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Onderwerp

Eindrapport Winner-flex

Hierbij bied ik u het eindrapport aan van de werkgroep "Winner-flex ".
Wat geconstateerd kan worden is dat er geen opzienbarende mogelijkheden
tot uiting zijn gekomen door een flexibeler inzet van het bedi enend
personeel.
Enerzijds komt dit doordat er tussen VB en AV zulke wezenl ijke verschillen zijn geconstateerd dat echte lokale samenvoegi ngen in d e
praktijk nauwelijks haalbaar zijn.
Anderzijds wordt op dit moment binnen de vigerende regelgeving al zeer
efficiënt, een enkel object daargelaten, en creatief gewerk t.
Ook de toekomstige 36 urige werkweek haalt alle eventuele ongebruikte
reserve uit de organisatie. De werkgroep heeft als i jk- e n vergel ijkingsdatum 1 oktober 1995 gekozen.
Een doorkijk voor de komende jaren op het gebied van pers o neelsontwi kkeling is, omdat dat buiten de opdracht viel, niet in dit rappor t
opgenomen. Wel constateert de werkgroep uit het verzamel de materiaal
dat de vergrijzing onder het bedienings-personeel een punt van zo r g is.

Dienstkring Haringvliet
Postadres postbus 16, 3250 AA Stellendam

Telefoon 0187 497200 •

Bezoekadres Haringvlietplein 2

Telefax 0187 491470

AVH 0882

Dit rapport is derhalve een goed uitgangspunt om de personeelsontwi k keling voor de komende jaren in kaart te brengen. Verder c onstateert de
w.g. dat een object benadering de voorkeur heeft boven een algemene
benadering. Ook de DOWOR-adviesgroep geeft aan dat er meer gewerkt moet
worden met een object per toegesneden rekenregel.
Verder dankt de w.g. allen die hebben meegewerkt aan de v lotte totstandkoming van deze nota.

Namens
het h

kring Haringvliet,

Ing .
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1.

Opdracht
In vervolg op het "Winner+ "- rapport c.q. het "aanvullend document Winner+"
en de "Audit bediening" is bij nota AX/ 96.068 v an 7 augustus 1995 door het
MT besloten de werkgroep "Winnerflex" in te stellen.
De opdracht aan de werkgroep was om:
A . Twee acties uit Winner+ nader te onderzoeken n.l . ;
1) Het noo dzakelijk aantal bezettingsuren per object
2) De moge lijkheden van poolvorming met een combinatie van objecten en
bezetting zo mogelijk in de prakti jk te toetsen .
B . Het plan van aanpak van de "Audit bediening" nader uit te werken.
De werkgroep bestaat uit:
C. Abrahams e (VBD)
R. Benthem
(VBR)
N. Bootsma
(AVH) v.z.
J . V . Dijke (AVS)
J . Nefkens
(AVS)

2.

Werkwijze
De werkgroep heeft eerst nagegaan o f de bedrijfstijd van obj ecten zo als is
aangegeven in de "taaks tell i n g Ro osterdiensten", o f zoals die in werkeli jkheid op 1-10-1995 was, in overeenstemming is met d e behoefte .
Vervo lgens is de fe i tel i jke bezetting per object/dienst geinventariseerd,
(volgen s o pgave beheerders ) en v ergeleken met die welke, op basis van de
b e drijfstijd , volgens de standaard V&W formule wordt berekend.
Tegelijker tijd is zo goed mogeli jk ge ïnven tari see rd welke ontwikkelingen in
de komende jaren tot 2000 plaatsvin d en op het gebied van overdrachten en
c entrale bediening, personeel e . d . Ook de inmiddels bekende ontwikkelingen
uit het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn daarbij meegenomen .
Op basis van deze i nvent arisat i e heeft de werkgroep nagegaan welke moge lijkheden er zijn om, rekening houdend met de overeenkomsten en ve rs chil len
tussen de taakinhoud c .q. opl e i d i ng van r oosterpersoneel, en de ligging van
de diverse objec ten , d e bedienin g efficiênter ui t te voeren.
Het "Plan van aanpak Be d ienin g " van de Audit Bediening (bijlage 2.) h eeft
daarbij zoveel als mogelijk als leidraad gediend .
De bevindi ngen en conclus ies van de werkg roep zijn in dit rapport met de
bijbehorende tabellen en bijlagen weergegeven.
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3.

Algemene toelichting op de gegevens in dit rapport
De belangrijkste gegevens in dit rapport Z1Jn weergegeven in vier tabellen.
Voor de leesbaarheid zijn in de tabellen 2 t/m 4 de objecten genummerd.
De droge objecten (VB) hebben de nummers 1 t/m 20 en de natte objecten (AV)
de nummers 21 t/m 35b. De toevoeging van de letter a. respectievelijk b.
achter het nummer van sommige natte objecten duidt een zomer- dan wel de
winterbezetting aan. De geografische positie van de objecten is op kaart
(bijlage 1.) aangegeven.
Momenteel wordt er op 4 manieren voorzien in de benodigde bediening n.l.:
eigen personeel
contractanten/oproepkrachten (z.g.n. 1000-uurs krachten)
seizoencontracten al dan niet via een detacheringsbureau
overeenkomst met andere overheid (in guldens)
Voor een goed onderling vergelijk is in de tabellen de menskracht gerekend
in fte's. Daarom zijn ook de ingehuurde uren zijn zoveel als mogelijk in
fte's omgezet. Daarbij is dezelfde rekenformule (uit tabel 1 . ) gebruikt als
die welke is gebruikt voor de (eigen) RWS bezetting in die tabel.
De bedragen van de overeenkomsten met derden (lagere overheden e.d.) zijn
echter ongewijzigd in de tabellen opgenomen.
Bij de berekening voor de huidige bezetting is de V&W-formule gehanteerd,
bij enkele objecten, de nurruners 27 t/m 35, van AV wordt echter met de "ZHformule" gerekend.
In de "ZH - formule" is het aantal effectieve uren per werkweek 31,54 (zie
ook laatste blad van tabel 2.) t.o.v. de 29,23 effectieve uren bij de V&Wformule.
Dit wordt veroorzaakt omdat in de "ZH-formule" gerekend wordt met 15 dagen
vakantieverlof en 15 dagen inhuur van uitzendkrachten per bedienplaats.
Voor de opbouw van de V&W-rekenformule wordt verwezen naar tabel 1 •.
Naast de V&W formule worden formules voor continudienst met en zonder
verplichte opleidingen en voor roosters met een diensttijd 36 uur gegeven.
In tabel 2. wordt een overzicht gegeven van de objecten, de theoretische en
de werkelijke bezetting en de toekomstige voorzienbare ontwikkelingen zowel
organisatorisch als personeel.
Tabel 3. is in feite de kern van de nota. In deze tabel staat aangegeven de
mogelijke poolvorming, overdrachten en andere omstandigheden, zoals aanpas sing van de V&W-rekenregel voor opleiding en calamiteiten en invoering van
de 36-urige werkweek met compensatie voor continu-roosters. Hierin komen de
punten uit het plan van Aanpak Bediening aan de orde.
Dit alles resulteert in het aantal personen (+/-), zoals weergegeven in de
kolom "toekomstige ontwikkelingen".
Voorzover deze ontwikkelingen zeker zijn, worden de personele getallen als
"hard" in de tabel aangemerkt Als de ontwikkelingen verwacht worden zijn de
personele getallen "zacht" genoemd.
Overdrachten waarover reeds bestuurlijke overeenstemming is of al voorbereide of in uitvoering genomen technische aanpassingen (w.o. afstandsbediening) zijn ontwikkelingen die als zeker zijn aangemerkt.
In tabel 4a. en 4b. zijn de belangrijkste cijfers uit de tabellen 2. en 3.
samengevat.
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4.

