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Inleiding
Het project VBO-Nat heeft twee hoofddoelstellingen: zorgen voor een - vooral kwalitatief - versterkte
beheersorganisatie en het creeren van een lerende beheersorganisatie. In mei 2000 is het MT akkoord
gegaan met het rapport ‘Organisatie hoofdgroep Beheer Natte Infrastructuur’ [1] en in november 2000
met het rapport ‘Op weg naar AV-nieuw, aanpak en afspraken; het groeitraject’ [2] . In de rapporten is
beschreven wat de kenmerken zijn van de versterkte en lerende beheersorganisatie, hoe die emit moet
zien en hoe de doelen bereikt worden.
In januari 2001 is vervolgens de nieuwe AV-organisatie van start gegaan met een aangepaste structuur
binnen de drie dienstkringen en de afdeling Scheepvaartzaken. Om leiding te kunnen geven aan het in
rapport [2] beschreven groeitraject zijn op dat moment ook de nieuwe clustercobrdinatoren en
onderafdelingshoofden benoemd. Het groeitraject kreeg richting door versterkingsopdrachten op te
stellen voor de primaire en secundaire taakvelden , die zijn beschreven in rapport [1],
De versterkingopdrachten geven per taakveld aan welke elementen verder ontwikkeld moeten worden
om de versterking te bereiken. De versterking richt zijn pijlen op zowel de inhoudelijke, de
organisatorische als de personeelsaspecten. De medewerkers van ieder taakveld hebben voor hun
eigen taakveld op grond van de versterkingsopdracht een plan van aanpak opgesteld. Volgens deze
plannen van aanpak zijn de versterkingsopdrachten uitgewerkt in rapportages waarin is aangegeven
wat de consequenties zijn voor werkprocessen, taken en functies/rollen.
Het uitwerken van de versterkingsopdrachten heeft twee doelen. In de eerste plaats geeft het de
medewerkers zelf de mogelijkheid om vanuit hun kennis en kunde aan te geven welke inhoudelijke
ontwikkelingen nodig zijn binnen de taakvelden en wat daarvan de organisatorische en ftmctionele
gevolgen (moeten) zijn. Daamaast vormen de uitwerkingen van de versterkingsopdrachten de basis
voor het opstellen van een formatierapport voor alle dienstkringen en afdelingen van AV.
Dit rapport beschrijft de implicaties van de uitwerking van de versterkingsopdrachten voor de
dienstkringen en afdelingen vanAV. Er is gekozen voor een eindrapport voor geheel A V, met ruimte
voor specifieke zaken per afdeling/dienstkring.

Opbouw rapport
Het eindrapport VBO bestaat uit drie delen.
Deel I

beschrijft de visie (streefsituatie)die AV heeft op het management, de medewerkers, de
verschillende processen, de organisatie en de gehanteerde uitgangspunten en gedachten
die daaraan ten grondslag liggen. De aanpak van het VBO-project impliceert dat de
streefsituatie voor een groot gedeelte al werkenderweg geimplementeerd is in de werkwijze
bij AV.

Deel II

beschrijft de consequenties daarvan voor de organisatie en formatie van AV. Met andere
woorden deel II is het organisatie/formatieplan.
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Deel III gaat in op de vervolgstappen in de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Immers met
de vaststelling van het rapport eindigt wel het VBO-project, maar niet het VBO-proces.
Bovendien beschrijft deel III hoe de nieuwe formatie geimplementeerd zal
worden.
Het MT van de Directie Zuid-Holland heeft besloten om de kwaliteitszorg bij de directie te schoeien
op de leest van het model van het INK. Een belangrijk principe bij dit model is het continu leren en
verbeteren Dit sluit goed aan bij het versterkingsproject van AV en het streven om een lerende
organisatie te zijn. Daarom is de hoofdstukindeling van deel I van dit eindrapport volgens de INKsystematiek opgezet.

Relatie met andere rapporten
Hieronder is een aantal documenten/rapporten genoemd dat gediend heeft als basis en input voor deze
eindrapportage. De genoemde rapporten zijn voorzien van een nummer tussen [ ] . In de tekst wordt
meerdere malen verwezen naar deze documenten/rapporten m.b.v. het corresponderende cijfer tussen
[ ]•
[1]
[2]
[3]

Organisatie Beheer Natte Infrastructuur (AV), 2 mei 2000 (het blauwe boek)
Op weg naar AV-nieuw, aanpak en afspraken: het groeitraject, 24 oktober 2000, (het groene
boek)
Plan van aanpak management

De VBO-rapporten [1] (het blauwe boek d.d. 2 mei 2000) en [2](het groene boek d.d. 24 oktober
2000) vormen de randvoorwaarden en kaders. Binnen deze randvoorwaarden en kaders zijn de
versterkingsopdrachten, de daarvan afgeleide plannen van aanpak en de uitwerkingen daarvan
opgesteld en uitgewerkt. De resultaten van die uitwerkingen zijn in aparte rapportages per taakveld
beschreven. Deze rapportages vormen uiteindelijk de basis voor dit eindrapport.
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De visie op de AV-organisatie
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Leiderschap
"Leiderschap

1.1

Strategic en beleid

Medewerkers

Middelen

Processen

Waardering

Eindresultaten

Uitgangspunt

De visie op het management van AV is gebaseerd op diverse ontwikkelingen. In de eerste plaats zijn
dat de ontwikkelingen in de samenleving: het opleidingsniveau van medewerkers wordt steeds hoger.
Medewerkers willen een baan die hen uitdaging biedt. Daamaast heeft het Rijkswaterstaatbrede beleid
invloed op de visie. RWS wordt steeds meer regisseur in plaats van uitvoerder, professionaliseert
steeds meer en de informatisering neemt verder toe.
AV wil een organisatie zijn die continu leert en steeds meebeweegt met de strategische
ontwikkelingen in het werkveld. Dat betekent dat managers en medewerkers continu bezig zijn met
het afstemmen en verbeteren van hun eigen kwaliteit op datgene wat samenleving en politiek op dat
moment vragen.
Voor het management van AV zijn twee hoofdpunten van cruciaal belang:
1. Loskomen van het operationeel inhoudelijke werk (meewerkend voorman) en veel meer accent
leggen op strategische vraagstukken en op het toerusten van de organisatie en daarbij zorgen voor
een werkomgeving waarin medewerkers optimaal kunnen presteren.
2. Loskomen van een leiderschapsstijl waarbij de leidinggevende zelf alles het beste moet weten (en
dus steeds aan moet geven wie wat hoe moet doen) en het accent leggen op het steeds opnieuw
uitdagen en stimuleren van een verdere ontwikkeling van de medewerkers;
Op basis van deze twee hoofdpunten is het gewenste leiderschap van AV verder uitgewerkt.

1.2 Individueel leiderschap
De AV-leidinggevenden geven binnen kaders medewerkers verantwoordelijkheden. Zij nemen afstand
van de waan van de dag, sturen niet meer op inhoud en laten hun neiging om te beheersen door
controle achter zich. Zij laten meer over aan de medewerkers. Deze vorm van leiderschap vergt niet
alien een grote omslag in het denken en functioneren van de leidinggevenden, maar ook een flexibel
optreden naar de medewerkers. Dat wil zeggen dat de leidinggevende zich in zijn stijl van
leidinggeven rekening houdt met de mogelijkheden van de medewerker.
De leidinggevende treedt op als coach, waarmee het ‘coachend leiderschap’ binnen AV gestalte krijgt.
Vanuit die optiek zal elke medewerker leiding krijgen en aangestuurd worden op een wijze die bij de
medewerker past. De kern van coachend leiderschap is dat de manager die de medewerkers echt
coacht, alle capaciteiten benut die op dat moment bij zijn medewerkers aanwezig zijn.
De kwaliteiten die horen bij het coachend leiderschap zijn: luisteren, durven kwetsbaar te zijn, durven
fouten te maken, durven los te laten en risico’s te nemen, plezier hebben en geven in het werk, kunnen
motiveren, stimuleren en uitdagen en vertrouwen kunnen schenken. Leidinggevenden moeten in staat
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zijn om afhankelijk van de medewerker hun stijl van leidinggeven aan te passen. Leidinggevenden die
op deze manier hun afdeling sturen en aandacht hebben voor de individuele medewerker, creeren een
veilige omgeving voor hun medewerkers. De medewerkers durven hun eigen grenzen te verleggen en
kunnen functioneren zoals gewenst in een lerende organisatie.
De AV-leidinggevende, die dus meer op grote lijnen stuurt, is naast coach vooral resultaatgericht,
toetst de voortgang en laat zijn medewerkers verantwoording afleggen. HiJ bouwt netwerken op en
houdt die in stand en is strategisch bezig, gericht op de omgeving

1.3

Collectief leiderschap

De werklocaties van AV liggen geografisch sterk verspreid. Het risico daarvan is dat veel dingen een
eigen leven gaan leiden. Daarom moet het management volstrekte duidelijkheid verschaffen over
zaken die heel AV aangaan. Het management moet op alle plekken in de organisatie boodschappen
eenduidig verwoorden. Als de leidinggevenden hier niet zorgvuldig genoeg mee omgaan, schept dat
voor de medewerkers verwarring en onduidelijkheid. Het risico is groot dat de medewerkers het
management als een verdeelde club ervaren.
De AV-staf opereert daarom als een team. AV-stafleden zitten niet alleen in de AV-staf om de
belangen van de eigen afdelingen te representeren, maar richten zich vooral op de zaken die de hele
organisatie aangaan.
Voor de dienstkring- en afdelingsteams maar dan op het niveau van de dienstkringen en afdelingen
geldt hetzelfde.
Elke maand komen alle leidinggevenden van AV bij elkaar in de Grote AV-staf. De grote AV-staf is
de plek waar signalen vanuit de AV-staf en de werkvloer samenkomen en waar meningsvorming
plaats vindt. Ook is de grote AV-staf de plek bij uitstek om belangrijke informatie over te dragen.

1.4 Leiderschap gezien vanuit de medewerker
De keuze voor coachend leiderschap betekent dat van medewerkers een grote mate van
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en eigen initiatief verwacht wordt. Medewerkers zien hun
leidinggevende als iemand die de kaders aangeeft waarbinnen zij hun werk uitvoeren. Die kaders zijn
niet bedoeld als beperking, maar als richtinggevend. De medewerkers hebben voldoende ruimte om
zelfstandig te functioneren, te leren en zichzelf te ontwikkelen. Medewerkers verwachten van hun
leidinggevenden regelmatig objectieve feedback over het functioneren.
Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek MeteOOR blijkt dat medewerkers hun leidinggevende
beoordelen op zaken als het geven van feedback, het uitspreken van waardering en het stimuleren van
eigen initiatief. De uitslag op deze drie punten en de score op het aspect ‘tevredenheid over de manier
van leidinggeven’ laat zien dat de AV-leidinggevenden nog niet voldoen aan de verwachtingen van de
medewerkers. Het coachend leiderschap vormt de basis voor de verbetering.
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Strategie en beleid

Leiderschap

2.1

*• S^ege^&leid “*■

Medewerkers

Middelen

Processen

Waardering

Eindresultaten

Missie

AV heeft een missie geformuleerd om richting te geven aan het continu versterkings- en leerproces.
De missie van AV past bij de visie van AX op waterbeheer en bij de vijf uitgangspunten die het MT
heeft geformuleerd (zie hoofdstuk 4 rapport [1]).
De hoofdgroep Beheer Natte Infrastructuur wil een organisatie zijn die:
•
•
•
•
•
•

het beleid voor water en vervoer over water uitvoert en rekening houdt met de betrokken belangen,
weet wat nodig is voor het beheer nu en in de toekomst,
goed is in het formuleren van opdrachten en daarbij maatwerk levert,
midden in de samenleving staat en duidelijk een eigen visie uitdraagt,
een goede werkgever is waar medewerkers plezier hebben in hun werk,
kortom, werkt aan en op het water.

2.2

Visie

Lerende organisatie
AV moet veranderen om aan de missie te voldoen, Omdat de wereld niet stilstaat, is een verandering
niet voldoende, maar zal continue verandering en aanpassing nodig zijn. De beste manier om dat in de
organisatie te verankeren is het creeren van een lerende organisatie. Daarom heeft AV gekozen voor
een veranderingsmodel waarin leren, groei en ontwikkeling maximaal worden gestimuleerd. Deze
lerende organisatie wordt volgens het rapport [1] als volgt gedefinieerd:
De beheersorganisatie wil zelf leren haar eigen situatie continue op een objectieve
wijze te onderzoeken en te beoordelen om vervolgens gepaste veranderacties te
ondernemen. Het uiteindelijk beoogde resultaat is een cyclisch proces waarbij de
beheersorganisatie blijvend en zelfstandig in staat is adequaat in te spelen op de
ontwikkelingen. Dit laatste werd nodig geacht om te voorkomen dat een eenmalige
interventie slechts een kortdurend effect heeft, waarna de cyclus naar afglijden en
opnieuw ingrijpen weer van voren af aan begint.
Om aan deze definitie in de praktijk invulling te geven zijn voor AV een aantal aspecten belangrijk:
• continu en objectief onderzoeken van de organisatie: hoofdstuk 6 van dit rapport beschrijft de
wijze waarop ‘de check’ plaatsvindt;
• veranderactie in cyclisch proces: het leren en verbeteren is een integraal onderdeel van het INKproces;
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• eigen verantwoordelijkheid management en medewerkers: het leiderschap is in hoofdstuk 1 verder
uitgewerkt en in hoofdstuk 3 komen de medewerkers uitgebreid aan de orde.

