
 

Bonden maken afspraken overgang naar verplichte fase OP2015 
 
In het DGO IenM van 19 november hebben de vakbonden afspraken gemaakt over de overgang naar 
de verplichte fase. Na een lang proces van vrijwillige mobiliteit en plaatsingsrondes zijn helaas meer 
dan 300 medewerkers nog niet geplaatst. Om deze medewerkers maximale mogelijkheden en 
kansen te bieden, hebben we een aantal afspraken gemaakt over een fatsoenlijke overgang naar de 
verplichte fase. 
 
Verplichte fase onvermijdelijk 
Wij hebben met DG Jan Hendrik Dronkers gesproken over de mogelijkheden die er zijn om op korte 
termijn medewerkers alsnog te plaatsen. We hebben gezamenlijk geconstateerd dat een deel van de 
onbezette functies (toekomstige vacatures) in de verplichte fase nog ingevuld moet kunnen worden 
met medewerkers die tot nu toe nog niet geplaatst zijn. Maar helaas kan een grote groep niet 
worden geplaatst. Ook hebben we gesproken over de (kwaliteit van de) inspanningen die tot nu toe 
zijn gedaan om verplichte VWNW-kandidaten te voorkomen. We hebben als bonden geconcludeerd 
dat er veel goed is gegaan, maar RWS ook steken heeft laten vallen. Alles overziende is het 
onvermijdelijk dat we overgaan naar de verplichte fase. 
 
Meer tijd nodig 
RWS heeft voorgesteld om de verplichte fase te starten per 1 januari 2015. Dat is het moment dat de 
nieuwe organisatie op basis van het organisatie- en formatierapport van start gaat. De vakbonden 
zien echter dat er meer tijd nodig is om voor de niet-geplaatste medewerkers de overgang naar de 
verplichte fase zorgvuldig te laten verlopen. Zo is er bijvoorbeeld meer tijd nodig om goede VWNW-
plannen te maken en de mobiliteitsmakelaar zijn werk te laten doen. Wij hebben daarom 
overeenstemming bereikt om de overgang naar de verplichte fase in drie stappen te doen. 
 
In drie stappen naar aanwijzing verplichte VWNW-kandidaten 
Vanaf 1 januari 2015 werken we in drie stappen toe naar het aanwijzen van verplichte VWNW-
kandidaten. 
 
1 januari 2015: RWS gaat definitief en formeel werken volgens het O&F rapport. Dat betekent dat op 
1 januari voor de organisatie de verplichte fase ingaat. Medewerkers die nog niet zijn geplaatst, 
hebben recht op de VWNW-voorzieningen. Verder heeft dit nog geen gevolgen. 
 
1 februari 2015: de medewerker die nog niet is geplaatst, wordt verplicht VWNW-kandidaat. Hij of zij 
richt zich vanaf nu volledig op het maken van een VWNW-plan en het vinden van ander werk. Hij 
krijgt rijksbreed een voorrangsrecht op vacatures. 
 
(Uiterlijk) 1 maart 2015: de verplichte VWNW-kandidaat heeft een ondertekend VWNW-plan. Dit is 
het moment dat de periode van 3 keer 6 maanden VWNW-periode start. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze stappen de niet-geplaatste medewerkers de beste basis 
bieden voor een succesvol VWNW-traject. Maar die basis moet nog aangevuld worden. We zitten 
daarom niet stil. Er ligt nog een aantal plannen en randvoorwaarden om het VWNW-traject zo 
succesvol mogelijk te maken. Deze plannen bespreken we in het DGO IenM van 18 december. 
Daarnaast gaan wij uiteraard RWS kritisch volgen bij alle VWNW-activiteiten. 
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