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● Inleiding 

Na vaststelling van het nieuwe SBF-beleid in 2015 is in het kader van de 
overgangsmaatregel  SBF 55+ I&W daarvan afgesproken invulling te gaan geven 
aan duurzame inzetbaarheid (gezond langer doorwerken) in de SBF-functie. Meer 
specifiek betreft dit het gezond langer doorwerken in de functie van VTS-Operator. 
Reden hierbij is ook dat gelet op het opschuiven van de AOW leeftijd de 
medewerkers langer doorwerken in deze SBF-functie. Binnen VWM-Rijkswaterstaat 
is een projectgroep aan de slag gegaan met dit gedachtegoed en dat heeft een 
eerste aanzet opgeleverd in augustus 2018. Elementen uit deze aanzet zijn verwerkt 
in deze nota.  
 
In de CAO-Rijk van 1 juli 2018 hebben werkgever en bonden afspraken vastgelegd 
over Duurzame Inzetbaarheid. Duurzame Inzetbaarheid wordt daarbij gezien als: ‘In 
de positie zijn om huidig en toekomstig werk te blijven uitvoeren met behoud van 
gezondheid en welzijn.’  Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar waarin meer 
behoefte is aan voorzieningen en ondersteuning om de duurzame inzetbaarheid van 
groepen medewerkers te versterken.  Daarbij zijn de volgende mogelijkheden 
nadrukkelijk van toepassing op de VTS operators bij VWM:  
• Medewerkers die gedurende langere periodes in zwaardere functies 
werkzaam zijn; 
• Medewerkers die langdurig dezelfde functie uitvoeren.  
 
Er wordt door werkgever en bonden een “Pilotprogramma” afgesproken voor de 
duur van twee jaar, dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid onderstreept van 
organisatie en medewerkers voor ontwikkeling, loopbaanoriëntatie en inzetbaarheid 
 
Met dit document wordt vanuit het DGO IenW, binnen de aangegeven kaders,  een 
opdracht verstrekt om te komen tot een definitief  plan van aanpak. Deze 
werkgroep wordt gecoördineerd vanuit Rijkswaterstaat-VWM (Martijn Hage en Nico 
Verhoeven), en bestaat onder meer uit: 

• Vertegenwoordigers vanuit de vakbonden 
• Vertegenwoordigers vanuit de medezeggenschap van VWM 
• Vertegenwoordigers vanuit dienstleiding VWM 
• Vertegenwoordigers vanuit de betreffende VTS medewerkers 
• Specialisten vanuit Bestuur staf RWS en Corporate Dienst 

 
 
In het uiteindelijke plan van aanpak worden met name twee sporen uitgewerkt:  

1. Gezond langer doorwerken in functie ; 
2. Tweede  loopbaan. 

 
Als randvoorwaarde geldt dat VWM-RWS voldoende tijd en capaciteit biedt, zodat 
medewerkers in staat worden gesteld het programma te volgen.  
Deelname aan het programma is op vrijwillige basis.  
 
In deze opdracht zijn ook nog een aantal te onderzoeken onderwerpen opgenomen. 
Deze zullen door de werkgroep nader worden uitgewerkt in de periode juli-oktober 
2019. De resultaten daarvan zullen worden opgenomen in het definitief op te stellen 
plan van aanpak medio oktober 2019 waarna deze pilot dan ook zal worden 
aangeboden bij het A&O fonds van de sector Rijk. 
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Nadrukkelijk wordt vermeld dat dit plan van aanpak niet direct kan en zal leiden tot 
het afschaffen van de SBF status. Mocht dit in de toekomst aan de orde zijn dan 
volgt hier een aparte proces en besluitvorming voor. 
 
 
 
 
 
  

1 Gezond Langer Doorwerken in de functie VTS-operator 

De primaire focus van het uiteindelijke Plan van Aanpak is gericht op het gezond 
langer doorwerken in de functie van VTS-Operator. Noodzaak hiervoor is hoog, 
aangezien ook medewerkers in deze functie in absolute zin langer door werken als 
gevolg van het nieuwe SBF-beleid en het opschuiven van de AOW leeftijd. 
De maatregelen zijn met name gericht op vitaal, fit en weerbaar werken, maar ook 
op leren en ontwikkelen en op loopbaanontwikkeling. 
 
Een deelopdracht aan de werkgroep is ook om een verkenning uit te voeren naar 
het gevoerde beleid bij de Havens van Rotterdam en Amsterdam bij vergelijkbare 
functies. Doel is om te bezien of daar voor RWS bruikbare onderwerpen zijn in hun 
aanpak en deze dan onderdeel te maken van het uiteindelijke plan van aanpak. 
 
 
 

Vitaal, fit en weerbaar werken 

Onderstaand is een eerste overzicht gegeven van onderwerpen waar aan gedacht 
kan worden. Aan de werkgroep wordt gevraagd deze onderwerpen te verkennen, 
nader uit te werken en hierbij ook een rangorde qua impact aan te brengen.  