Visie op de rol van AVB
De stafafdeling AVB neemt een bijzondere positie in. De werkzaamheden van de ze afdeling lopen
door de verschillende taakvelden heen. Via een apart traject is een visie ontwikkeld over de rol en de
positie van deze afdeling binnen AV. Uiteraard houdt deze visie rekening met de missie van AV, de
doelstelling van de dienstkringen en de afdeling Scheepvaartzaken en het besturingsmodel van AV.
De stafafdeling AVB is een advies- en projectafdeling op hoofdgroepniveau, die bijdraagt
aan de realisatie en het instandhouden van een transparante A V-organisatie. A VB is een
afdeling die nienwe inzichten, ontwikkelingen en technieken in de A V-organisatie
aandraagt, implementeert en overdraagt en die fungeert als expertisecentrum. A VB vormt
het centrale punt voor het organiseren en kanaliseren van antwoorden op beleidsgevoelige
vragen en coordineert hetplanproces binnen A V.

2.3

Strategie

Wijze van veranderen
AV wil de visie realiseren door het veranderen van de organisatie-elementen strategie, werkprocessen,
cultuur, kwaliteiten, (leiderschaps)stijl, medewerkers en de structuur. Uitgangspunt is de
veranderingen te realiseren in de context van de lerende organisatie. Kemwoorden zijn : participatief,
iedereen, leren, duidelijke keuzes en sturing op die keuzes. Vanaf het moment dat AV is gaan
nadenken over verandering en gedurende het vorm geven van veranderingen, is de hele organisatie
bezig geweest met leren te leren. AV is nu al enkele jaren bezig met het leerproces.
Basisprocessen (streefbeelden)
De missie van AV is vertaald in concrete streefbeelden per basisproces. Aan de hand van die
streefbeelden kan AV naar de missie toe werken. Vervolgens zijn de consequenties van de
streefbeelden voor processen, medewerkers en organisatie op een rijtje gezet.
De basisprocessen waar streefbeelden voor zijn uitgewerkt zijn:
- nautisch toezicht en bediening
- uitvoering van werken
- beleidsondersteuning en advies (voorheen regio-strategie en vergunningverlening)
- handhaven
- bedrijfsvoering
- organisatiekwaliteit
- management
Het streefbeeld management is verwerkt in hoofdstuk 1.
De overige streefbeelden worden nader verklaard in hoofdstuk 5 van dit rapport.
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Besturingsmodel
Voor het realiseren van de visie heeft AV een passend besturingsmodel nodig. De basisprincipes van
het besturingsmodel zijn uiteengezet in hoofdstuk 6.2 van rapport [1]. Kort samengevat behelst het
besturingsmodel het volgende:
• de dienstkring/afdeling ‘staat’ voor een bepaalde kwaliteit en kwantiteit ‘integraal waterbeheer’
waartoe middelen ter beschikking worden gesteld; hierover worden afspraken gemaakt in een
managementcontract tussen hoofd AV en het dienstkring-Zafdelingshoofd;
• het dienstkring-Zafdelingshoofd richt zijn organisatie zo in dat het afgesproken product wordt
gerealiseerd en hij stuurt daarop;
• hoofd AV stuurt op de procesgang van het besturingsmodel en op output;
• hoofd AV stuurt de AV-brede strategische dialoog ; organiseert daarvoor onder meer jaarlijks een
strategische conferentie die weer input is voor de afdelingsZdienstkringplannen en daaruit komende
managementcontracten;
• ruggengraat van dit besturingsmodel is het elkaar aanspreken op afspraken.
Hoofd AV laat zich hierin bijstaan door de stafafdeling AVB. Hoofd AV en hoofd AVB hebben
afspraken gemaakt over de nodige bevoegdheden.
Verdere uitwerking van dit besturingsmodel heeft geleid tot de noties dat AV (nog) meer projectmatig
moet werken. Daamaast zal de werkwijze in het taakveld ‘uitvoering van werken’ sterk worden
beinvloed door de ontwikkeling van het innovatief aanbesteden.
Projectmatig werken
Projectmatig werken is belangrijk omdat het helderheid verschaft in verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Daamaast schept projectmatig werken een kader waarbinnen AV de werkzaamheden
kan uitvoeren. De uitgangspunten van het projectmatig werken binnen de AV-organisatie zijn:
• vanuit de afdelingsplannen (met daarin opgenomen de maatregelen die in BOPPER geplaatst zijn)
worden de managementcontracten samengesteld voor het uitvoeringsjaar en ondertekend door
hoofd AV en afdelingsZdienstkringhoofd;
• de productie van uitvoeringsjaar wordt zo mogelijk onderverdeeld in projecten;
• voor elk project is een projectplan opgesteld, met daarin minimaal beschreven het resultaat en de
daarbij behorende middelen en planning;
• binnen de kaders van het projectplan is de projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering
daarvan;
• de projectleider houdt voor ieder project een kick-off meeting waar alle disciplines om de tafel
zitten die nodig zijn voor de uitvoering van het project;
• de projectleider krijgt de bijbehorende bevoegdheden, voorzover het beleid van Rijkswaterstaat dit
toestaat.
Andere manier van uitvoeren van werken (innovatief aanbesteden)
Bij innovatief aanbesteden wordt de markt beter ingeschakeld. Voor AV heeft dat het voordeel dat de
organisatie meer tijd heeft voor het nadenken over haar beheerstaken en de introductie van een
verbeterde inspectie- en nazorgrol. Bovendien maakt innovatief aanbesteden een betere prijsZkwaliteit
afweging mogelijk. AV hoeft niet altijd meer de laagste aanbieder te kiezen.
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AV stelt dat de organisatie over ongeveer twee jaar klaar moet zijn voor uitbesteding naar de
aannemerij, conform het streefbeeld uitvoering van werken. In de periode van uitbesteding worden
evaluatiemomenten bepaald. Op basis van de uitkomsten van die evaluaties neemt de AV-staf een
‘go/no go-beslissing over de haalbaarheid van uitbesteding naar de aannemerij conform het
streefbeeld.
AV zal binnen de eigen organisatie experimenteren met innovatief aanbesteden. Uiteraard wordt
daarbij gebruik gemaakt van kennis die al aanwezig is, bij bijvoorbeeld de Bouwdienst en TX.
Tijdens de ‘experimenteerfase’ zal een aantal werken nog op de huidige wijze op de markt worden
gezet.
Strategische conferentie
Een keer per jaar organiseert AV een strategische conferentie, waaraan alle medewerkers deelnemen
(voor zover de continudienst het toelaat). Een strategische conferentie is een van de manieren om
inhoud te geven aan de lerende organisatie. Leidinggevenden en medewerkers wisselen met elkaar
van gedachten over de AV-organisatie zelf en over ontwikkelingen die eraan komen. De strategische
conferenties geven input voor besluitvorming over de toekomst van AV en daarmee ook voor de
accenten in de afdelingsplannen.
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Medewerkers
Leiderschap

3.1

Strategic en beleid--*- .vMedewerkeriaMiddelen

Processen

Waardering

—* Eindresultaten

Algemeen profiel van de AV-medewerker

Naast het efficient en effectief verrichten van de dagelijkse werkzaamheden wordt ook van de
medewerker verwacht dat hij in zijn functioneren:
•
•
•
•
•

geen afwachtende bonding aanneemt, maar zelf met oplossingen en voorstellen komt;
zichzelf wil laten coachen;
bercid is zich aan te passen aan veranderende omstandigheden;
meer een kenniswerker en regisseur is dan een uitvoerder;
zelf (kritisch) meedenkt over de organisatie, de samenwerking met anderen en over de
klantrelaties;

• zelf strategische signalen nit het veld opvangt en doorgeefl: aan collega’s voor wie ze relevant zijn;
• zelf initiatieven neemt om zichzelf verder te ontwikkelen, maar ook om de organisatie verder te
versterken en up to date te houden;
• in hoge mate zelfstandig is;
• zelf verantwoordelijkheid neemt.
Voor veel medewerkers zal dit niet gemakkelijk zijn. Zij zullen geholpen moeten worden. De eerst
aangewezene daarvoor is de direct leidinggevende. Hij zal zijn medewerkers moeten coachen. Naast
zijn eigen kwaliteiten, beschikt de leidinggevende bovendien over een aantal
managementinstrumenten. Dit hoofdstuk gaat in op een aantal belangrijke instrumenten om het
medewerkersprofiel te realiseren.

3.2 Nieuwe opzet functiebeschrijvingen (functieprofielen)
Gedetailleerde functiebeschrijvingen bieden medewerkers onvoldoende armslag om het gewenste
profiel waar te maken. Ze bieden (te) weinig ruimte voor eigen initiatief en verdere ontwikkeling.
Daarom heeft AV gekozen voor meer algemeen opgestelde functiebeschrijvingen. Dit zijn de
zogenaamde functieprofielen. De functieprofielen zijn zodanig opgesteld dat ze de medewerker meer
speelruimte bieden om op een goede manier de functie te vervullen.
De nieuwe functieprofielen zijn opgenomen in de bijlagen van deel II van dit rapport.

3.3

Strategisch personeelsmanagement (SPM)

Om medewerkers te laten toegroeien naar het gewenste profiel, is meer nodig dan een coachende
leidinggevende. De medewerkers mogen van het management verwachten dat zij naast een coachende
manier van leidinggeven onder andere een effectief strategisch personeelsmanagement voert, waarbij
de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:
• Sturen op talenten (Persoonlijke Ontwikkelings Plannen) Zie rapport [1]
• Inzet van j obrotation
• Inzet mentorschap
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• Optimale informatieoverdracht
• Beperken van onzekerheid tot een minimum
De visie op het strategisch personeelsmanagement sluit aan op het SPM-beleid zoals dat verwoord is
in het directieplan Zuid-Hollamd 2002-2007. Voor AV als lerende organisatie zijn vooral de volgende
punten van belang:
•
•
•
•
•
•

Luisteren en communiceren: interne onderstroom zichtbaar maken, feedback op functioneren.
Uitstraling: taken en kennis expliciteren, grensverleggend werk, samen werken.
Persoonlijk ontwikkelingsplan: op peil brengen en houden, mentors, mobiliteit.
Werving; goede en gemotiveerde medewerkers die eigen verantwoordelijkheid nemen.
Werkplezier: bieden van kansen, ontplooiing en ontspanning tijdens het werk.
Flexibiliteit van de medewerkers

De basis voor SPM bij AV is de wens om een lerende organisatie te worden. Het is noodzakelijk dat
AV een flexibele organisatie neerzet met flexibele medewerkers, die zich daadwerkelijk kan
aanpassen aan veranderende omstandigheden.
Wat betekent dit nu in de dagelijkse praktijk? Elke afdeling en dienstkring heeft verschillende
instrumenten om aan eerder genoemde uitgangspunten te werken. Belangrijk is de persoonlijke
ontwikkeling van medewerkers, niet alleen om mee te kunnen veranderen op de huidige werkplek
maar ook om in staat te zijn om op een andere werkplek aan de slag te gaan. In het kader van dat
laatste is ook job-rotation een nuttig instrument. Andere SPM-instrumenten die al gehanteerd worden
maar waarvan de inzet kan verbeteren, zijn het gebruik maken van mentoren, toekomstgeorienteerde
werving en selectie, eenvoudige procedures voor aanpassing van functies en de organisatie,
samenwerking, fimctionerings- en potentieel-indicatiegesprekken, mobiliteit, etc. etc.
De eindverantwoordelijkheid voor strategisch personeelsmanagement ligt bij de afdelings- en
dienstkringhoofden; echter ook de medewerkers zelf hebben hierin een verantwoordelijkheid.
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Het persoonlijk ontwikkelingsplan is een belangrijk instrument bij de individuele ontwikkeling van
medewerkers. In principe geldt dat voor iedere AV-er in samenspraak met zijn leidinggevende
een POP wordt opgesteld. De POPs vormen de leidraad voor de ontwikkeling van het
personeel in de komende jaren. In het POP liggen niet alleen afspraken vast over opleidingen,
trainingen en cursussen. Het POP geeft ook aan op welk niveau de medewerker zijn werk wil
en kan uitvoeren, welke taken en activiteiten in de toekomst uitgevoerd worden, wat de
leidinggevende doet om de medewerker daartoe in staat te stellen, etc.
Jobrotation
Via jobrotation doen medewerkers andere werkervaring op en kunnen zij hun ontwikkeling verbreden.
Jobrotation of uitwisseling van medewerkers binnen AV vergroot het inzicht in rol, taak en
verantwoordelijkheden van anderen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van medewerkers maar
ook voor de organisatie. Voor medewerkers is het belangrijk te weten dat zij binnen de eigen
organisatie de ruimte krijgen om eens iets anders te gaan doen. Dit voorkomt dat zij het gevoel krijgen
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dat ze op een pick ‘vastroesten’. Anderzijds draagt jobrotation eraan bij dat AV goede mensen in de
organisatie kan behouden. Bij de benoeming van de clustercobrdinatoren en onderafdelingshoofden in
januari 2001 heeft de AV-staf het voomemen uitgesproken om ook bij de leidinggevenden te streven
naar meer flexibiliteit. Dit wordt onder andere bereikt door een aanstelling in de functie voor bepaalde
termijn . Het is belangrijk dat deze stap gevolgd wordt door concrete vervolgstappen die deze
medewerkers voldoende afwisseling en toekomstperspectief geven.
Mentorschap
AV staat bol van de praktijk/gebiedskennis. Als mensen vertrekken zonder dat er opvolgers zijn, kan
betekenen dat kennis verloren gaat. Anticiperen op het vertrek van medewerkers als gevolg van
vroegtijdige uittreding of pensionering is noodzakelijk. AV wil door het aanwijzen (benoemen) van
fulltime mentoren voorkomen dat AV kostbare kennis verliest. Mentoren zijn mensen die binnen twee
jaar de dienst verlaten en die hun kennis en ervaring overdragen op nieuwe medewerkers. Mentoren
moeten het vermogen hebben kennis te kunnen overdragen.
De mentor blijft zijn formatieplaats behouden terwijl de nieuwe medewerker of potentieel opvolger
bovenformatief wordt geplaatst, waarbij het A-team besluit van toepassing is dat de gemiddelde
bezetting van AV op jaarbasis niet groter mag zijn dan de formatie;
De mentor kan ingezet worden bij :
- het inwijden en inwerken van nieuwe medewerkers, zeker als ze voor het eerst aan het werk gaan of
van buiten Rijkswaterstaat komen.
- overdracht van de eigen kennis aan de opvolger of onderafdeling.
Het mentorschap kan afhankelijk van het doel heel planmatig of veel ‘losser’ worden vormgegeven.

