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Aan:     
   Rijkswaterstaat 

Directeur-Generaal  de heer mr. ing. J.H. Dronkers. 
Postbus 20906. 
2500 EX DEN HAAG 

 
   
 
 
Datum Behandeld door 
12 december 2014   M. Bleijerveld   

Briefnummer Doorkiesnummer 
HZC-141212-001  079 353 6720  

Dossier Bijlage(n) 

roosters 
 
  
Geachte heer Dronkers, 
 
In  het  DGO van 19 november jl. is de roosterproblematiek bij Rijkswaterstaat besproken. In 
het overleg hebben vakbonden en de leiding van Rijkswaterstaat een nadere toelichting 
gegeven over de wederzijdse standpunten. De vakbonden hebben aangegeven dat zij zich 
ernstig zorgen maken over de resultaten van het NRG roosteren.  De vakbonden 
constateren dat er roosters uitgedraaid zijn voor 2015 die niet voldoen aan de eisen van 
gezond roosteren. Onverlet, dat de roosters ARAR, ATW en Leidraad “proof” zijn, komen er 
reeksen van diensten in de roosters voor, die wij als ongezond kwalificeren. Gedacht moet 
worden aan lange reeksen dezelfde diensten achter elkaar, niet consequent voorwaarts 
roteren ( vroeg- laat-nacht)en veel losse vrije dagen. Er is in het genoemde DGO besloten 
het technische overleg voort te zetten.  
 
In de reeks technisch overleggen, welke op het DGO van 19 november gevolgd zijn,  
hebben vakbonden nogmaals uitgelegd dat er in gezonde roosters sprake moet zijn  van  
een zekere voorspelbaarheid, evenwichtigheid en regelmaat. In de voorbeelden die de 
vakbonden hebben ontvangen zien we dit niet terug. Rijkswaterstaat meent dat de 
medewerker in het proces tot het individuele feitelijke rooster veel inspraak heeft. 
Vakbonden constateren dat dit niet zo ervaren wordt bij de medewerkers en vragen zich af 
of deze inspraak tot het laatste moment niet juist tot grote onzekerheid leidt, terwijl er bij de 
medewerkers een grote behoefte is aan voorspelbaarheid.  
Waar de vakbonden zich nog het meest zorgen over maken is het ( groeiend) verzet van de 
medewerkers tegen de roosters. Om bij uw eigen cijfers te blijven: 3 van de 18 droog en 20 
van de 51 natte ( team)roosters voor de verkeersleiders worden niet gedragen. 
In het laatste technisch overleg hebben vakbonden samen met hun kader nogmaals 
proberen duidelijk te maken dat met name de onvoorspelbaarheid, de grootste onrust 
veroorzaakt. Maar ook het rommelige karakter van de roosters (de lange reeksen dezelfde 
diensten, het niet consequent doorvoeren van het voorwaarts roteren, te veel losse vrije 
dagen) een rol spelen in het verzet tegen de nieuwe roosters. 
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Wat de vakbonden betreft heeft het technisch overleg niets meer opgeleverd dan dat aan 
ons helder uitgelegd is, waardoor het rommelige karakter van de roosters en de 
onvoorspelbaarheid wordt veroorzaakt. Ook hebben wij inzicht gekregen in het werk wat de 
roostermakers en planners binnen uw organisatie verzetten. Het voortzetten van het 
technisch overleg achten wij niet langer zinvol en zal dan ook niet door de vakbonden 
worden gecontinueerd. De roosters blijven ongewijzigd en de onrust even groot.  
 
Vakbonden maken zich, samen met de medewerkers, ernstig zorgen over de situatie die nu 
ontstaat in het zicht van 1 januari en vragen u met spoed zich te beraden op het doorzetten 
van de nieuwe roosters, met name daar waar het gaat over roosters die niet door 
medewerkers gedragen worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens het Ambtenarencentrum, CNV Publieke Zaak en CMHF, 
 
 
 
 
 
 
Mick Bleijerveld 
Bestuurder Abvakabo FNV 
 
 
 
 