 
• Verdieping van VWM Monitor (medewerkerstevredenheidsmeting) om meer 

inzicht in tevredenheid en werkdruk te krijgen bij VTS-operators;  
• Health Coach Programma inzetten als team interventie op de posten, inclusief 

bewustzijn en kennis vergroten van noodzaak van goede slaap (gebeurt al in 
Zuid-West);  

• Trots op beroep VTS-operator versterken en delen middels story telling;  
• Pilot Meeroosteren doorzetten en proberen daar teams VTS-operators op 

vrijwillige basis in mee te laten doen; 
• Meer bekendheid geven aan VTS medewerkers over bestaande E-learning 

mogelijkheden; 
• Recuperatie mogelijkheden nader onderzoeken; meenemen in CBB traject en 

eerder TNO onderzoek: optioneel vervolg TNO-onderzoek (voorbeeld is daarbij 
Verkeerscentrales Droog);  

• Onderzoeken of d.m.v. Jobcarving (functie-/taakdifferentiatie) taken of functies 
gecreëerd kunnen worden die minder belastend zijn voor m.n. oudere 
medewerkers of waarop recuperatie mogelijk is; Aan de werkgroep wordt 
gevraagd dit onderwerp expliciet uit te werken in concrete opties in het plan van 
aanpak; 

• Het meer rouleren van nevenfuncties/VWM brede activiteiten over de 
medewerkers zodat iedere VTS’er gelegenheid krijgt zichzelf verder te 
ontwikkelen, en tussentijds andere taken (in kader van recuperatie) kan 
vervullen. Denk daarbij aan geven van instructies/opleidingen, meedraaien in 
werkgroepen etc.; 
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• Voldoende capaciteit als buffer voor VTS’ers in opleiding;  
• Voldoende capaciteit en ook voldoende tijd voor recuperatie (andersoortig werk) 

is randvoorwaarde: in rekenmodellen t.b.v. capaciteitsbepaling  dient hiermee 
expliciet rekening te worden gehouden,  

• Proactieve werving en selectie (op voorraad werven) met oog op tijdige 
vervulling bij door/uitstroom ook gelet op de noodzakelijke opleidingsperiode; 

• Verder verbeteren selectieprocedure VTS-operators (goede intake en tests om  
voorkomen van uitval tijdens de opleiding); 

• Het actief inzetten van de Adviseur (-s) Arbeid en Gezondheid (CD), mede met 
inzet van instrumenten Vitaliteit (RWS-Intranet): 
http://corporate.intranet.rws.nl/Medewerkers/HRM/Arbeidsveiligheid__Vitaliteit/
Vitaliteit__Verzuim/Vitaliteit/Instrumenten_Vitaliteit/ 

• De profcheck is een test op basis waarvan bepaalt wordt of een VTS operator 
nog voldoet aan de eisen van de functie. Onderzocht wordt of de profcheck in de 
huidige vorm nog voldoet en actueel is t.o.v. de huidige manier van werken en 
de daarbij behorende eisen. Tevens wordt gekeken hoe medewerkers te trainen 
en begeleiden zodat zij optimaal blijven voldoen aan de vereisten; 

 
 
 
Leren en Ontwikkelen 
Ook hiervoor geldt dat er een eerste overzicht is gegeven van onderwerpen waar 
aan gedacht kan worden. Aan de werkgroep wordt gevraagd deze onderwerpen te 
verkennen, nader uit te werken en hierbij ook een rangorde qua impact aan te 
brengen. 
 
• Beschikbaar professioneel opleidingsadvies van LenO;  
• Om medewerkers extra te stimuleren in hun inzetbaarheid en loopbaanoriëntatie 

wordt onderzocht in hoeverre regelingen waarin op voorhand budget of 
bepaalde cursus- of opleidingsrechten aan medewerkers worden toegekend, 
positief kunnen werken. Voor dergelijke ontwikkelactiviteiten heeft de 
medewerker geen toestemming nodig van zijn leidinggevende. Dit zou kunnen 
leiden tot het toekennen van een persoonlijk ontwikkelbudget per individu; 

• Het in absolute zin waarderen van het (HBO) werk- en denkniveau van 
belangstellende VTS-operators middels EVC (tests);  

• Spreiding van de opleidingen, juist ook in de luwte maanden.  
 
 

Loopbaanontwikkeling 
• (P)-gesprek tussen manager/teamleider en VTS’er dat leidt tot een individueel 

plan voor duurzame inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling en afspraken over 
leren en ontwikkelen; 

• Trainen en uitrusten van leidinggevenden om dat gesprek beter te kunnen 
voeren; 

• Roadshow inzetbaarheidsadviseurs op de posten om kansen te bespreken;  
• Creëren van een voorrangspositie in werving en selectiebeleid wanneer 

medewerkers vrijwillig mobiel willen worden vanuit deze doelgroep;  
• Loopbaanpaden binnen en buiten RWS S7-8-9-10 in kaart brengen;  
• Het onderzoeken en mogelijk vormgeven van loopbaanpaden/ 

functiedoorstroom;  
• Voorlichting over de optie een functie in een lagere schaal als vervolgstap in 

carrière (demotiebeleid met behoud van pensioenopbouw); 
• Voorlichting aan VTS operators (i.s.m. P-Direct/ABP over financiële situatie en 

pensioen 
• Vergroten van stagemogelijkheden om vervolg van de loopbaan elders te 

verkennen, en inzetten netwerk van leidinggevende daarbij 
• Meer rouleren van nevenfuncties/VWM brede activiteiten zodat iedere VTS’er 

gelegenheid krijgt zichzelf verder te ontwikkelen.  
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2 2e Loopbaan in relatie tot recht op vervroegde uittreding. 