3.4

Communicatie

Medewerkers in dialoog met leidinggevenden
Via de dialoog met de medewerkers wil AV bereiken dat de lerende organisatie constant impulsen
krijgt van boven naar beneden, maar ook van beneden naar boven. De visies die AV ontwikkelt, de
oplossingen en werkwijzen die AV kiest en de producten die AV levert, zijn gevormd in dialoog met
elkaar. De doelstellingen van de dialoog met de medewerkers luiden dan ook als volgt:
• visies ontwikkelen
• standpunten bepalen
• afspraken maken.
Vorm geven aan de dialoog
Eens per maand is er een ‘Grote AV-staf. Voorzitter is het hoofd AVB. In de grote AV-staf komen
de meningen van de medewerkers indirect via de onderafdelingshoofden samen met de mening van de
AV-staf. De grote AV-staf heeft drie primaire functies:
• gezamenlijke meningsvorming
• informatie-overdracht van AV-staf naar leidinggevenden en vandaar naar medewerkers en vice
versa
• bewaking van processen.
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De AV-staf (dienstkring- en afdelingshoofden en hoofd AV) vergadert eens per twee weken. De
versterking van de organisatie is een vast onderdeel van de agenda. De dienstkring- en
afdelingshoofden hebben de taak om hun dienstkringteam te informeren over standpunten en besluiten
van de AV-staf en een duidelijke boodschap mee te geven voor de medewerkers.
Een keer per jaar organiseert AVB de strategische conferentie. AVB is tevens verantwoordelijk voor
de inhoud van deze conferentie. Het is de bedoeling dat aan deze conferenties alle AV-ers deelnemen
(voor zover mogelijk in verband met de continudienst). Een strategische conferentie is een van de
manieren om inhoud te geven aan de lerende organisatie. Leidinggevenden en medewerkers wisselen
met elkaar van gedachten over de AV-organisatie zelf en over ontwikkelingen die eraan komen. De
strategische conferenties geven input voor besluitvorming over de toekomst van AV en over de
accenten in de afdelingsplannen.

AV-brede communicatie
De communicatie binnen AV is hierarchisch georganiseerd. Elke laag leidinggevenden informeert de
volgende laag en trapsgewijs komt informatie uiteindelijk terecht bij de medewerkers. Omgekeerd
gebeurt precies hetzelfde: medewerkers geven een signaal aan hun directe leidinggevende die het
langs het hierarchische trapje omhoog brengt. Het ontstaan van ruis in de communicatie is vrijwel
niet te voorkomen. Om de te communiceren boodschappen zo eenduidig mogelijk over te brengen, is
het van belang een heldere boodschap vast te stellen. Schiftelijke communicatiemiddelen zoals
bijvoorbeeld BladNat dienen als ondersteuning van de mondelinge communicatie.
BladNat is de nieuwsbrief die medewerkers op de hoogte houdt van het project VBO en de doorstart
BPN.

3.5 Aandachtspunten
Kenniserosie door veranderde werkwijze
Binnen AV bestaat de angst dat kennis verloren gaat. Dit geluid is voomamelijk afikomstig uit het
taakveld Uitvoering van Werken. Op zich is dat logisch omdat juist bij dit taakveld een geheel andere
werkwijze wordt voorgestaan namelijk “van zelf doen naar zorgen dat het werk gedaan wordt”. Om
kenniserosie tegen te gaan stelt de werkgroep Uitvoering van Werken in haar eindrapport d.d .24
maart 2000 dat alle projecten en werken projectmatig aangepakt moeten worden, zodat projectmatige
vastlegging van kennis plaats vindt.
Ook binnen het taakveld Bediening wordt gewezen op het gevaar van het weg (laten) vloeien van
kennis. Door de bediening verder te centraliseren, gaat de ‘voeling’ met het object en de specifieke
kennis van een relatief kleine groep medewerkers verloren. Gevreesd wordt dat dat ten koste gaat van
een correcte uitvoering van bedienprogramma’s zoals het spuien met de Haringvlietsluizen. Bij het
onderzoek naar de verdere mogelijkheden voor centralisatie zal met dat aspect zeker rekening
gehouden worden.
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Kenniserosie door vertrekkende niedewerkers
Door de te verwachten grote uitstroom van oudere medewerkers in de komende jaren en sowieso door
vertrekkende medewerkers kan praktijk- en gebiedskennis in een keer verloren raken. AV wil dit
voorkomen door het benoemen van mentoren, zoals beschreven in hoofdstuk 3.3.
Kennissystemen
Kenniserosie kan worden tegengegaan door kennis direct te delen. Dat kan via mondelinge of
schriftelijke informatieoverdracht, maar nog belangrijker is om kennis toegankelijk voor iedereen vast
te leggen en daama up to date te houden door een goed beheer van de informatie. Voorbeelden zijn
TISBO, GIS en procesbeschrijvingen. AV hecht groot belang aan het vullen, beheren en actueel
houden van dergelijke informatiesystemen.
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Middelen

4

Leiderschap

Strategie en beleid--^

Medewerkers

Middelen

Processen

Waardering

Eindresultaten

Dit hoofdstuk gaat over de gehanteerde uitgangspunten voor de twee belangrijkste middelen die nodig
zijn om de lerende organisatie vorm te geven, namelijk de organisatie en de formatie. Andere
middelen zoals management, medewerkers en processen zijn in andere hoofdstukken behandeld.

4.1

Organisatiestructuur

Rapport [1] is uitvoerig ingegaan op de werkwijze en opbouw van de natte beheersorganisatie. Als
afgeleide daarvan is de hoofdopzet van de beide afdelingen en de drie dienstkringen beschreven. In
rapport [2] is aangegeven op welke details de hoofdopzet van de organisatiestructuur nog is
aangepast.
Deel II van dit rapport gaat uitgebreid in op de organisatiestructuur van AV. Daarin zijn ook de
organigrammen opgenomen.
Op hoofdlijnen zijn daarbij de volgende uitgamgspunten gehanteerd:
• De hoofdstructuur van AV is onveranderd gebleven, te weten drie dienstkringen (AVH, AVM en
AVN), afdeling Scheepvaartzaken (AVS) en de afdeling Advies en Innovatie (AVB).
• Er is geen enkele aanleiding de beheergrenzen van de dienstkringen te wijzigen.
• Om de gewenste (gewijzigde) rol en positie binnen AV waar te kunnen maken is de afdeling AVB
veranderd in de stafafdeling AVB. Ook de naam is gewijzigd : “Advies en Innovatie”.
• In elke dienstkring is een stafmedewerker ‘organisatiekwaliteit’ rechtstreeks aan het
dienstkringhoofd toegevoegd.
• Het aantal managementlagen binnen de dienstkringen en afdelingen is van drie teruggebracht naar
maximaal twee lagen, t.w. dienstkring-Zafdelingshoofd en onderafdelingshoofd.
• Bij de structurering van de dienstkringen zijn activiteitgebieden, zijnde de basisprocessen,
geclusterd. Herkenbaarheid en samenhang (ook voor de buitenwacht!) waren hierbij
doorslaggevend. Zo zijn de volgende onderafdelingen ontstaan;
- Kunstwerken
- Waterwegen
- Handhaven
- Bedrijfsvoering
- Bediening
Niet alle onderafdelingen komen bij elke dienstkring voor. Dat heeft te maken met een te geringe
omvang van de bepaalde werkzaamheden. Zo is bij AVH Handhaven ondergebracht bij
Waterwegen, en is bij AVM en AVN Bediening ondergebracht bij Kunstwerken.
• Om het ‘daar en dan’ proces binnen alle dienstkringen en scheepvaartzaken duidelijk te profileren
is een apart cluster Beleidsondersteuning en Advies (B&A) gecreeerd. Daarin is ook ruimtelijke
ordening en vergunningverlening ondergebracht. De afstemming tussen de ‘hier en nu’
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werkzaamheden en regionaal/lokaal RWS beleid vindt plaats in dit cluster. Het cluster B&A sluit
de werkzaamheden van de dienstkringen aan op die van de hoofdgroepen AP en AW en op die van
RXJ en RXS.
• Door de aard van de werkzaamheden heeft A VS een sterk afwijkende organisatiestructuur. A VS
heeft wel net als de dienstkringen een onderafdeling Bedrijfsvoering en het cluster B&A.
Daamaast kent AVS de onderafdelingen Scheepvaartbeleid en projecten, de Verkeersdienst en het
cluster Verkeersbegeleidende systemen. Over het laatste loopt nog een discussie omtrent de
definitieve plaats in de AVS-organisatie.
Het organigram AV en de organigrammen van de dienstkringen en afdelingen zijn opgenomen in deel
II.

4.2

Formatie

De AV-staf heeft in juni 2001 de uitgangspunten voor de formatie vastgesteld. De uitgangspunten
sluiten aan bij een nevendoel van het VBO-proces om de herkenbaarheid van de functies binnen AV
te vergroten. Dit is ook van belang om de mobiliteit tussen dienstkringen/afdelingen te bevorderen.
Het taakveld nautisch toezicht en bediening valt gedeeltelijk buiten het bereik van dit rapport in
verband met de ontwikkeling - die deels reeds heeft plaatsgehad - van RWS-breed referentiemateriaal.
Daar waar het haalbaar is zijn nautische functies gebaseerd op het referentiemateriaal nog in deze
formatie opgenomen. In de overige gevallen zal dat gebeuren zodra landelijk overeenstemming is
bereikt.
Uitgangspunten:
• Om de gewenste kwaliteitsslag naar een professionelere beheersorganisatie te kunnen maken en
omslag van technisch beheer naar functioneel beheer te realiseren is er een verschuiving van LBO
naar MBO en van MBO naar- HBO werk- en denkniveau wenselijk.
• In een lerende organisatie moeten medewerkers de ruimte hebben om hun functie zo flexibel
mogelijk in te vullen, mede om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Er moet voldoende ruimte zijn om
binnen de functie te kunnen bewegen zonder dat de beschrijvingen te snel moeten worden
aangepast. Daarom wordt gebruik gemaakt van algemeen opgestelde (niet te veel detail)
functiebeschrijvingen, de zogenaamde functieprofielen. Zie bijlagen van deel II.
• Door gebruik te maken van de algemene functiebeschrijvingen wordt het aantal verschillende
functienamen en bijbehorende beschrijvingen zo beperkt mogelijk gehouden.
• Functienamen en bijbehorende beschrijvingen tussen de dienstkringen/afdelingen moeten zoveel
mogelijk gelijk zijn.
• Via taakbladen wordt het (tijdelijke) zwaartepunt van de werkzaamheden binnen de functie
aangegeven en zonodig toegespitst op de specifieke taken. Een bijkomend voordeel hiervan is dat
een taakblad gemakkelijk gewijzigd kan worden, zodat een meer flexibele organisatie ontstaat.
N.B. Een taakblad is beslist niet bedoeld om individuele afspraken met medewerkers te maken,
daarvoor zijn functioneringsgesprekken en POP’s het instrument bij uitstek.
• De invulling van een taakblad is, zolang de taken binnen de begrenzing van de functiebeschrijving
vallen, niet van invloed op het formatierapport. Het formatierapport is daardoor eenvoudiger op te
stellen en hoeft minder snel gewijzigd te worden.
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• Eenzelfde functie kan verschillend worden gewaardeerd. Dat hangt af van de moeilijkheidsgraad
en niveau van de werkzaamheden, van de kenmerken van het beheersgebied en van het niveau van
de contacten. Waarderingsrapporten geven aan waarom dezelfde functies verschillend worden
gewaardeerd.
• De randvoorwaarde ten behoeve van de formatie is vastgesteld op 255 fte, opgebouwd uit 2 AV,
7.8 AVB, 70.2 AVH, 60.1 AVM, 46.5 AVN en 68,4 AVS. Inmiddels is hierin het een en ander
gewijzigd. Door het depot Put van Cromstrijen breidt het areaal van AVH zich uit. Het A-team
heeft AVH hiervoor een een uitbreiding toegekend van twee fte. Dat brengt het totaal van AVH op
72,2 en dat van AV op 257.