Bezettingeuren
Voor de gewenste bezettingsuren van de objecten en de daarvan afgeleide
personeelssterkte is uitgegaan, van de nota "Taakstelling Roosterdiensten"
van 18-03-'94 of de daarna gewijzigde situatie.
De werkgroep heeft vastgesteld dat de winst die zou kunnen ontstaan door
bedieningstijden van objecten te veranderen zó gering was dat van die
inspanning kon worden afgezien. Dat komt omdat:
a. De bulk van de bediening plaats vindt op de enkele vol-continu bediende
grote objecten of verkeerscentrales.
Het betreft dan de objecten die de bediening van de droge- of natte
hoofdinfrastructuur verzorgen. (SVVII)
b. De resterende objecten zijn over het algemeen al zeer efficiënt ingedeeld. De eventuele winst is marginaal en weegt niet op tegen de te
voeren maatschappelijke discussie.
Daarmee wordt tevens voorkomen dat er een discussie kan ontstaan over
verruiming van bedieningstijden bij deze objecten.

5.

Poolvorming
Bij poolvorming gaat het erom, om de niet benutte uren, dit is het verschil
tussen de werkelijke benodigde bezetting versus de theoretisch berekende
bezetting, zodanig te clusteren dat een hoger rendement mogelijk is.
Belangrijk hierbij is dat de theoretisch benodigde bezetting wordt berekend
aan de hand van een algemeen geldende V&W-rekenformule.
Juist omdat de V&W-formule een algemeen geldende formule is, kan de situatie per object daar van afwijken.
Bijvoorbeeld door afrondingen bij de uiteindelijk personele bezettingen
doordat in de V&W formule met omstandigheden wordt gerekend die bij dat
specifieke object niet voorkomen. Dit kan zich uiten in een marge van
enkele tienden plus of min op de V&W-formule.
Poolvorming kan binnen de hoofdgroepen voorkomen en is misschien ook
mogelijk tussen de hoofdgroepen onderling. De werkgroep heeft beide
mogelijkheden bezien.

5.1 Uitwisselen bedienend personeel tussen VB en AV onderling
Tussen de opleidings - en funktioneringseisen van het bedienend personeel
bij VB en AV zijn grote verschillen.
De kennis-verschillen spitsen zich met name toe op de kennis van het
autoverkeer, verkeerssignalering en maatregelen bij werk in uitvoering,
besturingssystemen bij VB versus de kennis van het scheepvaartverkeer,
waterbe wegingen en -stromingen, communicatieprocedures en radar-interpretaties bij AV.
Bij VB worden met name medewerkers gezocht met een MBO-opleiding elektrotechniek of besturingstechniek terwijl AV medewerkers zoekt met een MBOopleiding op nautisch niveau.
Hierdoor is, los van het feit of dit economisch wenselijk is, op korte
termijn geen uitwisseling mogelijk tussen personeel van VB en AV objecten.
Op langere termijn mag worden verwacht dat door de verplichte nautische
opleidingseisen ( o.a. marifoon certificaat) personeel dat de bediening van
bruggen moet uitvoeren (meestal personeel van VB) meer nautisch georienteerd zal worden.
De modulair opgebouwde "NAUTOP"-opleidingen die in de toekomst zal gelden
voor al het bedieningspersoneel dat met scheepvaart in aanraking komt kan
een eerste stap zijn naar een vorm van integratie.
Deze opleidingen zullen in de toekomst gaan gelden voor alle medewerkers
die vanuit de functie met de scheepvaart in aanraking komen .
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6.2 Uitwisseling bedienend personeel onderling VB en onderling AV
Zowel bij VB als bij AV is het voor bepaalde objecten mogelijk om een pool
op te zetten en het bedienend pe rsoneel wisselend op de verschillende
objecten te laten werken. Daarnaast kan door afstandsbedieni ng de benodigde
berekende bezetting worden gereduceerd.
Een voorbeeld van poolbediening is de pool tussen de Botlektunnel, de
Spijkenisserbrug en de Calandbrug .
Momenteel z i jn reeds 2 brugwachters bijgeschoold tot operators en is het
mogelijk om de roosters flexibel te laten invullen.
Een voorbeeld v an afstandsbediening is het ontstaan van de twee grote
centrale bedieningen bij VB (de VCRR en de VCRD) . Hierdoor lijkt het dat de
mogelijkheden op dit terrein verder zijn uitgeput .
Ook de realisatie van afstandsbediening tussen de Haringvlietbrug in
rijksweg A 29 en de centrale bediening van de Volkaraksluizen is nog
mogelij k.
Bij AV zijn er twee mogelijke samenwerkingen op termijn haalbaar namelijk
tussen de Volkaraksluizen en de Goereese sluis/Haringvliet spuisluizen en
tussen de Regionale Verkeerscentrale Dordrecht en de Mobiele Verkeersbegeleiding .
Voor wat betreft de eerste liggen de uit te voeren werkzaamheden in elkaars
verlengde . Daarom mag worden verwacht dat, na een korte interne opleiding
hetzij op het ene hetzij het ander object, de medewerkers op beide objecten
dienst kunnen doen.
Echter dienst doen op het andere object moet als dienstreis worden a angemerkt (één standpl aats) . Gelet op de afstand tussen beide objecten en de
vermoedel i jk incidentele wijze waarop de medewerker op het andere object
nodig is, heeft de werkgroep twijfel over het economisch rendement .
Een v ergelijkbare situatie wat betreft het economisch rendement doet zich
voor bij een eventueel op te zetten p ool voor de Regionale Verkeerscentrale
Do rdr echt en de Mobiele Verk eersbege l eidi n g.
Hoewel ook aanwezig zijn hier de reiskosten minder relev ant. Hier gaat het
vooral om medewerkers in verschillende schalen en met verschillende
opleidingseisen.
Met name aan de functie verkeersleider worden wettelijke eisen gesteld .
Behalve ople i ding betreft dat refreshment-trainingen en toe t sen.
Het in stand h o uden van een groter bestand dan strikt n o odzakel i jk van
medewerkers die aan deze kwalificatie v oldoen is een dure aangelegenheid.
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5.3 Enkele van de meest voorkomende problemen bij poolvorming
Bij poolvorming kunnen zich verschillende problemen voordoen. De werkgroep
geeft hieronder enkele meest voorkomende weer. De opsomming is niet
uitputtend en ook heeft de werkgroep worden de opgesomde problemen niet
kwalitatief beoordeeld.

*

De roosters zijn niet op elkaar afgestemd
In het algemeen zijn de roosters gebaseerd op een doorlooptijd in weken
gelijk aan het aantal medewerkers. Indien de verschillende objecten in
een pool een verschillend aantal medewerkers hebben dan zijn de roosters
niet op elkaar afgestemd en is het vrijwel onmogelijk om flexibe l van
het ene rooster in het andere rooster over te stappen.

*

De inschalingen zijn niet overal galijk
Dienst doen op een functie met een hogere schaal betekent dat er een
bijscholing dient plaats te vinden om op die hogere schaal te kunnen
functioneren. Daarnaast dient een salaris aanpassing plaats te vinden
voor het aantal uren dat dienst is gedraaid op een hogere functie.
Een dienst draaien op een lager ingeschaalde functie is incidenteel geen
probleem . Indien dit regelmatig voorkomt betekent dit een oneigenlijke
belasting van het P-budget. Daarnaast komt het ook de motivatie van het
personeel niet ten goede.

