zal de DG een besluit nemen. 

Indien de medewerker gelijk krijgt, zal de medewerker boven de formatie geplaatst worden. 

Dit betekent dat de formatie van het betreffende organisatieonderdeel (tijdelijk) meer formatie 

toegewezen krijgt, via natuurlijk verloop wordt dit op termijn weer opgelost. 

 

Commissie Veilig en Flexibel 

Let op! Een klacht of verzoek bij de Commissie Veilig en Flexibel maakt geen onderdeel uit van 

de bezwarenprocedure. Het is ook geen vervanging van een bezwarenprocedure. Zorg er dus 

voor dat je tijdig bezwaar maakt, ook al heb je een klacht of verzoek neergelegd bij de 

Commissie. 

 

Wij hopen jou met voorgaande een beetje de weg gewezen te hebben. Als het nodig blijkt zal 

deze brief een vervolg krijgen. We laten dat afhangen van hoe het proces verder verloopt. 

Natuurlijk kun je bij jouw vakbond terecht voor verder advies. 
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