4.3 Arbeidsmix
Arbeidsmix kan omschreven worden als het op een objectieve wijze kijken naar de personele
bezetting van een organisatie aan de hand van verwachte ontwikkelingen voor de komende vijf jaar en
het daarop voorbereiden van een organisatie.
Het managementteam van de directie Zuid-Holland heeft op 21 September 1999 een voorstel van de
stafafdeling P&O goedgekeurd voor een directiebrede aanpak voor het ontwikkelen van een
arbeidsmixvisie ( zelf doen versus uitbesteden/eigen personeel versus inhuur/ vast personeel versus
tijdelijk personeel). Dit heeft ertoe geleid dat er een arbeidsmixvisie AV 2001-2005 is opgesteld aan
de hand van de streefbeelden uit de diverse taakvelden. De defmitieve versie is verschenen op 11 juli
2000. Bij het bepalen van de formatieve omvang en hoe de efficientietaakstelling bereikt kan worden
is rekening gehouden met de arbeidsmixvisie van AV.
Dat wil echter niet zeggen dat de arbeidsmix zoals beschreven in genoemde nota nu al ingevuld kan
worden conform die nota. Het streven blijft om op termijn de vaste bezetting omlaag te brengen en
meer te gaan werken met een flexibele schil. Dat speelt met name op het terrein van uitvoering van
werken waar het streefbeeld laten doen in plaats van zelf doen nog verder ingevuld kan worden. Bij de
invulling van de efficientietaakstelling (zie paragraaf 4.4) wordt hiervan gebruik gemaakt, maar op
termijn kan dat nog verder worden doorgevoerd. Niet uit het oog moet echter worden verloren dat
binnen beheer en onderhoud de taken een veel meer continu karakter hebben dan bij aanleg. Dat wil
zeggen dat denken in termen van flexibele schillen bij beheer en onderhoud minder zinvol is. Immers,
taken zoals bediening, inspectie van onderhoudstoestand, handhaving, vergunningverlening en
dergelijke zullen toch uitgevoerd moeten worden. Tijdelijke functionarissen voor continue taken zijn
zelden efficient en inhuur, laat staan uitbesteding, is vaak een veel duurdere oplossing dan zelf doen.
Samengevat: bij de verdere organisatie-ontwikkeling van AV blijft de arbeidsmixvisie maatgevend
maar hoe er feitelijk mee wordt omgegaan in termen van verdeling vast/tijdelijk/inhuur moet in de
komende tijd nog maar eens goed tegen het licht worden gehouden.

4.4 Efficiency taakstelling
Aanleiding
Ten behoeve van de omvorming van AV naar AV-nieuwe stijl heeft AV achttien fte extra toegewezen
gekregen. Zes fte zijn nodig voor nieuwe taken in relatie tot areaaluitbreiding (Put Cromstrijen,
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Ruimte voor de Rivier, marktwerking loodswezen), zes fte zijn nodig voor Beleidsondersteuning en
Advies (dus BPN en vergunningverlening) en voor handhaving en zes fte uitbreiding (exteme
toevoeging). Echter, de omvang van de uitbreiding is tijdelijk. Het MT heeft opdracht gegeven op
termijn een efficientietaakstelling van veertien fte door te voeren. Daarvan moet per 1 januari 2003
zes fte en op 1 januari 2006 nog eens acht fte gerealiseerd zijn. Rapport [1] geeft aan dat verdere
centralisatie bij de bediening zeven fte opievert. Het taakveld Uitvoering van werken kan door de
ontwikkeling van ‘zelf doen naar zorgen dat het gedaan wordf zeven fte inleveren, waarvan een op
het bedrijfsbureau AXA.
De randvoorwaarde voor de formatie is vastgesteld op 257 ft (zie hoofdstuk 4.2). De formatieve
omvang wordt dus teruggebracht naar 243 fte.

Hoe de taakstelling te bereiken
Uitgangspunten bij de invulling van de taakstelling zijn optimale marktwerking en kostenbeheersing,
alsmede de nota Arbeidsmixvisie 2001-2005 Beheer Natte Infrastructuur d.d. 11 juli 2000. Om de
benodigde omvang van de primaire en secundaire taken vast te stellen moeten bovenstaande
uitgangspunten worden ingepast. De formatieve omvang van de organisatie die nodig is om de
gewenste output te realiseren is geen vast gegeven. Wei geldt dat hoe kleiner de formatie is, hoe meer
er met (inhuur en) uitbesteding gewerkt moet worden. De vraag wordt dan met welke formatieve
omvang de output op de meest efficiente en effectieve wijze bereikt kan worden. Vanuit de
Arbeidsmixvisie AV kan bijvoorbeeld ongeveer 50 fte uitbesteed worden. Of dat uit het oogpunt van
kostenbeheersing efficient is moet nog worden bezien en in de nadere afweging worden betrokken. In
die afweging speelt het management van AV een cruciale rol.
Het uitgangspunt is dat de efficiency groeit door de markt beter te benutten. De conclusie is dan dat
het realiseren van de omvang van de efficientietaakstelling geen probleem mag zijn. In de tijd gezien
zal de voorziene taakstelling bij Waterwegen en Kunstwerken gerealiseerd worden in 2004. Bij de
bediening zal dat tussen 2005 en 2010 gerealiseerd kunnen worden.
Bediening

In de Arbeidsmixvisie is aangegeven dat voor dit taakveld de uitsteding(=inhuur) in de toekomst
ongeveer gelijk is aan de huidige uitbesteding(=inhuur). Onder de aanname dat de voorgenomen
centralisatie de taakstelling mogelijk maakt zal een taakstelling van zeven fte geen problemen
opleveren. Hooguit de datum van bereiken van de taakstelling is voor discussie vatbaar. Met AVV is
overleg gaande om te komen tot een opdracht om te onderzoeken na te gaan of al onze objecten,
gegeven de huidige wijze van bedienen, aangesloten kunnen worden op een centrale bediening, wat de
kosten daarvan zijn en wat de benodigde omvang van de bediening dan is. Het AV-management kan
dan een goede afweging maken met het oog op kostenbeheersing. Daarbij moet er rekening mee
worden gehouden dat het wellicht nodig is om op spitstijden alsnog op lokatie te bedienen. Het is
nodig op korte termijn hiervan een globaal beeld te hebben omdat er de komende jaren veel bedienend
personeel uitstroomt als gevolg van pensionering. Het tempo van centraliseren moet daarbij
aansluiten. Als dat niet (geheel) lukt zal tijdig een plan moeten worden opgesteld dat voorziet in
inhuur.
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Uitvoering van werken
In de Arbeidsmixvisie is aangegeven dat voor dit taakveld de uitbesteding in de toekomst veel groter
zal worden (orde 25 fte) dan die nu is. Bij uitvoering van werken is de taakstelling zes fte. Gelet op de
stelling dat de taak in combinatie met een betere benutting van de markt met een kleinere formatieve
omvang uitgevoerd kan worden, kan ook dat geen probleem zijn. Maar ook hier geldt weer dat het de
vraag is of de taakstelling tijdig bereikt wordt, gelet op het feit dat bij uitvoering van werken het
streefbeeld nog lang niet bereikt is. Uit het oogpunt van kostenbeheersing is een taakstelling van zes
fte zeer acceptabel. De taakstelling wordt als volgt verdeeld:
• AVH 2 fte-afname bij Kunstwerken;
• AVM 2 fte-afname bij Waterwegen;
• AVN 2 fte-afname bij Waterwegen.
NB. Bij het realiseren van de gehele taakstelling zal naast optimale marktwerking en kostenbeheersing
steeds rekening worden gehouden met de natuurlijke uitstroom van medewerkers en met het
ontstaan van vacatures met als gevolg lagere bezetting.
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Leiderschap

5.1

Strategic en beleic

Medewerkers

Middelen

■ Piocessen

Waardering

Eindresultaten

Inleiding

De basisprocessen vormen de kurk waarop de AV-organisatie drijft. Van elk basisproces is een
streefbeeld opgesteld. De basisprocessen van AV zijn onderverdeeld naar drie ondersteunende- en vijf
primaire processen.
Bij Zuid-Holland is onder het speerpunt “professionele organisatie” gestart om met ISO de primaire
processen te borgen. Daartoe zijn vier hoofdprocessen gedefmieerd. Onderstaand overzicht laat de
relatie zien tussen de vier hoofdprocessen DZH en de vijf primaire basisprocessen bij AV.
Hoofdproces directie Zuid-Holland.

Basisproces AV
Primair:
Beheer (fysieke) hoofdinfrastructuur.Uitvoering van werken
Beheer van het water. Handhaven
Verkeersbegeleiding.Nautisch toezicht en Bediening
Koppeling nationaal beleid aan.Beleidsondersteuning en Advies
regionaal beleid
Advies en Innovatie (AVB)
Ondersteunend:
Bedrijfsvoering
Organisatiekwaliteit
Management
Hoofdstuk 5 geeft per basisproces de essentie van het streefbeeld weer. Het streefbeeld management
is reeds uitgewerkt in hoofdstuk 1 en komt in dit hoofdstuk niet nogmaals aan de orde.

5.2

BPN

In de missie staat dat AV het beleid voor water en vervoer over water uitvoert. Het realiseren van de
beleidsdoelstellingen wordt geborgd door te handelen conform de BPN-systematiek. Dit is een manier
van werken die binnen geheel AV toegepast moet worden. Het BPN moet de basis worden voor het
dagelijks handelen van de AV-medewerker. Vanuit die optiek is BPN dus niet een op zich zelf staand
doel, maar een middel om beleid te kunnen uitvoeren. Het BPN en het gebruik van BPN wordt
daarom niet in de andere basisprocesssen herhaald.
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5.3 Beleidsondersteuning en Advies
Het werk van het ‘Cluster Beleidsondersteuning en Advies’ bestaat uit twee basisprocessen. Het
eerste proces is de Regio-strategie (‘daar en dan’) dat gekenmerkt wordt door de vertaling van het
regionale en lokaal beleid naar concrete beheermaatregelen (en vice versa). Hierbij neemt het cluster
de rol van ‘transformator’ op zich. Hoe groter de aandacht voor de verschillende vormen van
beleidsvertaling is en hoe meer de samenhang gezien wordt tussen het beleid en de diverse fiincties
van de watersystemen, hoe meer het ‘integraal waterbeheer’ vorm kan krijgen (BPN Het basis-proces
regio-strategie staat dan ook garant voor een continue strategische vemieuwingsimpuls richting de
basis-processen uitvoering werken, handhaven, vergunningverlening en nautisch toezicht en bediening
(de link naar het ‘hier en nu’). Het belangrijkste in dit basis-proces is dan ook dat B&A inhoud geefit
aan de rol van BPN in het dagelijks werk van de dienstkring. Hier liggen grote raakvlakken en
samenwerkingsrelaties met de andere hoofdgroepen AP en AW en met RXJ en RXS.
Binnen het cluster B&A vinden ook activiteiten plaats die op zich niet tot de “daar en dan”taken
behoren, maar die wel van invloed zijn op wat met op de lange termijn met het beheersgbied moet
gebeuren . Zaken als het verlenen van vergunningen en het reageren op ruimtelijke ordeningszaken (
bestemmings- en streekplannen) kunnen in dit verband worden genoemd.
Het verstrekken van een vergunning is slechts een onderdeel van de bestuurlijke taak, die in
samenhang en samenspraak met andere belanghebbende partijen (overheden, maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven enz.) moet worden uitgevoerd. Het komt steeds vaker voor dat RX ten
behoeve van bezwarenprocedures en/of rechtszaken deskundigheid van de dienstkringen vraagt op het
gebied van vergunningverlening op grond van de voor hen relevante wetgeving. Steeds meer wordt
van de vergunningverleners verwacht dat zij relevante zaken binnen de eigen regio signaleren. Het
verstrekken van een vergunning is slechts een onderdeel van de bestuurlijke taak, die in samenhang en
samenspraak met andere belanghebbende partijen moet worden uitgevoerd. Meer meedenken en
anticiperen en ‘bouwstenen’ voor het ruimtelijk ordeningsbeleid aangeven.
Vergunningen in het kader van WBR en bebouwing binnen de vrijwaringszones worden door AVS op
nautische belangen getoetst.
Deze belangen zijn:
a. Het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;
b. Het instandhouden van de scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
c. Het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, de
oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over de scheepvaartwegen.