*

Geografische ligging van de objecten in een pool
In deze tijd van het terugdringen van het aantal autokilometers (SVVbeleid) lijkt het niet raadzaam om objecten in een pool te zetten die
ver van elkaar verwijderd zijn. Een tweede punt hierbij is dat er dan
ook een regeling moet komen voor het woon- / werkverkeer, de dienstkilometers en de reistijden. Een ambtenaar heeft immers één standplaats .

*

Wettelijke opleidingseisen
Aan verkeersleiders op de "natte" en "droge" verkeerscentrales worden
vrij stringente opleidings-eisen gesteld . Deze opleidingen worden op
verkeera-simulators gegeven en zijn derhalve duur.
De winst door poolvorming wordt dan al snel overtroffen door de kosten
voor de opleiding respectievelijk het stand houden van de aangeleerde
kennis en vaardigheden.
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6.

Plan van aanpak •Audit bediening"
De elementen genoemd in het "plan van aanpak" {bijlage 2 ) lopen voor een
deel parallel met de acties uit "Winner+" . Het onderdeel "Concrete wijzigingen" de vragen lat/mld., vraag 2 en vraag 3. zijn in de tabellen nader
uitgewerkt.
Met betrekking tot de wijzigingen als gevolg van exogeen zaken heeft de
werkgroep de volgende opmerkingen:
la.

Wijziging van het aantal objecten is, voor zover dat nu bekend is,
meegenomen (zie tabel 1 . )

lb.

Er zijn slechts kleine wijzigingen in de bedrijfstijd o . a. Haringvlietbrug (zie tabel~.)

lc.

Wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden zijn van wezenlijke invloed op
de bedrijfstijd en intensiteit. (Zie tabel 3)

ld.

Bij o verig worden vooral knelpunten gezien bij 55+ en nachtwerk en
de (ve rplichte) opleidingen .
Het verdient de voorkeur om per object te onderzoeken wat de consequenties hiervan zijn. Aangez i en de werkgroep geen kennis heeft van
de personele opbouw van alle objecten is in deze rapportage hierna
geen verder onderzoek gedaan .
Wel heeft de werkgroep geconstateerd dat er onder andere bij de
Volkeraksluizen sprake is van een onrustbarende vergrijzing.
Wat betreft PAS en het ouderschaps-verlof is de werkgroep van mening
dat het budget daarvoor bij het betreffende dienstonderdeel hoort,
zodat die budgetten worden aangewend voor het doel waarvoor ze zijn
ingesteld .

Ten aanzien van eventueel voor te stellen maatregelen bij de punten 2 . en
3. is de werkgroep van mening dat er, na uitvoering van de thans lopende
zaken, in "techniek" en "organisatie" nog slechts marginale winst te
behalen is. Deze beperkte mogelijkheden zijn als aanbeveling gedaan.
De lopende veranderingen zijn gegeven in de tabellen 3. en 4.
Punt 4 is in dit rapport niet verder uitgewerkt omdat dit teveel de kaders,
zoals die door de arbeidsvoorwaarden zijn gesteld zou aantasten .
Een discussie hierover is op zichzelf zeker zinvol met name om de overcapaciteit in de winterperiode in relatie tot de ondercapaciteit in de
zomertijd beter te kunnen benutten.
De werkgroep is van mening dat het initiëren van deze discussie buiten de
taakopdracht valt.
Ook het sociaal Plan is in deze fase niet relevant en daarom ook niet
verder uitgewerkt. Eerst moeten de in het rapport genoemde voorstellen
vastgesteld worden . Pas daarna kunnen de sociale gevolgen in kaart worden
gebracht .
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7.

Samenvatting van de cijfers
A. Voor de bediening van de objecten is par 01-10-1995 benodigd (fte's)

*

*

+

47,75
108,54 L 119,4
156,29 I 167,15

fte (VB)
fte (AV)
fte.

(winter/zomer)

+

49,20
109,31 L 117,14
158,51 I 166,34

fte (VB)
fte (AV)
fte .

(winter/zomer)

volgens V&W-formule :

werkelijke bezetting:

B. Xndien de V&W- formule wordt aangepast aan de wensen t.a.v . verplichte
opleidingen en calamiteitendagen was per 01-10-1995 benodigd:

*

VB:

*

AV :

48,54
112,1

fte (t.o.v. 47,75 fte)

I 123

fte (t . o.v . 108,54 I 119,4 fte )

(winter/ zomer)

C. Rekening houdend met reeds in gang gezette en toekomstige ontwikkeling
t.a.v. overdrachten, poolvorming/afstandsbediening is minder benodigd:

*

- 3 fte hard

(VB) +

*

-

(VB)

5 fte zacht

- 22 I 28,74 fte . hard

+

3

I

3

(AV)

(winter/ zomer)

fte . zacht {AV)

D. Xndien de V&W-formule wordt aangepast en rekening gehouden wordt met een
36-urige werkweek met herbezetting voor de volcontinu bemenste objecten
is per 01-01-1997 (na de harde ontwikkelingen genoemd onder C.) benodigd:

*

*

+

46 , 90
92 1 1 L 96,15
139,1 I 143,05

fte
fte
fte.

{AV)
(winter/ zomer)

+

48,20
91 1 5 L 95,32
139,7 I 143,52

fte
fte
fte.

(VB)
(AV)
(winter/zomer)

volgens de formule:

werkelijke bezetting:

( VB)

blad 7

werkgroep Winnerflex

8.

Conclusies
Bezetting
De totale feitelijke personele bezetting van de objecten in beheer bij
directie Zuid-Holland blijkt, uitgaande van het totale aantal bedieningsuren, nauwelijks af te wijken van de volgens de V&W-formule benodigde
bezetting.
Wel blijkt dat er duidelijke verschillen voorkomen tussen de objecten
onderling. Deze verschillen zijn waar nodig in de tabellen (met name in
tabel 2. ) verklaard.
Efficiëntie winst
De voorziene winst in de personele bezetting, die door technische (automatisering/afstandsbediening) dan wel organisatorische (pool-vorming) aanpassingen is bereikt, wordt volledig teniet gedaan door de effecten van de
toekomstige 36-urige werkweek.
M. a.w. de totale personele bezetting zal niet of nauwelijks meer afnemen.
Het vergroten van de efficiëntie-winst door technische of organisatorische
aanpassingen is behoudens enkele (beperkte) mogelijkheden vrijwel uitgeput.

Middelen
Door allerlei, voor specifieke doelgroepen, in het leven geroepen arbeidsvoorwaarden is de standaard V&W rekenregel niet meer in zijn algemeenheid
voor alle objecten van toepassing. Per object en per (deel van het) jaar
kan de benodigde inspanning (sterk) wisselen . Ook is op sommige objecten
een specifieke opleiding vereist waardoor (nog) geen "reserve" van andere
objecten kan worden benut.
ZH-formule
Zoals hiervoor is opgemerkt dient er per object en per jaar op maat gesneden, de rekenformule te worden opgesteld en de daaruit voortvloeiende
benodigde inzet (zie ook de DOWOR-aanbeveling van januari/februari '96).
Omdat de ZH-formule bedacht is in de periode van GEO etc. was destijds de
"winst" voor het object het feit dat het uitzendbureau betaald werd uit het
werkartikel. Omdat de ingehuurde uitzendkrachten nu betaald worden uit het
reguliere P-budget is de "winst" juist omgebogen naar "hogere kosten" .
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9.

