
 

 

 
 
 
 
 
Aan de leden, 
 
 
Op het schrijven van het Directieteam van VWM op 14 november jl. aan de collega’s VWM willen wij 
met het volgende reageren. 
 
Vorige week heeft er inderdaad een gesprek plaatsgevonden tussen de vakbonden Abvakabo en 
VPW en vertegenwoordigers van RWS. Aanleiding was, wat ons betreft, de brief die wij aan de DG 
hebben gestuurd over de onrust bij de medewerkers van Rijkswaterstaat. Het gesprek was bedoeld 
als een technisch voorbereidend gesprek voorafgaand aan het overleg met de DG, wat zal 
plaatsvinden op woensdag 19 november a.s. tijdens het DGO-overleg. 
In dit technische overleg hebben wij (de vakbonden) heel veel vragen gesteld over het tot stand 
komen van de roosters en de betrokkenheid van medewerkers daarbij. 
In het gesprek is gesteld dat medewerkers zeer nauw betrokken worden bij het tot stand komen van 
de roosters, sterker nog, tot het laatste moment invloed kunnen uitoefenen op het rooster om 
individuele wensen kwijt te kunnen. 
In het gesprek is door de vertegenwoordigers van RWS aangegeven dat zij zich niet herkennen in de 
omschreven problematiek, zoals wij hebben beschreven in de brief aan de DG. Deze conclusies 
zouden enerzijds gebaseerd zijn op conceptroosters en anderzijds voelt RWS zich verantwoordelijk 
voor een goed rooster dat door medewerkers wordt geaccepteerd. 
In de route van een jaarlijks basisrooster naar het uiteindelijke individuele feitelijke rooster, worden 
een aantal uitganspunten meegenomen. De behoefte definitie vormt het uitgangspunt. Het 
geadviseerde bio- ritme ( uit het TNO rapport) wordt als vaste parameters ingevoegd en vervolgens 
wordt er per planeenheid fijn-geschreven ( via een afvaardiging kunnen medewerkers hun 
roosterwensen formuleren). Uit dit fijn-geschreven individueel rooster volgt een maandrooster waar 
nadere individuele wensen ( in overleg met de planner) nog kunnen worden ingevuld. Op deze wijze 
komt men tot een verantwoord rooster, rekening houdend met de individuele roosterwensen. 
RWS is daarnaast van mening dat de geluiden over de roosters anders zullen worden op het moment 
dat de formele roosters bekend gemaakt zijn bij de medewerkers. Al het voorgaande is hier in 
verwerkt en zal moeten leiden tot gedragen roosters. 
In het overleg hebben wij aangegeven dat we de bovenstaande werkwijze en beweringen nader zullen 
onderzoeken. 
 
Helaas moeten wij constateren dat de onrust niet afneemt. Sinds donderdag stromen de mailboxen 
van de vakbonden weer vol met berichten over de formele roosters. Uit deze berichten  kunnen we 
niet anders dan vaststellen dat de onrust niet afgenomen is en de kritiek over de roosters stand houdt. 
Wij kunnen niet anders doen dan deze kritiek nogmaals aan de DG voorleggen en ons uitgangspunt te 
benadrukken dat er roosters moeten komen die voldoen aan wet- en regelgeving, maar zeker ook 
gezond moeten zijn!  
Tevens zal een onderwerp van overleg zijn de verantwoordelijkheden van de Ondernemingsraad van 
VWM ten aanzien van de goedkeuring van de roosters. 
Inmiddels is het overleg met de DG op de agenda van het DGO van 19 november geplaatst. 
 
Vriendelijke groet, 
 
De gezamenlijke vakbonden 
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