5.4 Nautisch Toezicht & Bediening
Onder integraal toezicht wordt in dit plan van aanpak verstaan “toezicht houden op verschillende
soorten wet en regelgeving, normaal gesproken: de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken. Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater en de Scheepvaartverkeerswet”.
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De dienstkringen houden integraal toezicht op de Bergsche Maas, de Lek, het Haringvliet, het Spui en
de Hollandse IJssel. De vaartuigen van AVS komen in het gehele beheersgebied, maar tijdens
“kantooruren”, oefenen de ‘integraal toezichthouders’ van de dienstkringen het integraal toezicht uit.
AVS is in het beheersgebied van de directie Zuid Holland verantwoordelijk voor de vlotte en veilige
afhandeling van het scheepvaaitverkeer. Daamaast voert AVS ook een aantal WVO taken uit en houdt
toezicht in het kader van de WBR. Het zwaartepunt ligt echter in de eerste plaats bij toezicht SVW en
WVO (controles in het kader van de scheepsatValstoffen)
Vanwege de verantwoordelijkheid voor vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart heeft AVS
een directe relatie met de integraal toezichthouders van de dienstrkringen. Ook is er een relatie tussen
AWH en de dienstkringen/AVS in verband met het toezicht op de WVO.
Aan AVV wordt opdracht verstrekt om na te gaan of al onze objecten, gegeven de huidige wijze van
bedienen, aangesloten kunnen worden op een centrale bediening

5.5

Uitvoering Werken

Het voor Uitvoering van Werken geformuleerde streefbeeld gaat uit van het uitbesteden van de
besteksvoorbereiding, het houden van toezicht en de directievoering. De aldus ontstane capaciteit
wordt ingezet om het inspecteren, het opstellen van een programma van eisen en het coordineren en
regisseren van de werkzaamheden kwalitatief te verbeteren. In de jaren 2001 en 2002 wordt met alle
soorten bestekken ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijze. Dit zal binnen de RWS-organisatie
plaatsvinden. Aan de hand van een evaluatie zal bekeken worden hoe het een en ander verlopen is en
kan de stap van uitbesteden buiten de RWS-organisatie plaatsvinden.
Het basisproces ‘uitvoering werken’ is bij de dienstkringen gesplitst in kunstwerken en waterwegen.
Hoewel de werkprocessen grote overeenkomsten vertonen, vraagt zowel kunstwerken als waterwegen
een eigen specifieke deskundigheid.
Het basisproces kent vier rollen: inspectie, beoordeling, ontwerp en regisseur. De versterking levert
een kwaliteitsimpuls op in allevier de rollen.
De kritische succesfactoren per rol zijn:
• inspectierol; Juiste en gevraagde informatie verstrekken; goede rapportage leveren,
• beoordelingsrol: analyseren, onderbouwen en over volledige informatie kunnen beschikken,
• ontwerprol: over alle gegevens kunnen beschikken, weten waar informatie te halen en kunnen
interpreteren,
• regisseursrol: goed geinformeerd zijn, korte lijnen hebben zowel met opdrachtgever als met
uitvoering,
De werkzaamheden binnen die rollen worden conform de systematiek van BPN uitgevoerd.
De aandacht wordt verlegd van zelf uitvoeren naar het regelen/coordineren en regisseren van de
werkzaamheden. Het gaat dan om werkzaamheden die voortkomen uit de taak van de dienstkringen
om de watersystemen optimaal te onderhouden en te beheren en om werkzaamheden die voortkomen
uit plannen in het kader van inrichting en herstel die AP in overleg met de dienstkringen heeft
voorbereid.
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Handhaven

Naast het puur handhaven van wet en regelgeving en verleende vergunningen werkt dit taakveld in
projecten samen met andere handhavers ( politie, gemeente, provincie). Ook communiceert het
taakveld handhaven met de buitenwereld over het implementeren van maatregelen die gericht zijn op
het optimaal handhaven van de wetten en regelgeving waarvoor Rijkswaterstaat ook verantwoording
draagt. (in ieder geval verschillende milieu wetten, WBR en scheepvaartverkeerswetgeving)
Binnen de directie Zuid-Holland is de afdeling AW verantwoordelijk voor de verlening en handhaving
van WVO-vergunningen. Zoals omschreven in rapport [2] is AW opdrachtgever voor AV als het gaat
om het uitvoeren van de handhaving van de WVO (inch Wbb en een specifiek pakket van AMvBbedrijven ). AW sluit met de dienstkringen en de verkeersdienst van AVS interne contracten af,
waarin de uit te voeren werkzaamheden vastliggen. Verantwoording wordt afgelegd middels jaar- en
kwartaalrapportages.
Afstemming vindt plaats in het AW-Buiten (dienst) overleg. Daarin zijn de hoofden AW, AV, AVS,
ZXM en Dienstkringen vertegenwoordigd. Via het Milcol-overleg worden de voortgang en de
inhoudelijke aspecten behandeld.
De hiervoor beschreven onderlinge verbanden zijn het resultaat van een jarenlang proces waarbij
vertegenwoordigers van AW en de toenmalige milieumedewerkers van de dienstkringen bekeken
hebben welke taken van AW overgedragen konden worden naar de AV. De belangrijkste
ontwikkeling was voor AV het doorvoeren van het besluit van AWH om de bestuurlijke
handhavingstaken over te dragen naar AV . De bestuurlijke handhaving bij overtredingen (middels
dwangsommen) is medio 2001 overgekomen van AWH naar AV. De verwachting is dat bestuurlijke
handhaving in de toekomst aanzienlijk terrein zal winnen ten opzichte van strafrechtelijke
handhaving. De landelijke lijn is daarop ook gericht (notitie: ‘Handhaven is doen’).
De verantwoordelijkheid voor het handhaven van de Scheepvaartverkeerswet ligt bij de afdeling
AVS. De dienstkringen dragen hieraan bij .

5.7 Advies en Innovatie (AVB)
Qua formele positie staat de stafafdeling AVB volledig ten dienste van hoofd AV voor de uitvoering
van zijn taken. Deze afdeling kan echter verscheidene rollen vervullen. De rollen verschillen
afhankelijk van de samenwerking met hoofd AV enerzijds en de samenwerking met de dienstkringen/afdeling anderzijds.
1. Voor innovatie en organisatie-ontwikkeling geldt de volgende werkwijze (AVB als min of meer
onafhankelijke stafdienst):
• Signaleren ontwikkelingen in de eigen organisatie en omgeving aangaande werkwijzen,
technieken, beleid.
• Filteren ontwikkelingen op wat zinvol is voor Dienstkringen/AV-organisatie of niet en
omgekeerd.
• Gewenste ontwikkelingen op strategische agenda krijgen.
• Na besluitvorming ontwikkelingen op concrete wijze vertalen naar interne organisatie.
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• Voorstellen genereren voor projecten, opdrachten, pilots.
• Implementeren.
• Evalueren.
2. De rol van lijnorganisatie (het direct optreden namens hoofd AV) is gelegen in het coordineren en
bewaken van activiteiten en incidenteel uitvoeren daarvan op het gebied van het planproces.
3. Bovendien is het mogelijk dat het hoofd AV of het hoofd AX een beroep doen op specifieke
expertise. Het betreft hier het behandelen van beleidsgevoelige vragen die snel een doeltreffend
antwoord behoeven.
4. Een andere belangrijke rol is gericht op de dienstkringen/afdeling. Het betreft het ter beschikking
stellen van capaciteit voor zaken die het vermogen van deze organisatie-onderdelen te boven gaan.
Bij de vorm van de capaciteit kan onder meer gedacht worden aan projectleiding. Bijvoorbeeld
voor het regelen van afspraken/procedures bij overdracht van taken van andere
afdelingen/hoofdgroepen.
5. Op termijn is nog een aparte rol mogelijk. AVB treedt namens hoofd AV op als opdrachtgever.
Deze mogelijkheid is pas aan de orde als AVB de andere rollen onder de knie heeft.

5.8

Bedrijfsvoering

Op het gebied van de bedrijfsvoering zal de personele capaciteit in kwalitatieve zin verhoogd moeten
worden om te voldoen aan de hogere eisen die gesteld worden aan het verstrekken van gegevens voor
de voortgangsrapportages, de verantwoordingsrapportages en overige managementinformatie. Er
bestaat een duidelijke behoefte aan een groei van de professionaliteit en zakelijkheid van de
dienstverlening. De verwachting is dat er steeds meer beheer en administratieve taken overgedragen
worden van de stafafdelingen naar de lijn. Aan de andere kant zullen taken bij AV verdwijnen en
overgedragen worden aan de stafafdelingen, zoals het centraal beheren en inkopen van goederen en de
ondersteuning op het gebied van kantoorautomatisering.
Binnen de onderafdeling bedrijfsvoering worden vier taakvelden onderscheiden te weten,
administratie, planning & control, personeelsbeheer en facilitaire zaken.
De eisen die aan de taakuitvoering in het basisproces bedrijfsvoering gesteld zijn:
• Professioneler en zakelijker;
• Op het juiste moment de juiste informatie en diensten te leveren aan de organisatie;
• Complementair zijn aan het primaire proces;
• Een goede afstemming van taken en samenwerking met AX-staf-afdelingen en andere
hoofdgroepen.
De Facilitaire taken worden op dit moment vervuld door eigen medewerkers of uitbesteed aan de
Stafafdeling Facilitaire Zaken. Het vraagstuk wel of niet uitbesteden is niet alleen afhankelijk van de
ontwikkelingen in het veranderingstraject van de Stafafdeling Facilitaire Zaken, maar ook van de
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uitkomsten van de pilot Facilitair Locatiemanagement zoals die binnen de Dienstkring Nieuwe
Waterweg samen met ZX gaat lopen. In deze pilot wordt gekeken naar een totale uitbesteding van alle
facilitaire taken naar de Stafafdeling Facilitaire Zaken.
Daamaast zijn er automatiseringstaken die specifiek bij een dienstkring/afdeling zijn ondergebracht.
Dit zijn bijvoorbeeld automatiseringstaken die verband houden met het gebruik van de grote objecten
Volkeraksluizen en Haringvlietsluizen (AVH). Deze taken hebben bij de dienstkringen een plek
gekregen binnen de onderafdeling Bedrijfsvoering.

5.9

Organisatiekwaliteit

Het basisproces organisatiekwaliteit ondersteunt en adviseert het management binnen de dienstkring
aangaande het continue verbeteren van de dienstkringorganisatie. Organisatiekwaliteit ontwerpt,
beheert, onderhoudt en implementeert kwaliteitszorgsystematiek en monitort de
dienstkringorganisatie en adviseert het lijnmanagement. Organisatiekwaliteit creeert bij iedere
medewerker een groter bewustzijn over welke doelen de organisatie heeft en hoe deze zo goed
mogelijk bereikt kunnen worden.
In de formatie van elke dienstkring is een medewerker organisatiekwaliteit opgenomen. De
stafafdeling AVB zorgt voor de afstemming tussen de dienstkringen/afdelingen onderling en
coordineert de AV-brede kwaliteitszorgprocessen. Daarbij wordt de relatie gelegd met het ISO-traject
binnen Zuid-Holland.
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Indicatoren waaruit de waardering van omgeving, klanten en medewerkers is af te leiden zijn nog niet
ontwikkeld. Dat staat nog op de rol voor de doorontwikkeling van de beheerorganiosatie. AV zal in de
afdelingsplannen aangeven wat gedaan wordt met de ‘waardering’ en de resultaten daarvan.
Dit hoofdstuk geeft slechts op hoofdlijnen weer welk instrumentarium tot nu toe gebruikt is om achter
de mate van waardering te komen.

6.1

Waardering klanten

AV heeft geen echte klanten die het ‘eindproduct’ van VBO ‘kopen’. De enige uitzondering hierop is
wellicht de directeur Water als opdrachtgever van het VBO-project. Wei zijn er veel AV interne en
exteme belanghebbenden bij het eindresultaat VBO.
Interne belanghebbenden zijn de directie Zuid-Holland en overig RWS en V&W. Daamaast zijn er
ook exteme belanghebbenden.
De beide andere hoofdgroepen AP en AW (interne opdrachtgevers van AV), de beide stafbureau’s
AXA en AXP (toetsers van het contracten- en het personeelsmandaat), diverse afdelingen bij TX
(interne opdrachtnemer van AV), RX (inhoudelijk verantwoordelijk voor juridische en bestuurlijke
aangelegenheden) en ZX hebben duidelijk belang bij de versterking van de beheersorganisatie. Met
alle interne hoofdgroepen en (hoofd)afdelingen zijn er reguliere of ad hoc overleggen. Deze worden al
gebruikt om de waardering voor AV te peilen en daar iets mee te doen. In de toekomst zal dit
instrument bewnster ingezet worden om de AV-organisatie verder te verbeteren.
Binnen RWS zijn belanghebbende diensten met name de directie Noordzee en de Bouwdienst. Beide
diensten treden veelvuldig op als opdrachtnemende dienst. Het VBO moet resulteren in een verbeterd
opdrachtgeverschap. Een opdrachtnemende dienst kan immers alleen goed functioneren als er ook een
goede opdrachtgever is. Via periodiek overleg wordt dat punt besproken. Het HKW als de
opdrachtgever voor de primaire productie van AV moet de resultaten van VBO vooral terugzien in
een uitstekend BPN. Te houden audits zullen aangeven hoe het HKW AV waardeert. Binnen V&W
zijn het DG-Water i.o. en DGG belangrijke opdrachtgevers om beleid ten uitvoer te brengen. Vooral
met DGG bestaan er korte lijnen die het mogelijk maken DGG te vragen naar de waardering voor de
versterking.
Tenslotte, maar niet op de laatste plaats, zijn er de exteme belanghebbenden. Tal van belangen zijn
aan de orde bij de versterking van AV. Om enkele voorbeelden te noemen: een goed serviceniveau bij
de bediening van objecten, wensen omtrent de infrastructuur van de scheepvaart, vlotte en goede
WBR-vergunningverlening/weigering, reageren op wensen van gemeenten, waterschappen,
havenbedrijven en dergelijke. Kenmerkend voor de versterkte beheersorganisatie is dat AV goed
luistert naar de wensen van belanghebbenden en daar gericht op reageert. Dat zal niet altijd (kunnen)
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betekenen dat alle wensen vervuld worden; het moet wel betekenen dat iemand die iets wil vlot, op
een nette manier en rechtvaardig behandeld wordt. Het is lastig om de waardering van deze diverse
groep belanghebbenden te meten via bijvoorbeeld een enquete. De waardering van deze groep
belanghebbenden ‘meten’ met gericht benaderen door bijvoorbeeld enquetes levert meestal geen goed
beeld op. Wel is het goed om in reguliere contacten met belanghebbenden het punt van de waardering
expliciet ter sprake te brengen. Niet om schouderklopjes te krijgen, maar om te leren en verder te
verbeteren.
Gedurende het VBO-project zijn vijf grootschalige conferenties gehouden. Op een van de eerste
conferenties zijn onder meer een burgemeester, een regiohoofd Staatsbosbeheer, een aannemer, een
directeur van een scheepswerf en een vertegenwoordiger van het bestuur van Schuttevaer uitgenodigd
om hun waardeoordeel over de beheersorganisatie uit te spreken. Daaruit bleek dat antwoord op
vragen vaak lang op zich liet wachten en het antwoord was ook niet altijd even helder. Relaties uit ‘de
buitenwereld’ werden geconfronteerd met steeds andere contactpersonen voor hetzelfde onderwerp.
Ook viel het op dat bestekken soms knip- en plakwerk waren, samengesteld uit andere bestekken. En
tot slot was RWS ook nog traag van betalen. Deze niet malse kritiek is meegenomen in het
versterkingstraj ect