Aanbevelingen
De twee grote (droge) bediencentrales (VCRR en VCRD) dienen zover mogelijk te worden uitgebouwd. Alle bijkomende objecten zijn tegen aanzienlijk minder personeelskosten centraal te bedienen.
Onderzoek de mogelijkheid en wenselijkheid voor het opzetten van twee
poolen bij AV. (RVC/Mobiele verkeersbegeleiding en Volkeraksluizen/Haringvlietsluis/Goereese sluis) .
Er zou ook een onderzoek kunnen worden gedaan naar het nut van een
bedieningspoel voor de Biesboschsluis te Werkendam en Wilhelminasluis te
Andel, mi ts niet één van deze objecten wordt overgedragen.
Besteedt op korte termijn apart aandacht aan de gevolgen van het verbod
op nachtarbeid voor medewerkers van SS jaar en ouder.
De komende jaren doet dit probleem zich in verhevigde mate voor.
Het probleem is tweeledig, doordat er een overmaat van medewerkers
beschikbaar is voor het vervullen van dagdiensten (ochtend en middagdiensten) ontstaat er leegloop, tegelijkertijd ontstaat een tekort aan
menskracht voor de nachtdiensten.
Dat kan op den duur betekenen dat, ondanks dat de bezetting voldoet aan
de V&W formule, het onmogelijk is om de vastgestelde bedrijfstijd
gedurende de nachten te handhaven.
Een bijkomend probleem kan zijn dat de jongere medewerkers relatief veel
nachtdiensten moeten werken, hetgeen allerlei onbedoelde neveneffecten
heeft.
Schaf het gebruik van de algemeen geldende V&W formule af.
Hanteer in plaats daarvan een per object c.q. dienstonderdeel aangepaste
rekenformule, opgesteld naar de specifieke omstandigheden van dat object/dienstonderdeel. Zie hiervoor ook de aanbevelingen van de werkgroep
"DOWOR".
De werkgroep stelt voor om in de toekomst per object niet meer uit te
gaan van het aantal bedienplaatsen, maar van het benodigde P-budget .
Dit budget is dan het produkt van de voor dat object ge l dende bedrijfstijd en vastgestelde salarisschalen . De werkgroep meent dat voor de
berekening van dit P-budget zoveel mogelijk de standaardlijsten zoals de
"DAR"lijst van BiZa moeten worden gebruikt. Hierin zijn ook reeds de
kosten van "overhead" verwerkt. Wellicht sluit deze opzet aan op het
streven van de RWS-organisatie naar het sturen op output.
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Tabel 1.

De aanpassingen van de V&W rekenregel en de invoering van de 36-urige werkweek hebben de volgende
consequenties: Aanpassingen aan V&W rekenformule voor verplichte opleidingen, calamiteitendagen en een
doorberekening van de 36-urige werkweek.
-

Omschrijving formula:

V&W (huidige)
in dagen:

Aangepast voor
volcontinue
bediende
objecten in
dagen:

Berekening naar
36-urige werkweek
(alleen volcontinue bediende
objecten) in dagen:

Aangepast voor
verkeerscentrales
in dagen:

Berekening naar
36-urige werkweek
(voor volcontinue
bediende verkeerscentrales) in dagen:

Vakantieverlof:

23

23

23

23

23

Leeftijdsdagen (gem.):

3

3

1

3

l.

Feestdagen:

8

8

7

8

7

Buitengewoon verlof
(gem.):

4

4

4

4

4

ADV :

12

12

-

12

-

Ziekte (gem.):

12

12

12

12

12

Werkoverleg, schaling, etc.

8

8

8

8

8

Verplichte opleiding:

-

-

-

4

4

Calamiteitendagen:

-

3

3

3

3

Totalen (niet eff-

70

73

59

77

62

Aantal effectieve
dagen/jaar:

260 - 70 =
190( = 73,08\)

260 - 73 = 187
(= 71, 92\)

260 - 58 = 202
( = 77,69\)

260 - 77 = 183
<- 70,38\')

260 - 62 = 198
(= 76,15\')

Aantal effectieve
uren per week:

40 x 73,08\ =
29,23

.) :

[_Uren per fte/jr.

11520

140 x 71,92\ =
28,77

136 X 77169\ =
27,97

1140 x 70,38\ =
28,15

136 X 761 15\ =
27,41

111496

11454

111464

11425

j
I
I
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Tabel 2.

Nr.:

Overzicht van de bezetting per 01-10-1995 op objecten in beheer bij hoofdgroep VB (droge dienstkringen)
van de directie Zuid-Holland.
Naam object:

Aantal bedienplaatsen:
V&:W formule:

Werkelijk:

Schaal:

Aantal
ss•-ers:

Opmerkingen:

Toekomstige
ontwikkelingen:

1.

Haringvlietbrug
A 29

1,91

2

4

2

2 brugwachters in 1996 / 1997
met VUT/pensioen.
Bedrijfstijden vast.

Mogeli jke afstandsbediening
vanaf Volkeraksluizen.
Mogelijke bediening op afroep. Besparing
2 fte .

2.

Reinenoordtunnel
A 29

5 ,75

6

5

2

Uitvoering centrale bediening vanaf VCRR (Beneluxtunnel) . Gereed in 1996 .
Daarna bediening 0.

Centrale bedie ning vanaf VCRR
(1996).

3.

Verkeers Centrale
Regio Rotteram
(VCRR) Beneluxtunnel A 4

8 ,70

7
2

6
7

-

Ombouw voor centrale bediening Heinenoordtunnel.
Aantal toekomstige operators: 12 (uitbreiding met 3
operators afkomstig van de
Heinenoordtunnel) .

In 1996 12 operators.

4.

Botlektunnel A 15

5,93

6

5

1

Pool met object 5 en 6

-

5.

Spijkenisserbrug
N 718

5,93

4

4

2

2

5

Pool met object 4 en 6 .
Brugwachters /operators op
schaal 5. Brugwachters op
schaal 4.
Inhuur tbv. verbod op nachtwerk 55+ers: 2000 uur

-

--

-

- -
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Nr.:

Naam object:

Aantal bedienplaatsen:
V&W formule:

Werkelijk:

Schaal:

Aantal
ss·-ers:

Opmerkingen:

Toekomstige
ontwikkelingen:

6.

Calandbrug
N 15

5,93

6

4

1

Pool met object 4 en 5 .

-

7.

Harmsenbrug
N 57

-

-

4

-

Bediening op afroep door
gem. Rotterdam vanaf sluis
te Rozenburg. Circa 110
openingen per jaar. Kosten:
f 200 per brugdraai incl .
taxivervoer naar object.
Brugwachters gem. Rotterdam
op schaal 7.

Indien het aantal brugopeningen sterk toeneemt wordt
omslagpunt voor
b e diening door
RWS bereikt .

8.

Suurhofbrug
N 15

-

-

4

-

Bediening op afroep door
gem . Rotterdam vanaf sluis
te Rozenburg . Circa 50 openingen per jaar. Kosten: f
200 per brugdraai incl .
taxivervoer naar object.
Brugwachters gem. Rotterdam
op schaal 7.

Indien het aantal brugopeningen sterk toeneemt wordt
omslagpunt voor
b e diening door
RWS bereikt.

9.

Van Brienenoordbrug
A 16

-

-

6

-

Bediening op afroep door
systeemoperators van de
VCRD (object 12) . In de
totale bedrijfstijd van de
VCRD is 25 uur/week opgenomen voor bediening van de
Van Brienenoordbrug.

Be d i ening op
afstand (vanuit
de VCRD) wordt
niet overwogen
vanwege de hoge
kosten en het
afbreukrisiko .

10.