De functie van VTS-operator/Nautisch Verkeersleider is voor de oudere 
medewerkers uit deze doelgroep vaak al de 2e of 3e loopbaan en veelal ook het 
gevoelde “eindstation” van hun carrière, met name voor de mdw’s die deze functie 
al langer vervullen en/of op latere leeftijd zijn ingestroomd. Deze medewerkers 
beschikken in het algemeen ook over een aanzienlijk “rugzak” vanuit de 
(overgangsmaatregel) SBF waarbij zij een flink aantal maanden (jaren) eerder 
kunnen uittreden.  
Daarbij zijn een tweetal regelingen aan de orde, te weten: 
• de Rijksbrede regeling uit 2014 met recht op een uitkering over 26/28 
maanden bij eerder uittreden en; 
• de IenW  overgangsregeling SBF 55+ (de “rugzak” waarbij medewerkers 
bovenop de 26/28 maanden uit de Rijksbrede regeling, variërend op basis van 
leeftijd en SBF-jaren  recht hebben op  minimaal 8 tot maximaal 90 maanden. 
Uiteraard voor zover medewerker geen gebruik hebben  gemaakt van de hen 
geboden afkoop hiervan). 
   
Het recht op het aantal maanden (jaren) vervroegde uittreding is gekoppeld aan het 
hebben van een SBF functie, zowel voor de Rijksbrede regeling als ook voor de 
IenW overgangsregeling. Dit recht weerhoudt veel (oudere) medewerkers uit deze 
doelgroep om een andere loopbaanstap te zetten. Dit laatste is zeer begrijpelijk 
zeker voor de oudere medewerker die een behoorlijk recht heeft opgebouwd. 
 
Voor beide regelingen zal door de werkgroep nader onderzocht worden of het 
behoud van het aantal maanden recht op vervroegde uittreding mogelijk is wanneer 
medewerkers, in het kader van duurzame inzetbaarheid vrijwillig mobiel worden. 
 
 
 

3 Duurzame inzetbaarheid , voorzieningen cao-Rijk 1 juli 2018 

In de cao Rijk van 1 juli 2018 zijn de volgende faciliteiten en voorzieningen gericht 
op de ontwikkeling van de medewerker en begeleiding naar ander werk opgenomen. 
Uiteraard zullen deze faciliteiten en voorzieningen in deze pilot voor de VTS 
operators worden opgenomen en toegepast waar ze aan de orde kunnen zijn:  
• Scholing gericht op een andere functie, met de faciliteiten van artikel 59, derde 

lid, ARAR; 
• Begeleiding door een coach of mobiliteitsorganisatie; 
• bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid overeenkomstig het geldende (met 

inbegrip van reeds afgesproken aanpassingen in de bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkering) artikel 49ff ARAR;  

• duur en omvang aflopende toelage overeenkomstig artikel 49hh ARAR; 
• vergoeding pensionkosten overeenkomstig artikel 49ii ARAR;  
• aflopende vergoeding extra reistijd overeenkomstig artikel 49jj ARAR (inclusief 

maximum van artikel 49kka ARAR);  
• duur en omvang van de tegemoetkoming extra reiskosten overeenkomstig 

artikel 49kk ARAR (inclusief maximum van artikel 49kka ARAR); 
• tegemoetkoming na voldoen aan verhuisplicht overeenkomstig artikel 49ll 

ARAR;  
• flexibel werken overeenkomstig artikel 49 mm ARAR;  
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• voorziening bij niet passende functie binnen de sector Rijk overeenkomstig 
artikel 49nn ARAR;  

• voorziening bij verlies functie buiten de sector Rijk overeenkomstig artikel 49oo 
ARAR;  

• proportionele ambtsjubileumgratificatie overeenkomstig artikel 49pp ARAR;  
• vrijstelling terugbetalingen overeenkomstig artikel 49qq ARAR;  
• bijdrage pensioenopbouw overeenkomstig artikel 49ss ARAR.  
 
 
 
 
Vervolgacties/data 
 
 
Na vaststelling van deze opdracht in het in het DGO van 2 juli 2019 zal de 
werkgroep hiermee aan de slag gaan. Dit leidt tot een definitief plan van aanpak dat 
in het DGO van 30 oktober zal worden vastgesteld. Dit plan van aanpak zal dan ook 
worden aangeboden aan het bestuur van het A&O fonds in hun vergadering van 29 
november 2019. De contouren van het plan van aanpak zullen ook in het bestuur 
van het A&O fonds van 19 september 2019 worden gedeeld. 