6.2

Waardering medewerkers

De VBO-thermometer

Onderdeel van het VBO-project is het meten van de VBO-resultaten binnen AV. Hoe denken de AVmedewerkers over de leiding, (secundaire)arbeidsvoorwaarden, werkprocessen, communicatie,
samenwerking, etc. Daarvoor worden 15 AV-ers gei'nterviewd en vijf exteme belanghebbenden.
Bovendien ontvangen alle AV-ers een enquete. Direct bij de start van het VBO-project is de eerste
meting (0-meting) gehouden. De analyse van de resultaten en de kritische noten van klanten zijn
gebruikt om verbeterpunten te formuleren.
Bind 1999 zou de tweede meting worden gehouden. Deze meting bleek ongeveer gelijktijdig te zullen
plaatsvinden met het medewerkerstevredenheidsonderzoek Meteoor. Twee enquetes binnen enkele
maanden is wat veel van het goede. Hoewel de Meteoor-vragen anders van opzet waren is deze
enquete toch ook beschouwd als VBO-thermometer. Vergelijkbare elementen toonden aan dat er
sprake was van een lichte vooruitgang ten opzichte van de 0-meting. Bijvoorbeeld het werkoverleg en
informatievoorziening scoorden beter.Meteoor wordt met enige regelmaat herhaald. AV zal emaar
streven specifieke verbeterpunten uit de resultaten te analyseren en aan te pakken.
Voorafgaand aan de afsluiting van het VBO-project eind 2001 zal er weer een meting plaatsvinden
met exact dezelfde opzet als de 0-meting. Het verschil zal aantonen hoe de AV-ers over de geboekte
resultaten denken.

26

Hoofdgroep Beheer Natte Infrastructuur

Directie Zuid-Holland

Grootschalige conferenties

Op alle strategische conferenties is aan de medewerkers de gelegenheid gegeven om hun ongenoegen,
maar ook hun tevredenheid te uiten. Telkens weer is in het VBO-traject rekening gehouden met de uit
de conferenties voortkomende wensen van de medewerkers. Een wisselende groep van vijftien
medewerkers uit alle geledingen van de dienst wordt bij de voorbereidingen van de conferenties
betrokken. Deze groep medewerkers bepaalt samen met de AV-staf de inhoud van de conferenties.
De conferenties zelf vormen onderdeel van de strategische dialoog die wordt aangestuurd en
onderhouden door AVB.

6.3

Waardering samenleving

AV verwacht niet dat groepen uit de samenleving iets weten van het versterkingsproces. De
samenleving heeft echter wel direct te maken met de effecten van het doen en laten van AV. Geluiden
uit ‘de pers’ en uit de politiek en opvattingen van toetsingscolleges (bijvoorbeeld de Raad voor de
Transportveiligheid) zijn daarom zeer relevante signalen uit de samenleving. Deze signalen
geringschattend ter zijde leggen onder het motto ‘dat het ook nooit goed is’ weerspiegelt niet de
goede attitude van een lerende organisatie. Serieus omgaan met signalen uit de samenleving is echter
nog niet zo eenvoudig. Wel staat vast dat:
AV rekening houdt met de eigen verantwoordelijkheden van burgers, bedrijven en andere
overheden.
AV dienstverlenend is, goed luistert naar de samenleving en tijdig initiatief neemt.
AV voor de buitenwereld aanspreekbaar is.
AV professionaliteit en deskundigheid wil uitstralen.
AV-medewerkers integer zijn.
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De beoogde resultaten van het versterkingsproiect zijn tweeledig:
a. Een versterkte beheersorganisatie. Gestreefd wordt naar een voldoende gehalte aan
kwaliteit in de producten, onderliggende processen, personeel, organisatie en
kostenbeheersing. Daarbij zijn de vijf door het MT geformuleerde uitgangspunten voor de
versterking van de beheersorganisatie leidend:
1. De dienstkringen dienen lokaal aanwezig te blijven in verband met de voordeurfunctie en
lokale betrokkenheid.
2. De grens van de dienstkring dient bepaald te worden door logische delen van het
netwerk/systeem en door gelijksoortige problematiek.
3. De rol- en taakopvatting is gericht op het beheer, op de inbreng bij planvorming en beleid
en op het opdrachtgeverschap/regievoering.
4. De kwaliteit en kwantiteit van een dienstkring dient afgestemd te zijn op de rol- en
taakopvatting.
5. De gewenste uitvoeringskennis moet optimaal beschikbaar zijn binnen de dienstkringen
waarbij onderling wordt samengewerkt. Op centraal niveau worden de werkzaamheden
afgestemd en wordt beleid ten behoeve van de uitvoering ontwikkeld.

b. Een lerende organisatie. Dit betekent dat de beheersorganisatie zelf wil leren haar eigen
situatie continu op een objectieve wijze te onderzoeken en te beoordelen om vervolgens
gepaste veranderacties te ondememen. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat er een
cyclisch proces ontstaat waarbij de beheersorganisatie blijvend en zelfstandig in staat is
adequaat in te spelen op de ontwikkelingen. De aanpak en werkwijze in het project is
daarop gebaseerd.
Daamaast wordt rekening gehouden met een aantal belangrijke algemene ontwikkelingen als:
Integraal management; als gevolg waarvan het afdelings-/dienstkringmanagement meer
verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgt toegekend, waardoor andere eisen worden gesteld
aan het management en aan de organisatie.

-

Coachend leiderschap; in een lerende organisatie wordt veel van de medewerkers verwacht.
Medewerkers worden gecoached om die verwachtingen waar te kunnen maken. In de
hoofdstukken 1 en 3 is aangegeven welke rol de coachende manager in dat proces speelt.
IBP : Een resultaat- en productgerichte aansturing: als gevolg hiervan zal het effect van de inzet
van mensen, middelen en methoden steeds meer worden gerelateerd aan prijs, kwaliteit en
tijdigheid van het product. Zeggen wat je doet en vervolgens doen wat je zegt! Dit stelt eisen aan
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de medewerkers en aan de organisatie waarin de nadruk ligt op een goed functionerend beleidsen begrotingscyclus en een intern winkelproces.
- Overheid samen met private sector; de maatschappelijke tendens naar een zich
terugtrekkende overheid en het verhogen van de efficientie vertaalt zich nog steeds naar
het meer en meer betrekken van de private sector bij de uitvoering van “overheidstaken” .
De mondige burger: de burger (maatschappelijke groeperingen) of “klant” van RWS
wordt mondiger en willen vroegtijdig bij de beleidsuitvoering betrokken worden en wil
snel een adequaat antwoord op vragen.Dit vraagt van de organisatie niet alleen een
“toevallig zien en horen” maar een goed ingerichte “oog en oor functie”, waarmee
vooruitziend en pro-actief gewerkt kan worden.
- Informatie & CommunicatieTechnologie (ICT~): De ontwikkelingen op dit terrein gaan
hard. Snelle en actuele informatievoorziening wordt steeds belangrijker. De organisatie zal
daarom in de pas moeten lopen met die ontwikkelingen.
De resultaten tot nu toe
Zonder compleet te willen zijn volgt hier een kleine greep uit de behaalde resultaten.
• Gedeelde visie. Deze is vertaald naar streefbeelden per basisproces.
•
•
•

•

Streefbeelden zijn deels gerealiseerd.
Stijl van leidinggeven past zich aan »>coaching
Cultuur verandert. Meer openheid, participatiever en meer samenwerking (onderling en met
de Boompjes-afdelingen).
Organisatie en formatie zijn in dit rapport beschreven. In feite wordt er al zo gewerkt.
Contracteringsproces gaat beter verlopen. Kwaliteit wordt geborgd door het proces en niet
door een persoon.
Kwaliteit afdelingsplannen vergroot doordat groot aantal medewerkers nu bijdragen levert

•

Bestuurlijk Juridische Handhaving sinds 1 maart 2001 bij de dienstkringen.

•
•

Voortgang en evaluatie
In dit Eindrapport VBO staan behalve bereikte resultaten ook veel goede voomemens. Die zullen
echter verder uitgewerkt moeten worden en er daadwerkelijk aan gewerkt moeten worden. In de INKaanpak past dat er regelmatig geevalueerd wordt. De plancyclus biedt daarvoor voldoende
aanknopingspunten. Allereerst worden veel onderwerpen opgepakt en uitgewerkt in de uitwerkingen
van de plannen van aanpak voor de versterking van de verschillende taakvelden. De concrete acties
die daaruit voortvloeien zullen worden opgenomen in de afdelingsplannen. Elke volgende plancyclus
zal beginnen met een evaluatie van de voomemens uit de vorige ronde zodat de resultaten van de
acties een startpunt volgen voor de nieuwe afdelingsplannen.
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1. inleiding
In deel I van het eindrapport is beschreven hoe de situatie bij AV zou moeten zijn en wat er reeds in
gang is gezet om die situatie te realiseren.De consequenties daarvan voor de organisatiestructuur en de
formatie zijn opgenomen in deel II van het rapport. Deel II moet worden gezien als het nieuwe
formatierapport van AV.
In rapport [1] van mei 2000 (blauwe boek) is uitvoerig ingegaan op de werkwijze en opbouw van de
natte beheersorganisatie.

2. Aanleiding Formatiewijziging
In het najaar van 1997 startte AV een versterkingsproject omdat de beheersorganisatie steeds meer
moeite kreeg met het effectief doorvoeren van een veelheid aan managementimpulsen dat op de
organisatie afkwam. Ook bleek het nodig om de gerichtheid op de omgeving en de kwalitatieve
inbreng van AV in het integrale waterbeheer te versterken. Versterking van de organisatie was niet het
enige doel. AV wil bovendien een organisatie zijn die op lange termijn de competence heeft om
continu lerend en veranderend een ‘up to date’ organisatie te blijven.
Het VBO-project heeft nooit tot doel gehad de organisatie te reorganiseren. Gaandeweg werd duidelijk
dat een aantal aanpassingen in de structuur noodzakelijk was om de versterking te realiseren.
Bovendien was het nodig een aantal functies te herschrijven om de gewenste kwaliteitsverbetering te
bereiken. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook de totale functiestructuur van AV te herzien
met het doel het aantal verschillende functies te verminderen en zoveel mogelijk uniformiteit te
bereiken tussen de dienstkringen.
Voor de functies in het taakveld nautisch toezicht en bediening was er naast het VBO nog een tweede
aanleiding om de functiebeschrijvingen aan te passen, namelijk de ontwikkeling van RWS-breed
referentiemateriaal. Omdat nog niet voor alle functies landelijke overeenstemming is bereikt kan de
beoogde aanpassing van de functiebeschrijvingen niet voor alle functies worden gerealiseerd. Dit
houdt in dat de nautische functies verkeersleider, mobielverkeersleider, hoofdsluismeester,
sluismeester, brugwachter en sluiswachter gebaseerd op het referentiemateriaal in de nieuwe formatie
opgenomen zijn. De functies schipper en matroos/motordrijver worden pas beschreven en
gewaardeerd zodra de landelijke overeenstemming medio 2002 is bereikt. Voor die functies zullen tot
op dat moment de oude functiebeschrijvingen met de daaraan gekoppelde schalen worden gehanteerd.
Onderdeel van de functie integraal toezichthouder is het nautisch toezicht. Dat nautisch toezicht wordt
meegenomen in de beschrijving van de landelijk gehanteerde referentiefunctie nautisch
toezichthouder. De landelijke discussie over de referentiefunctie zal naar verwachting in het voorjaar
van 2002 worden afgerond. Vooruitlopend op de definitieve resultaten is de functie integraal
toezichthouder bij AV beschreven en voorlopig gewaardeerd. Het element nautisch toezicht is, in
afwachting van besluiten over de referentiefunctie, slechts globaal beschreven. Na gereedkomen van
de referentiefunctie zal de functiebeschrijving worden afgerond en zal de functie worden
geherwaardeerd. Die herwaardering zal niet leiden tot een lagere waardering dan de huidige. In
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samenhang met het voorgaande is, gelet op de samenhang tussen de functie integraal toezichthouder
en de functie schipper/inspecteur dezelfde benadering gevolgd.

3. Ingangsdatum nieuwe formatie
Voor de continuiteit in het VBO-proces zijn in januari 2001 vooruitlopend op de nieuwe formatie de
functies van alle leidinggevenden en enkele nieuwe functies op medewerkersniveau beschreven en
gewaardeerd. Op dat moment is ook AV-nieuw conform rapport [1] (blauwe boek) van start gegaan.
In afwachting van de formele vaststelling werden de leidinggevenden en enkele medewerkers
voorlopig benoemd op de nieuw beschreven functies. Alle overige medewerkers werden per januari
2001 toegewezen aan de nieuw gevormde onderafdelingen om met hun bestaande functiebeschrijving
conform het groene boek [2] invulling te gaan geven aan het versterkingsproces.
Nu is het zover dat het voorstel voor de nieuwe formatie van AV gereed is en kan worden vastgesteld.
Conform het gestelde in hoofstuk. 4.7 van het groene boek [2] zullen benoemingen plaatsvinden als
de functies zijn beschreven, gewaardeerd en vastgesteld. Aangezien de formele vaststelling in februari
2002 gepland staat is het voor de hand liggend om de ingangsdatum van de nieuwe formatie op 1
februari 2002 te zetten.