Drechttunnel
A 16

-

-

6

-

Bediening op afstand vanuit
de VCRD (object 12) .

-

11.

Verkeersbrug over
de Oude Maas te
Dordrecht

-

-

4

-

Bediening door personeel
van de NS op de naast - liggende spoorbrug. Kosten
zijn in 1983 eenmalig afgecJc_ocht.

-

L___

-

I
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Nr.:

Naam object:

Aantal bedien plaatsen:
V&W formule :

Werkelijk:

Schaal:

Aantal
ss·-ers:

Opmerkingen:

Toekomstige
ontwikkelingen:

12.

Verkeers Centrale
Regio Dordrecht
(VCRD) Noordtunnel A 15

11,0

11

6

2

Bediening op afroep van
object 9. Bediening op afstand van object 10, 13,
14 en 15 .

-

13.

Brug over de
Noord N 915

-

-

6

-

Bediening op afstand door
object 12.

-

14.

Brug over de Beneden Merwede te
Papendrecht N 3

-

-

6

-

Bediening op afstand door
object 12.

-

15.

Wantijbrug te
Dordrecht N 3

-

-

6

-

Bediening op afstand door
object 12.

-

16.

Merwedebrug te
Gorinchem
A 27

0,1

0,1

4

-

Bediening op afroep door
opzichters van steunpunt de
Banne.

-

17.

Giessenbrug te
Rotterdam
A 20

2,4

3

3

3

-

Wellicht bediening op afstand
vanuit object
3 . Kosten circa

f 3.000.000.
--

~

-

-

-

Besparing 3
fte.
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Nr.:

Naam object:

Aantal bedienplaatsen:
V&W formula:

Werkelijk:

Schaal:

Aantal
ss•-ers:

Opmerkingen:

Toekomstige
ontwikkelingen:

18.

Brug over de Oude
Rijn
A 44

0,1

0,1

4

-

Bediening op afroep door
steunpuntbeheerder

-

19.

Brug over de Oude
Rijn
A 4

-

-

4

-

Bediening op afstand door
brugwachters van Provincie
Zuid-Holland vanaf de naast
liggende Stierebrug.
Kosten: f 50.000/jaar.

-

20.

Brug over de Gouwe te Alpen a/d
Rijn
N 11

-

-

4

-

Volcontinue bediende brug .
Op de brug is een centrale
bedienpost voor het op afstand bedienen van enkele
gemeentelijke en provinciale bruggen en een brug van
de NS. Bediening door personeel van de provincie
Zuid-Holland. Kosten (naar
rato):
f
155.000/jaar.

Aantrekkelijke
verdeelsleutel
handhaven en
laten bedienen
door personeel
van de Prov incie.

47,75
ft• .

49,2 fte.

Totalen:
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Tabel 2.
vervolg

Overzicht van de bezetting per 01-10-1995 op de objecten in baheer van de hoofdgroep AV (natte
dienstkringen en afdeling scheepvaartzaken) van de directie Zuid-Holland.

Nr.: I Naam object:

Aantal bedienplaatsen:
V&W formule:

Werkelijk:
1/10/95

Schaal:

Aantal
55•-ars:

Opmerkingen:

Toekomstige ontwikkelingen:

21.

Regio Verkeerscentrale
Dordrecht

21.1

22 +
2x 900 nr.

7

3

Object is volledig
selfsupporting. Uitwisseling met andere
objecten of inhuur
onmogelijk .
Daarom ingeroosterde
reserve over 7 d/week
gem. inzet '94 79,7%
78,5 top weekdagen
91,6 t in het weekend
55+ in eigen rooster .

de invloed van de
ontwikkeling telematicatechniek is pas
op langere termijn te
verwachten.
Op korte termijn
renovatie verkeerabegeleidend systeem
Toename gebruikersopleidingen

22.

Mobiele Verkeersbegelei-ding

26 , 3

9
9
7

6

2

volcontinu-dienst 1
vaartuig + ma.t/m vr.
7-15/15-23 za.S-16
1996 1x s.6 pensioen
NB. aantal 55+ blijft
gelijk

Vanwege specifieke
opl.eisen zowel voor
21 als 22 is uit-wisseling niet eenvoudig
en daarom niet te
verwachten.

5

NB. l formatieplaat
is omgezet in 2x 1000
uur; geen reserve in
rooster diensten worden opgevangen door
flex. inzet 55+ en
1000 u. krachten.
zonodig bediening van
de brug in de A29
over sluis .
in per. 1/11 t/m 1/4 .
zonodig ook afstandsbediening 24.

Voorstel om alle fun cties te vervan-gen
door nieuwe functie
in s.S
"sluis-operator"

23.

Volkeraksluizen
Beroepssluizen

20,8

5

2x 1000 u.

3
3

5
16

6
4

Mogelijke afstandsbediening obj. 1 .
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Nr.:

Naam object:

Aantal bedienplaatsen:
V&W formule:

Werkelijk:
1/10/95

Schaal:

Aantal
ss•-ers:

Opmerkingen:

Toekomstige ontwikkelingen:

24 .

Volkeraksluizen
Jachtensluis

1,67

1700 uur

4

n . v.t.

continu bediend.
ca . 2544 uur lokaal.
periode 1/4-1/11)
werkelijk 1700u . inhuur (drukke uren
overdag) In de overige uren afstandsbediening door centrale
23.

Voortzetting flexibe le inhuur tijdens
zomerseizoen.

25.

Goereese sluis
en
Haringvliet
Spuisluizen

7,8

1
7

6

3

Bediening Goereese
schutsluis en Haringvliet spui-sluizen
gecombineerd.

hoofd bediening (s . 6 )
gedeeltelijk in he t
rooster opgenomen .
Definitieve formatie
lx s.7 + 7x s . 5.

26.

Stormvloedkering
complex Hollandse
IJssel en Algerabrug
Cappelle a/d IJssel

zomer
3,3
winter
2,9

3

3

vast 1200 uur inhuur
voor langdurige ziekte en vakantie.
In 1995 + 2000 uur
i.v . m. extra sluisbediening door groot
onderhoud aan kering.

combinatie met andere
obj. niet mogelijk
i . v . m. slu i sbediening
als stuw is gesloten
(stormvloeden en calimiteiten)

27a.

Wilhelminasluis
te Andel (zomer)

3,62
(3, 36)

3

4

27b.

Wilhelminas luis
te Andel{winter)

3,15
(2 , 92)

Inhuur t.b.v. formatie 260 uren
Inhuur vakantie 342
uren zie voetnoot

5

--
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Nr.:

Naam object:

Aantal bedienplaatsen:
V&W formule:

28.1
28.2
28.3
28.4

Zwaanskuikenbrug
Belgarijnsebrug
Meerkerksebrug
Haarbrug

29.

Centr.bedienpost
Grote sluis Gore.

30.

Gr. sluis Vianen

Schaal:

Aantal
ss•-ers:

3 1b .

Biesboschsluis te
Werkendam(zomer)

3 ,24

Bie sboschsluis te
Werkendam(winter)

2,16

Inhuur vakantie 1480
uur. zie voetnoot.
Object 28.3 wordt
bediend vanaf 29. De
obj. 28.1 + 28.2 in
pendel, en 30 lokaal.
s'zomers= 28.1/28.2
bezet van 10 tot 18
uur. hiervoor 1570
uur inhuur.
krimp formatie loopt
voor op de overdracht
en de realisatie centrale bediening sluis
Vianen.daarom is in
1995 7000 u. ingehuurd om toch de formatieve sterkte te
bereiken. In totaal
is in '95 10.050 uur
ingehuurd tw.
Vakantie
:1480
uur
bed.28.1/2
:1570
uur
formatie :700 0 uur

invoering af-standbediening
Meerkerksebrug
28.3 medio 1995
Haarbrug 28.4 medio
1997
verwachte inhuur 1996
7000uur, sluis Vianen
winter95/96 gestremd.

1/10/95

12

3+4

4

niet van
invloed!
diensten
06-22uur

NB.deze objecten
worden in een
roulerende poule
bediend.

31a.

Toekomstige ontwikkelingen:

I Werkelijk:

winter
19,42
(18)
zomer
22,66
(21)

Opmerkingen:

vacature; v oorlopig
vervult door bove ntallige h e rp l aats ingskandidaat
i nhuur 3230 uur

3

(3)

1 (3 2a)

3

1

Overdracht kanaal en
objecten naar provincie voorzien in 1996.

Ko mt voor overdracht
in aanmerk i ng. Nog in
overl eg met l a g e r e
o v erh eden .

• vacature zie 31a.

(2)
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Nr.:

-

Naam object:

I

-

Aantal bedienplaatsen:
V&:W formule:

Werkelijk:
1/10/95

Schaal:

Aantal
ss•-ers:

Opmerkingen:

3

1

Inhuur 1615 uur

32a.

Spieringsluis te
Werkendam (zomer)

2,43
(2, 25)

1

32b.

Spieringsluis te
Werkendam(winter)

-

-

Op afroep vanaf 31 .

33a.

Ottersluis te
Dordrecht(zomer)

2,43
(2, 25)

1

Inhuur 1615 uur

Ottersluis te
Dordrecht(winter)

1,62
(1, 5)

1+ 1(34a)

34a.

Helsluis te Dordrecht (zomer)

2,43
(2,25)

1

34b.

Helsluis te Dordrecht(winter)

-

-

35a .

Peulesluis(zomer)
Hardinxveld

1 ,62
( 11 5)

1

Peulesluis(winter
) Hardinxveld

1,62
(1, 5)

35b.

3

Inhuur 1615 uur
Overdracht

Op afroep vanaf 33.
3

.

1
Inhuur 760 uur

Winterbezetting

108,54

.99

Zomerbezetting

119,4

9.9

Inhuur binnen formatie ±14480 u. =

9,52

=

7,83

Totaal inhuur+2000 u.incidenteel=

18,67

Inhuur tijdens seizoen 11907 u.

Zie opmerking 31a.

Overdracht

3
33b.

Teekoma ti ge on twikkeI
lingen :

Overdracht

19
Tussen haakjes bij 27a. t/m 35b. is de bezetting volgens de zogenaamde ZH-for mule gegeven. Deze wordt op de bedoelde objecten
toegepast om de seizoenpiek op te vangen. (zie ook toelichting)

De ZH-formule berekend de benodigde bezetting als volgt: Door een deel verlof (15 dagen) uit de berekening te halen
is de werkelijke inzet 31,54 uur per week . Deze 15 dagen worden apart ingehuurd dus per medewerker 15 x 8 = 120 uur .
Deze berekening is gekozen om het grote verschil in de bedi eningavraag t ij dens de zomer en tijdens de winter te
overbruggen en om in de zomer toch vakantieverlof aan het "eigen" personeel te kunnen geven .
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Tabel 3.

Nr.:

Toekomstige ontwikkelingen/aanpassingen rekenregels/invoering 36-urige werkweek met compensatie voor
volcontinu-roosters toegepast op de objecten in beheer bij de hoofdgroep VB (droge dienstkringen)op grond
van de gegevens per 01-10-1995 .
Naam object:

Aantal bedienplaatsen:

Toekomstige
ontwikkelingen:

Aanpassing V&W
formule (opleiding en
calamiteiten
dagen) :

Aanpassing door invoering
36-urige werkweek en aanpassing V&W formule:
Berekend:

Werkelijk:

n . v . t.
1,91

n.v . t .
1,91

2

n .v . t .
0

n .v. t .
0

0

V&W formule:

Werkelijk:

Haringvlietbrug
A 29

1,91

2

Reinenoordtunnel
A 29

5 , 75

3.

Verkeers Centrale
Regio Rotteram
(VCRR) Beneluxtunnel A 4

8 , 70

9

+ 3 (hard)

11,42

11,79

12

4.

Botlektunnel A 15

5,93

6

n . v.t.

6 ,1 5

6,35

p o ol 6,33

5.

Spijkenisserbrug
N 718

5 , 93

6

n . v.t.

6,02

6,23

pool 6,33

6.

Ca landbrug
N 15

5 , 93

6

n . v.t.

6 , 02

6,23

pool 6 , 33

7.

Harmsenbrug
N 57

-

-

n . v.t.

-

B.

Suurhofbrug
N 15

-

-

9.

van Brienenoordbrug
A 16

-

10.

Dre chttunnel
A 16

-

1.

2.

6

- 2 (zacht)
- 6

(hard)

n.v . t.

n.v.t .

f 22 . 000/jaar

f 22 . 000 / jaar

n .v . t .

n .v .t .
f 10 . 000/jaar

n. v. t .
f 10 . 000 / jaar

-

-

n.v.t.

n.v.t .
0

n.v.t.
0

-

-

n . v . t.

n . v . t.
0

n. v. t.
0

-

bedie n i ng
door VCRR

I
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Nr.:

Naam object:

Aantal bedienplaatsen:

Toekomstige
ontwikkelingen:

Aanpassing V&W
formule (opleiding en
calamiteiten
dagen):

Aanpassing door invoering
36-urige werkweek en aanpassing V&W formule:
Berekend:

Werkelijk:

n.v.t .

n.v . t.
0

-

0

V&W formule:

Werkelijk:

Verkeersbrug over
de Oude Maas te
Dordrecht

-

-

12.

Verkeers Centrale
Regio Dordrecht
(VCRD) Noordtunnel A 15

11,0

11

n . v.t.

11,42

11,79

12

13.

Brug over de
Noord N 915

-

-

n . v.t.

n.v . t.
0

n.v.t.
0

-

14.

Brug over de Beneden Merwede te
Papendrecht N 3

-

-

n.v.t.

n . v . t.
0

n.v.t.
0

-

15.

Wantijbrug te
Dordrecht N 3

-

-

n . v.t.

n.v . t .
0

n.v.t.
0

-

16 .

Merwedebrug te
Gorinchem
A 27

0,1

0,1

n . v.t.

n.v. t.
0,1

n.v . t .
0,1

0,1

17.

Giessenbrug te
Rotterdam
A 20

2,4

3

- 3 (zacht)

n.v . t.
2,4

n.v.t.
2,4

3

18 .

Brug over de Oude
Rijn
A 44

0,1

0,1

n . v.t.

n.v . t.
0,1

n . v . t.
0,1

0, 1

11.

-

---

n . v.t .

- -
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werkgroep Winnerflex
Nr.:

19.

20.

Naam object:

Aantal bedienplaatsen:

Toekomstige
ontwikkelingen:

V&W formule :

Werkelijk:

Brug over de Oude
Rijn
A 4

-

-

n.v . t.

Brug over de Gouwe te Alpen a/d
Rijn

-

-

n.v.t.

47,75
fte.

49,2 fte .

- 3 (hard)
- 5 (zacht)

Aanpassing V&W
formule (opleiding en
calamiteiten
dagen) :

Aanpassing door invoering
36-urige werkweek en aanpassing V&W formule:
Berekend:

Werkelijk:

-

n . v . t.

n . v.t .

f 50.000/jaar

f 50.000 / jaar

n.v.t.

n.v. t.
f 155.000 / jaar

-

46,90 fte.