4. Oude formatie (feiteiijke situatie)
De laatste formatierapporten van de dienstkringen zijn ingegaan in 1999, de afdeling AVB in 1998 en
AVS in 1992. De formaties van de dienstkringen waren reeds in gang gezet ruim voor de start van het
VBO project. Hoewel daarvan de formele afronding dus nog maar kort geleden plaatsvond zijn de
nieuwe ideeen uit het VBO traject daarin niet meegenomen. Beide trajecten zijn gescheiden gehouden.
Wei is er op dat moment al een slag gemaakt om het aantal verschillende functies te verminderen.
Omdat een aantal functies reeds in januari 2001 zijn beschreven en ingevuld, gaat de vergelijking
tussen de oude en nieuwe formatie uit van de situatie per 1 januari 2001.
De feiteiijke situatie per 1 januari 2001 bij AVB en de dienstkringen wijkt niet af van de bestaande
formatie.
De feiteiijke situatie bij AVS wijkt af van de formatie 1992. Er is in de loop der jaren op een aantal
plaatsen wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn:
- Overgang van de Volkeraksluizen van AVS naar AVH inclusief al het bedienend personeel.
- Uitbreiding van het cluster Verkeersbegeleidende systemen van 2 naar 3 fte’s
- I.v.m. wet- en regelgeving (roosterdlensten) is het aantal matroos/motordrijvers met 1,4 fte
uitgebreid en het aantal verkeersleiders met 3 fte.
Voor een overzicht van de oude formatie wordt verwezen naar de kolom ‘oude formatie’ in de
vergelijkingstabellen tussen ‘oud ‘ en ‘nieuw’ in hoofdstuk 6. Bij AVS wordt hierin uitgegaan van de
feiteiijke situatie.
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5. Nieuwe formatie
5.1 Positionering AV
De directie Zuid-Holland bestaat naast de centrale stafafdelingen Directiesecretariaat en communicatie
(DX), Personeel en organisatie (P&O) en Controller (CX) en een Facilitaire dienst (ZX) uit vier
hoofdafdelingen.
• Hoofdafdelingen Bestuurs & Juridische Zaken (RX)
• Realisatie Werken (TX)
• Hoofdafdeling Verkeer & Vervoer (VX)
• Hoofdafdeling Water (AX)
Binnen de Hoofdafdeling Water (AX) worden naast de stafafdeling Bedrijfsvoering (AXA) en het
Personeelsbureau (AXP) drie hoofdgroepen onderscheiden te weten :
• Hoofdgroep Planvorming (AP)
• Hoofdgroep Waterkwaliteit (AW)
• Hoofdgroep Beheer Natte Infrastructuur (AV)
De hoofdgroep Beheer Natte Infrastructuur (AV) bestaat uit:
• Stafafdeling Advies en Innovatie (AVB)
• Dienstkring Haringvliet (AVH)
• Dienstkring Merwede & Maas (AVM)
• Dienstkring Nieuwe Waterweg (AVN)
• Afdeling Scheepvaartzaken (AVS)
De organigrammen van AV , de afzonderlijke dienstkringen en afdelingen zijn hieronder
weergegeven.
De getallen in de organigrammen staan voor de aantallen fte’s per organisatieonderdeel.

Hoofdstructuur AV
Hoofd AV
1
medewerker
management
ondersteuning

Advies & Innovatie
AVB
7,8

1

Dienstkring
Haringvliet
AVH
72,2

Dienstkring
Merwede & Maas
AVM
60,1

X

Dienstkring
Nieuwe Waterweg
AVN
46,5

Scheepvaartzaken
AVS
68,4
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Dienstkring AVH
Dienstkringhoofd
1

Organisatiekwaliteit

Bedrijfsvoering

1

8,3

X
Wateiwegen
en
Handhaven

T

Kunstwerken

Beleidsonderst
en
Advies

11

10,9

Bediening
35

5

Dienstkring AVM
Dienstkringhoofd
1

Organisatiekwaliteit

Bedrijfsvoering

1

14

Watenwegen

Kunstwerken

21

8

Beleidsonderst
en
Advies

Handhaven
7,1

7

Dienstkring AVN
Dienstkringhoofd
1

Organisatiekwaliteit

Bedrijfsvoering
6

1

Waterwegen

Kunstwerken

18

10,5

Beleidsonderst
en
Advies

Handhaven
5

5

Afdeling AVS
Afdelingshoofd
1

Nautisch
Coordinator

Bedrijfsvoering
2,5

1

Beleid
en
projecten
5,5

Verkeersdiensf
53,4

I
Beleidsonderst.
en
Advies
2

Verkeers
begeleidende
systemen
3
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5.2 Orgaanbeschrijvingen
Per dienstkring/afdeling is een orgaanbeschrijving opgesteld. Er is niet voor gekozen om een
orgaanbeschrijving te maken voor alle gelijknamige onderafdelingen binnen AV, maar om deze per
dienstkring/afdeling tot op onderafdelingsniveau helemaal uit te schrijven.
Dit is gedaan om twee redenen,
ten eerste:
Om de bestaande verschillen tussen gelijknamige onderafdelingen duidelijk te maken.
ten tweede:
Om per dienstkring of afdeling een compleet pakket beschikbaar te hebben. Handig
voor de selectieve lezer die alleen geinteresseerd is in een bepaalde dienstkring.
De orgaanbeschrijvingen zijn in hoofdstuk 9. bijlagen opgenomen.
NB. Het schrijven van de orgaanbeschrijvingen, flmctieprofielen en het waarderen van de fimcties is
uitgevoerd door een daarin gespecialiseerd bureau :
van Dam Partners
adviesgroep voor organisatie en personeelsmanagement
te Bodegraven

5.3 Formatieoverzicht
In het overzicht zijn de functienamen geclusterd per taakveld.
Code

Functienaam

001
003
005

.Management
Hoofd AV
Hoofd Advies en innovatie AVB
Hoofd dienstkring

007
009

Hoofd Scheepvaartzaken AVS
Hoofd onderafdeling kunstwerken

Oil
013
015
017
019
021
023

Hoofd onderafdeling waterwegen
Hoofd onderafdeling handhaving
Hoofd onderafd Watei^vegen & Handhaving
Hoofd onderafdeling bediening
Hoofd Scheepvaartbeleid & projecten
Hoofd onderafdeling verkeersdienst
Hoofd onderafdeling bedrijfsvoering
Totaal

025

AVB
(Senior)adviseur

niveau/sch

029
033
035
037
039
041

Organisatiekwaliteit
Medewerker Organisatiekwaliteit
Totaal
Uitvoering van werken
Projectcoordinator Beheer en Onderhoud
Senior medewerker beheer en onderhoud
Medewerker beheer en onderhoud
Medewerker ontwerp
Integraal toezichthouder
Schipper / medewerker inspectie
Totaal

AVB

AVH

AVM

AVN

VIb/14
Vc/12
Vd/13
Vc/12
Vc/12
IVd/11
lVc/10
lVb/9
lVc/10
lVb/9
lVc/10
lVb/9
Vc/12
lVb/9
IVc/10

Vb/11
lVc/10

Totaal

027

AV

AVS

Totaal

0,5
33

3.5
20,5

3
3.8
6.8

6,8

IVb/9

lVb/9
nid/8
llld/8
lllc/7
lllc/7
lllb/6
llc/5

4,5

10
2
11,5

18
18

21

23,5

62,5
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043
045
047
049
051

I

Functienaam

niveau/sch

Handhaving
Medewerker bestuurl juridische handhavina
Medewerker inspectie milieuhandhaving
Medew administr handhaving&milieuzorg
Medewerker procesondersteuning
Coordinator milieuzorg
Totaal

IIld/8
inc/7
IIlc/7
IIc/5
IIld/8

053

Nautisch toezicht en bediening
Hoofdsluismeester

054
055
056
057
059
061
063

Sluismeester AVH
Sluismeester AVM
Sluismeester AVN
Nautisch coordinator
Senior medewerker VBS
Medewerker VBS
(senior) beleidsmedewerker

065
067
069
071
073
075

Medewerker statistiek
Operationeel medewerker
Verkeersleider
Mobiel verkeersleider
Gezagvoerder
Matroos motordrijver
Totaal

077
078
079
081
083

085
089
093
097
099
101
103
105

Directie Zuid-Holland

AV

| AVB |

AVH

| AVM | AVN | AVS |

IIlc/7
IIlb/6
IId/6
IIc/5
IIc/5
IVb/9
IVc/10
IVb/9
Vb/11
IVc/10
IVb/9
llIc/7
IlId/8
IlIc/7
IIc/5
Ila/3

2,9
1,1

1,1

6,1

12

32

32

34

IVd/11
lVd/11
IVb/9
IVb/9
IIIc/7

Bed ri j fsvoering/facilitair
Senior medewerker bedrijfsvoering
Medewerker bedriifsvoering
Medewerker secretariaat
Systeembeheerder
Senior medewerker facilitair beheer
Medewerker facilitair beheer
Ondersteunend medew facilitair beheer
Medewerker Managementondersteuning
■
C?
Totaal

[Vb/9
mc/7
IIc/5
IIId/8
IIIc/7
IIc/5
IIb/4
Ilc/5

Totaal~|

0,9

1,9

Regio-strategie, RO, vergunningen
Coordinator Beleidsondersteuning&advies
Coordinator Beleidsonderst.&advies AVS
Medew. Beleidsondersteuning&advies
Senior medew. Bestuurlijk juridisch beheer
Medewerker bestuurlijk juridisch beheer
Totaal

TOTAAL AV

|

0,5

0,5

25

25

8,4
60,9

8,4
103,9

10

19

1,5
2,8

73
7,8

I

72,2

9,5
8,8

14
I 60,1

293

I

46,5 | 68,4~

257

Het verschil in omvang en opbouw van de onderafdelingen Bedrijfsvoering bij de drie dienstkringen
verdient toelichting.
De grotere omvang van bedrijfsvoering bij AVM wordt veroorzaakt doordat AVM meer
gebouwbeheer heeft dan AVH en AVN (ook locatie Duivelseiland). Gebouwbeheer is bij AVH minder
omvangrijk wat betreft de rayonkantoren. Daamaast wordt het beheer van de panden van AVH en
AVN bij de diverse kunstwerken er door de onderafdeling Kunstwerken “bijgedaan”. Voor AVN geldt
tevens dat in het kader van de pilot ‘Facilitair Locatiemanagement’ alle facilitaire zaken
(gebouwbeheer Parklaan en rayonkantoren, schoonmaak/beveiliging panden en objecten, catering)
worden neergelegd bij ZX.
Het toetsen van eigen (UAV-)contracten speelt vooral bij Waterwegen (bij Kunstwerken wordt er veel
meer uitbesteed aan OND’s). Het toetsen van contracten wordt bij Bedrijfsvoering onafhankelijk
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gepositioneerd. Bij AVM is de taak van Waterwegen omvangrijker dan bij AVH en AVN zodat daar
meer capaciteit voor nodig is.
AVH kent de functie Systeembeheer. Op termijn zal deze functie verdwijnen omdat de taak wordt
overgeheveld naar ZXI. Bij AVN zijn daar al goede ervaringen mee opgedaan, AVM begint daar ook
mee. Vanwege de grote fysieke afstand van AVH wordt daar voorlopig nog gewerkt met decentraal
systeembeheer.

5.4 Functiebeschrijvingen
In een lerende organisatie moeten medewerkers de ruimte hebben om hun functie zo flexibel mogelijk
in te vullen, mede om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Er moet voldoende ruimte zijn om binnen de
functie te kunnen bewegen zonder dat de beschrijvingen te snel moeten worden aangepast. Daarom
wordt gebruik gemaakt van algemeen opgestelde (niet te veel detail) functiebeschrijvingen, de
zogenaamde functieprofielen.
Genoemde functieprofielen zijn opgenomen in hoofdstuk S.bijlagen.
Van alle medewerkers wordt in VBO-kader verwacht dat zij eventuele proces- en/of
produktverbeteringen in hun eigen werk/taak initieren en (mede-) implementeren. Omdat het voor
iedereen geldt, is dit aspect niet opgenomen in de functiebeschrijvingen. Hoewel niet expliciet
omschreven, kunnen medewerkers er wel op worden aangesproken.
Taken in het kader van de calamiteitenorganisatie zijn niet expliciet in de functieprofielen opgenomen.
Middels werkafspraken worden medewerkers betrokken bij de afhandeling en bestrijding van
calamiteiten conform het instructieboek calamiteitenbestrijding. Daamaast wordt aan een aantal
functionarissen bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdiensten opgedragen (binding) door het
dienstkringhoofd. Bij sollicitatiegesprekken wordt dit besproken en in aanstellingsbrieven opgenomen.
Om bepaalde taken te mogen uitvoeren is in een aantal gevallen een (wettelijk) verplichte opleiding
vereist. Voorbeelden daarvan zijn vaarbewijzen om een schip te mogen varen, BOA-bevoegdheid om
handhavend/verbaliserend te mogen optreden, Nautop-opleidingen om nautische fimcties te mogen
vervullen, Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO) voor verkeersleiders, de
voorgeschreven Duitse taal om met verkeersdeelnemers op het water te communiceren enz.
Deze opleidingen zijn niet allemaal in de betrokken functieprofielen vermeld. Er is volstaan met de
algemene opmerking “de voor de functie verplichte opleidingen”. Binnen de afdelingen wordt wel de
volledige opleidingenlijst gehanteerd.
Het is evident dat gewerkt moet worden volgens de systematiek van BPN. Omdat vrijwel iedereen
daar op de een of andere manier in meer of mindere mate bij is betrokken is dit niet in de
functieprofielen opgenomen. Hoewel dit dus niet zo uit de functieprofielen blijkt, zullen medewerkers
wel degelijk op dit aspect worden aangesproken.
Van alle functies is alleen de functie van hoofd AV niet beschreven. Deze functie wordt binnenkort in
samenhang met de andere hoofdgroepshoofden van AX beschreven.
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In de functieprofielen voor een aantal nautische functies wordt verwezen naar het landelijk
ontwikkelde referentiemateriaal. Dit is gedaan om het werk van de landelijke werkgroep en van de
interne werkgroep zichtbaar te laten blijven. Het referentiemateriaal zelf ligt binnen de dienstkringen
en afdelingen van AV ter inzage.
De beschrijvingen van de functies Gezagvoerder en Matroos/motordrijver zijn alleen in het nieuwe
format van het functieprofiel gezet. De beschrijving zelf is gebaseerd op de oude fiinctiebeschrijving.