48,2 fte.
+f 237.000,-

f 155 . 000/jaar

Nll
Totalen :

45,54 fte.

+f 237 . 000,-

De aanpassingen van de V&W rekenregel en de invoering van de 36-urige werkweek hebben de volgende konsekwenties:

* Obje c t nr . 3 : VCRR: bij de berekening voor de nieuwe bezetting is uitgegaan van 12 fte.

* Object nr. 12: VCRD: uitbreiding t . o . v. de huidige formatie met 1 fte. tot 12 fte .
* Pool van de objecten nrs. 4, 5 en 6 : uitbreiding t.o.v. de huidige formatie met 1 fte. tot 19 fte .

b l ad 21
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Tabel 3.
Vervolg

Toekomstige ontwikkelingen/aanpassingen rekenregels/invoering 36-urige werkweek met compensatie voor
volcontinu-roosters toegepast op de objecten in beheer bij de hoofdgroep AV (natte dienstkringen en
afdeling scheepvaartzaken) op grond van de gegevens per 01-10-1995.

I Nr ... I Naam

I Aantal

object:

bedienplaatsen:

V&W form:

Werkelijk:

I Toekomstige

ontwikke-

lingen:

I Aanpassing
V&W
formule opleiding +
calamiteiten
dagen:

I Aanpassing

door invoering 36-urige werkweek
en aanpassing V&W formule
Berekend:

Werkelijk:

21.

Regionale
Verkeerscentrale
Dordrecht

21,1

24

Tot 2000 55+ gelijk.

21,88

22,47

24

22 .

Mobiele Verkeersbegelei-ding

26,3

25 + 2 x
1000 uren

2x 55+ tot 2000
daarna 3x 55+
Handhaven patrouille
intensiteit

26,69

27,48

25 + 2
c: 1000 u.
contracten
max . 2908u
= 2 fte.
tekort ±
0 , 5 fte.

23.

Volkeraksluizen

20,8

20
+ 2x 1000
uren

tot '99 toename 55+
met 2 pers.p/j. in
2000 13 x 55-61jr .

21,13

22 , 18

20 + 2
c: 1000 u.
contracten
max . 2908u
= 2 fte.
tekort ±
0 , 2 f te.

24.

Volkeraksluizen
Jachtensluis

1,67

--

Voortzetting inhuur in
seizoen. Daar-buiten
afstand- bediening door
23 .

n . v.t .
1,67

1,76

± 1700 uur
inhuur en
af standsbediening

25 .

Goereese sluis
Haringvliet
Spuisluizen

7I B

8

gecombi neerde bedie ning schut-en
spuisluis (cont i nu)
soms 2 man be z etting

7,8

7,94

8

-

I
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werkgroep Winnerflex
Nr.:

Naam object:

Aantal bedienplaatsen:

V&:W form:

Werkelijk:

3

Toekomstige ontwikkelingen:

Aanpassing
V&W
formule opleiding +
calamiteiten
dagen:

Aanpassing door invoering 36-urige werkweek
en aanpassing V&W formule
Berekend:

Werkelijk:

n.v . t .
2,9

3, 03

3 + 1200
uur inhuur

Indien dit o bject niet
wordt overge-dragen
poule met 31 en 32
overwegen

n. v. t .
3,62

3,78

3 +inhuur
± 0,5 fte.

n.v.t .
3,15

3,29

26.

Stormvloedkering
complex Hollandse
IJssel en Algerabrug c. a/d IJssel

3,3
zomer
2,9 winter

27a.

Wilhelminasluis
te Andel zomer

3,62

27b.

Wilhelminas luis
te Andel winter

3,15

28.1
28.2
28.3
28.4
29.
30.

Zwaanskuikenbrug
Belgarijnsebrug
Mee rkerksebrug
Ha arbrug
Grote sluis Gorkum
Grote sluis Vianen

19 , 42
winter
22,66
zomer

12

Invoering afstand-hediening 28.3 medio
1995 28.4 medio 1997
afstandsbediening door
29/30. Over-dracht in
1996 12 (hard)

n.v . t .
19,42 (winter)
22 , 66
(zomer)

winter
20,3
zomer
23,68

0

31a .

Biesboschsluis
Werkendam zomer

3,24

-

n .v . t .
3,24

3 , 28

l+inhuur
±1,4 fte .

31b.

Biesboschsluis
Werkendam winter

2,16

1 van 32a

Komt voor overdracht
in aanmer king. Nog in
overleg met lagere
overheden . Anders poule met 32 en 27 mogelijk
- 1 (zacht)

n.v.t.
2,16

2,25

2

32a.

Spieringsluis Werkendam zomer

2,43

1

n .v . t .
2,43

2,53

l+inhuur
±0,75 fte .

32b.

spieringsluis
Werkendam winter

-

-

Zie opmerking
overdracht 31a. Anders
poule met 31 en 27
mogelijk
- 1 (zacht)

n.v. t.

-

afroep

3

-

-

----

--
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werkgroep Winnerflex
Nr.:

Naam object:

Aantal bedienplaatsen:

Toekomstige ontwikkalingen:

V&W form:

Werkelijk:

33a.

Ottersluis
Dordrecht zomer

2,43

1

33b.

Ottersluis
Dordrecht winter

1,62

1 +
1 van 34a

34a.

Helsluis Dordrecht
zomer

2,43

1

34b.

Helsluis Dordrecht
winter

-

-

35a .

Peulesluis zomer
Hardinxveld

1,62

35b.

Peulesluis winter
Hardinxveld

Winterbezetting:

Aanpassing door invoering 36-urige werkweek
en aanpassing V&W formul a
Berekend:

Werkelijk:

In 1996 overdracht
naar gem. Dordrecht
- 1 (hard)

n.v . t.
2,43

2,53

0

n . v.t .
1,62

1,7

In 1996 overdracht
naar gem. Dordrecht
- 1 (hard)

n.v . t .
2,43

2,53

n.v . t .

-

overdracht op termijn
aan HHS .
- 1 (zacht)

n .v .t .
1,62

1,7

1 +inhuur
±0 , 7 fte .

--143

110,04 winter

114,10

86

-22

--

--

1

108,54

Aanpassing
V&W
formule opleiding +
calamiteiten
dagen:

99

(zacht)
(hard)

overdrachten 28 t/m 30 + 33 en 34
binnen formatie:

9,52

Totale winterbezetting:

108,52

~nhuur

Zomerbezetting:

119,4

108,52

-120,50 zomer
overdrachten 28 t/m 30 + 33 en 34

~nhuur

seizoen:

Totale zomerbezetting:

-119,4

7,83
116,35

0

5,5

92,1

91,5

124,89

91,5

-28,74

--

-96,15

3,82
95,32
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Tabel4a.
Nr.:

samenvatting van de tabellen 2 en! voor de obJecten In beheer biJ de hoofdgroep va Cdroge dienstleringen) situatle 1/10/95:
Naam object:

Bezetting
volgens:
formule
V&W

Werkelijke bediening mensen/middelen:

Na invoering 36-urige werkweek + aanpassing formule:

Mensen:

Barekend:

Werkelijk:

Bediening door derden:

1.

Haringvlietbrug A 29

1,91

2

1,91

2

2.

Heinenoordtunnel A 29

5,75

6

0

0

-6 hard afstandsbediening door nr.3.

3.

Verkeerscentrale Regio Rotterdam (VCRRI Beneluxtunnel A4

8,70

9

11 .79

12

+ 3 hard (van object nr.2.)

4.

Botlektunnel A 1 5

5,93

6 poule 5 + 6

6,35

pool 6,33

5.

Spijkenisserbrug N 718

5,93

6 poule 4+6

6,23

pool 6,33

6.

Calandbrug N 1 5

5, 93

6 poule 4 + 5

6,23

pool 6, 33

7.

Harmsenbrug N 5 7

-

8.

Suurhofbrug N 15

-

-

9.

Van Brienenoordbrug A 16

-

10.

GHR

f 22.000/jaar

-

-

f 22.000/jaar

GHR

f 10 .000/jaar

-

-

f 10 .000/jaar

bediening door 12

0

bediening ter plaatse door nr. 12

Drachttunnel A 16

afstandsbed . 12

0

afstandsbediening door nr. 12

11.

Verkeersbrug over de Oude Maas te Dordrecht

-

12 .

Verkeers Centrale Regio Dordrecht {VCRD) Noordtunnel A
15

11 ,0

11

11 ,79

12

13.

Brug over de Noord N 915

afstandsbed. 12

0

afstandsbediening door nr. 12

14.

Brug over de Beneden Merwede te Papendrecht N 3

-

afstandsbed. 12

0

afstandsbedien ing door nr. 12

15 .

Wantijbrug te Dordrecht N 3

-

afstandsbed . 12

0

afstandsbediening door nr. 1 2

16.

Merwedebrug te Gorinchem A 27

0, 1

0,1

0,1

0,1

17.

Giessenbrug te Rotterdam A 20

2,4

3

2,4

3

18.

Brug over de Oude Rijn A 44

0,1

0,1

0,1

0,1

19 .

Brug over de Oude Rijn A 4

-

-

Prov.ZH . f 50.000/jr

-

20.

Brug over de Gouwe Alpen afd Rijn N 11

.

Prov.ZH . 1155 .000/ jr

-

.

f 155.000,· /jaar

46,90 fte.

48,2 fte. +

f 237 .000,· /jaar

Totalen :

47,75 fte.

49,2 fta.

NS éénrnalig afgekocht

f237 .000,·

0

f 50.000,· {jaar

blad 25

Tabel4b.
Nr. :

samenvatting van de tabellen 2 en 3 voor de obJecten In beheer biJ de hoofdgroep AV lnatte dienstkringen en afd. scheepvaartzakenl
situatle 1/10/95·
-

N1111m object:

21 .

Bezetting
volgens:
Formule V&W

Werkelijke rormetie bezetting:
Mensen

AVC Dordrecht

21,1

24

Ingehuurde uren

Incidenteel ingehuurde uren:
recreatieseizoen

incidenteel

Ne invoering 36-urige werkweek + aanpassing rormule
Berekend:

Werkelijk mensen en uren:

22.47

24

22.

Mobiele Verkeersbegeleiding

26,3

25

2x

~1000

u.

27,48

25 + 2

~

23.

Volkaraksluizen Beroepssluizen

20,8

20

2x

~1000

u.

22,18

20 + 2

~ 1000

24.

Volkaraksluizen Jachtensluis

1, 67

25.

Goereesesluis & HV .sluizen

7, 8

26.

SVK Hol. IJssei!Aigerabrug

27a.

Wilhelminasluis Andel zomer

z.3, 3 w . 2,9

1700 u.
8
3

3,62

1200 u.
260 u.

2000 u.

342 u.

1000 u. max. 2908u
u. max. 2908u

= 2 fte . tekort
= 2 Ite. tekort

± 0,5

± 0,2

1, 76

inhuur seizoen ± 1700 uur. anders afstandsbed. 23

7,94

8

3, 03

3 + 1200 uur inhuur = 0,83 fte.

3,78

3

+ inhuur gem. 0,5

fte.

3
27b.

Wilhelminasluis Andel winter

3,15

28 .1
28.2
28 .3
28.4
29 .
30.

Zwaanskuikenbrug
Belgarijnsebrug
Meerkerksebrug
Haarbrug
Centr.post Gr si. Gorcum
Gr. sluis Vianen

19.42 winter
22,66 zomer

31a.

Biesboschsluis W .dam zomer

3,24

31b.

Biesboschsluis W .dam winter

2,16

1 (32al

32a.

Spieringsluis W.dam zomer

2 ,43

1

32b.

Spieringsluis W .dam winter

33a.

Ottersluis Dordt zomer

12

.
2.43

Ottersluis Dordt winter

1,62

Helsluis Dordt zomer

2,43

34b .

Helsluis Dordt winter

35a.

Peulesluis H.veld zomer/winter

1520 u.

20,30
winter
23,68
zomer

1710 u.

1615 u.

1615 u.

1

3,28

1 +inhuur gem. 1.4 fte.

2,25

2

2,53

1 +inhuur gem. 0 , 7 5 fte.

2,53

1615 u.

.
1

108,54

99

2,53

- 1 hard overdracht

1,70

1 +inhuur gem. 0.7 fte.

.
760 u.
14480 • 9, 52 fte.

11907

= 7,83 fte.

2000 = 1,3fte.

114,10

99,00

114,10

..

10,00

-------

119,4

Tot. - overdrachten 28 t/m 30, 33, 34 (

=221

+ inhuur

109,31

-·
Inhuur seizoen
----------------------------------------------117,14
119.4
Totaal

86

I inhuur formatie 5,53 I seizoen 3, 82

Overzicht van situatie na overdrachten en invoering 36 urÏ{Ie werkweek omgerekend naar fte. ( =1454 u/jf.)

108,54

Inhuur tbv formatie
---------------------------------------------109,31
108, 54
Winterformatie + inhuur

- 1 hard overdracht

1, 70

1

1,62

·12 hard

afroep 31 b.

1 + 1(34a)

V&W formule en werkelijkheid omgerekend naar fte. (1520 u /jr.)

Zomerbezetting

1480 u. +
1570 u. lokale
zomerbediening
28 a/b

-

34a.

Winterbezetting

7000 u.

Bedieningspoule voor
alle objecten

33b.

Totalen

3,29

86,00
5, 53

92,10

------------------------------------------91.53

124, 89

91,53

I

..

7,83

Tot. • overdrachten 28 t/m 30, 33, 34 ( = 28, 7 41 + inhuur

3,82
------------------------------96,15
95,35
H
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Bijlage 1 .
werkgroep
Winnerflex

-' . . . . 28,2
........._

28,3

werkgroep Winnerflex
BIJLAGE 2

Plan van Aanpak Bediening
I.

overall-strategie/filosofie
Strategie/filosofie m.b.t. techniek,
organisatie en sociaal-culturele aspekten

II.

Concrete wijzigingen
Wijziging personeelsinzet #
95
96
97
98
99
1. Exogene zaken

a. Wijziging aantal objekten
(welke)
b. Wijziging bedrijfstijd
(welke)
c. Wijziging bedrijfsintensiteit
(welke)
d. Overig
- NAW
- Beeldschermbesluit
- Opleidingen/overleg/etc.
- 55+ regeling/Pas/nachtwerk
- Overig
Totaal

2. Techniek
(centrale bediening, afstandsbediening, etc.)
- Maatregelen (welke)
- Investeringen (totaal per jaar)
3. Organisatie
(opvang piekbelasting, poolvorming,
schaalvergroting, samenwerking met anderen, etc.)
- Maatregelen (welke)
4. Sociaal-cultureel
(vakantiespreiding, ruimere tewerkstelling, etc.)
- Maatregelen (welke)
Totaal
III.

Sociaal "plan"
- Opvang sociale gevolgen
(VUT, herplaatsing, inhuur, etc.)

# Gesplitst in eigen personeel en inhuur

95/99