5.5 Functiewaardehng
Alle functies zijn gewaardeerd met het functiewaarderingssysteem FUWASYS. De toepassing van dit
systeem leidt via scores op 14 kenmerken tot indeling in een salarisschaal en indeling in een hoofdniveaugroep. Een overzicht van de scores per functie is opgenomen in hoofdstuk 8 bijlagen.
In enkele gevallen is een functiebeschrijving gemaakt voor meerdere functies van verschillend niveau.
Taken en werkzaamheden in die functies zijn identiek, maar de moeilijkheidsgraad en het niveau van
de werkzaamheden verschillen ten gevolge van de complexiteit van uit te voeren projecten, de te
beheren objecten en het specifieke karakter van het beheergebied. Het gevolg is dat de functie op
meerdere (twee of drie) niveaus gewaardeerd is, er is een zogenaamd Taddertje’ ontstaan binnen de
functie. In de waarderingsrapporten is de motivering opgenomen waarom -in voorkomende gevallen dezelfde functiebeschrijving verschillend gewaardeerd wordt. Het betreft de functies van
dienstkringhoofd, hoofd onderafdeling kunstwerken, (senior)beleidsmedewerker, (senior)adviseur,
projectcoordinator beheer en onderhoud en hoofdsluismeester.

6. Veranderingen ten opzichte van vroegere formatie
De uitgangspunten en ook de voorgenomen veranderingen voor de nieuwe organisatiestructuur en
formatie zijn beschreven in de hoofdstukken 4.1 en 4.2 van deel I en in rapport [1] (blauwe boek) van
mei 2000.
De omvang van de formatie wijzigt in eerste instantie van 239,4 fte naar 257 fte, waarvan 4 fte’s
nodig zijn om de areaal-uitbreiding op te kunnen vangen. AXA, AP en AW dragen taken over aan
AV, met de daarbij behorende 6 fte’s. Zie hoofdstuk 10 rapport [1]. Afgesproken is dat AV op
termijn weer 14 fte zal inleveren. De wijze waarop dat gebeurt is beschreven in hoofdstuk 4.4. van
deel I.
De veranderingen in de formatie zijn inzichtelijk gemaakt via de volgende tabellen. Links de oude
formatie, rechts de nieuwe formatie. De opbouw van de tabellen is als volgt:
- de oude en nieuwe functie staan op een regel als de oude functie inhoudelijk minder dan vijftig
procent is gewijzigd en de schaal hetzelfde is gebleven.
- achter de oude functie staat geen nieuwe functie als de oude functie inhoudelijk meer
dan vijftig procent is gewijzigd of als de schaal is gewijzigd.
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dan vijftig procent is gewijzigd of als de schaal is gewijzigd.
- voor de nieuwe functie staat geen oude functie als de nieuwe functie of helemaal nieuw is of meer
dan vijftig procent afwijkt van de oude functie of de schaal is gewijzigd t.o.v. de oude functie.
De tabellen dienen als input voor de plaatsingsprocedure. Bijvoorbeeld staan de oude en nieuwe
functie op een regel dan wordt de zittende medewerker direct geplaatst. De plaatsingsprocedure zelf is
beschreven in deel III.

Hoofdgroep Natte Infrastructuur
Oude formatie
Functie

Nieuwe formatie
fte

Hoofd AV

Niveau

Code

Functie

Ft
e

VIb/14

001
105

Hoofd AV
Medew. manaaementondersteuning

Niveau

Vlb/14
llc/5

Stafafdeling Advies & Innovatie
Oude formatie
Functie

Nieuwe formatie
fte

Hoofd AVB

(Senior) beleidsmedewerker beheer &
onderhoud
Medew. calamiteitenbestrijding/
bedrijfsvoering_
Medewerker GIS

2
2
0,8

Niveau

Code

Functie

Vc/12

003
025

Hoofd advies & innovatie
(Senior) beleidsadviseur

fte

Niveau

3
3,8

V/12
Vb/11
IVc/10

lVd/11
lVc/10
lVb/9
llld/8
lVc/10

Dienstkring Haringvliet
Oude formatie

I

Functie

Nieuwe formatie
| fte | Niveau

Code
005

Dienstkrinshoofd

Medewerker watersysteembeheer
(kwaliteitszorg)_

Functie
Hoofd dienstkring

fte
1

Niveau
Vc/12

lVe/12
Organisatiekwaliteit
027
Medewerker Organisatiekwaliteit

lVb/9

Bedrijfsvoering
023
Hoofd onderafd. bedrijfsvoering

lVc/10

085

Senior medewerker bedrijfsvoering

lVb/9

089

Medewerker Bedrijfsvoering

lVa/8

Hoofd Administratie, Beheer & Bestuur

lVb/9

1' medewerker bestekken/ contracten

lIld/8

Administratief projectbegeleider UAV
Hoofd alaemene ondersteuning
Medewerker centraal punt

lllc/7
lllc/7
lllb/6

1,5

lllc/7

11

Hoofdgroep Beheer Natte Infrastructuur

Directie Zuid-Holland

1° medewerker IPBZ

IIIb/6

Medewerker IPBZ (archief)
Medewerker administratieve ondersteunina

IIb/4
IIa/3

Systeembeheerder

IId/6

Projectleider baggerspeciedepot
1' medewerker BBJZ

093

Medewerker secretariaat

097

Systeembeheerder

2,8

IIc/5

IIId/8

Regio-strategie, ruimtelijke ordening & vergunningen
077
Coordinator beleidsonderst. & advies
079
Medewerker beleidsonderst. & advies

IVd/11
IVb/9

Uitvoering werken
009
Hoofd onderafd. Kunstwerken

IVc/10

015

Hoofd onderafd. Waterwegen &
Handhaving_

IVc/10

029

Projectcoordinator beheer &
onderhoud
Senior medewerker beheer &
onderhoud

IVb/9
IIId/8
IIId/8

IVb/9
mc/7

Hoofd voorbereiding Kunstwerken

IVb/9

Hoofd Technische Dienst

IVc/10

Medewerker onderhoud

IIId/8

033

Rayonopzichter
Medewerker e/m onderhoud
Bestekschrijver/contractvoorbereider

IIIc/7
IIlc/7
nic/7

035

Medewerker beheer & onderhoud

inc/7

039

Integraal toezichthouder

IIIb/6

1° rayonmedewerker
Technisch beheerder baggerdepot
Zeegaand schipper

IIc/5
IIc/5
Ilc/5
051

Coordinator milieuzorg

IIId/8

r medewerker milieuzaken

IIIc/7
047

Medewerker administratieve
handhaving & milieuzorg

Acceptant baggerspeciedepot

1

0,9

IlIc/7
Nautisch toezicht & bediening
017
Hoofd onderafd. Bediening

Hoofd Bediening & Scheepvaart
Objectchef
Sluisoperator
SSB operator

IIId/8
IIIc/7
21
2

IIIc/7

053
054

Hoofdsluismeester AVH
Sluismeester AVH

IVb/9

32

IIIc/7
IId/6

Ilc/5
IIb/4
IIc/5
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Dienstkring Merwede & Maas
Nieuwe formatie

Oude formatie
Functie

fte

Niveau

Code

Functie

fte

005

Hoofd dienstkring

1

Vc/12

1

lVb/9

IVe/12

Dienstkringhoofd

Organisatiekwaliteit
Medewerker Organisatiekwaliteit
027
Medewerker watersysteembeheer
(kwaliteitszorg)_

IVa/8
Bedrijfsvoering
Hoofd onderafd. bedriifsvoering
023

Hoofd Administratie, Beheer & Bestuur

IVb/9

Hoofd technische voorbereiding
Medewerker AO/IC
1° medewerker bestekken/ contracten

lVb/9
lVa/8
lIId/8

Medewerker centraal punt

3
0,3

r medewerker IPBZ
Medewerker IPBZ
Medewerker IPBZ (archief)
Medewerker IPBZ (telefoniste/receptioniste)
Opzichter gebouwen/terreinen
Beheerder Duivelseiland
Assistent beheerder

Medewerker watersysteembeheer
(planvorming)_
Medewerker watersysteembeheer (bpn)

IIIb/6
nc/5
IIlb/6
IIc/5
IIb/4
IIa/3
inc/7
IIc5
Ilb/4

lVc/10

085

Senior medewerker bedrijfsyoering

IVb/9

089

Medewerker bedrijfsvoering

IIIc/7

093

Medewerker secretariaat

IIc/5

Senior medewerker facilitair beheer
Medewerker facilitair beheer
Ondersteunend medewerker facilitair
beheer
Regio-strategie, ruimtelijke ordening & vergunningen
077
Coordinator beleidsonderst. & advies
079
Medewerker beleidsonderst. & advies
099
lOI
103

IIIc/7
IIc/5
IIb/4

IVd/11
IVb/9

IVb/9
IVa/8
081
IIIc/7

1' medewerker BBJZ
Medewerker BBJZ

Niveau

0,8

083

Senior medewerker bestuurlijk juridisch
beheer
Medewerker bestuurlijk juridisch
beheer

IVb/9
IlIc/7

IIIb/6
Uitvoering Werken
009
Hoofd onderafd. Kunstwerken
Oil
Hoofd onderafd. Waterwegen

IVb/9
IVc/10

029
033

Pro jectcoOrd. beheer & onderhoud
Senior medew. beheer & onderhoud

IVb/9
IIId/8

035

Medewerker beheer & onderhoud

IIIc/7

037

Medewerker ontwerp

IIIc/7

039

Integraal toezichthouder

IIIb/6

041

Schipper/medewerker inspectie

IIc/5

055

Sluismeester AVM

IIc/5

lVc/10

Hoofd Technische Dienst

Rayonopzichter

IIIc/7

Opzichter kunstwerken
Bestekschrijver/contractvoorbereider
Medewerker GIS
Tekenaar

IIIc/7
IIlc/7
IIc/5
lIc/5

1‘ rayonmedewerker

IIc/5

Rayonmedewerker
Schipper

IIb/4
IIb/4

Sluis-brugwachter
Sluis-brugbediening
Sluiswachter

IIb/4
Ic/3
Ic/3

2,4
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Hoofd Milieuzaken

IVa/9

r medewerker milieuzaken

IIlc/7

Medewerker milieuzaken (handhaving)

Handhaving
013
Hoofd onderafd. Handhaving
043
Medewerker bestuurlijk juridische
handhaving

IVb/9
IlId/8

045

Medewerker inspectie
milieuhandhaving

IIlc/7

047

Medewerker administratieve
handhaving & milieuzorg
Medewerker procesondersteuning

nic/7

IIIb/6

049
Medewerker milieuzaken

1,2

1,1

IIc/5

IIb/4

Dienstkring Nieuwe Waterweg
Oude formatie
Functie

Nieuwe formatie
fte

Dienstkringhoofd

Niveau

Code

Functie

005

Hoofd dienstkring

Niveau

1

Vd/13

1

IVb/9

IVe/12
Organisatiekwaliteit
027
Medewerker Organisatiekwaliteit

Medewerker watersysteembeheer
(kwaliteitszorg)_

IVa/8

Hoofd Administratie, Beheer & Bestuur

lVb/9

Hoofd algemene ondersteuning
1' medewerker bestekken/ contracten
Medewerker centraal punt
1‘ medewerker IPBZ

IVb/9
IIId/8
lIlb/6
IIlb/6

Medewerker IPBZ (archief)
Medewerker IPBZ (telefoniste/receptioniste)

Bedrijfsvoering
023
Hoofd onderafd. bedrijfsvoering

lVc/10

085

Senior medewerker bedrijfsvoering

IVb/9

093
089

Medewerker secretariaat
Medewerker bedrijfsvoering

lIc/5
IIIc/7

IIb/4
Ila/3

r medewerker BBJZ
Medewerker BBJZ

IIlc/7
IlIb/6

Hoofd Kunstwerken

IVc/10

Hoofd Technische Dienst
Senior medewerker onderhoud
Medewerker onderhoud
Systeembeheerder BOS
Rayonopzichter
Medewerker e/m onderhoud
Bestekschrijver/contractvoorbereider
Medewerker registratiesystemen
Tekenaar

IVc/10
IVb/9
IlId/8
IlId/8
IIIc/7
inc/7
IIIc/7
IIIb/6
IIc/5

r rayonmedewerker
Zeegaand schipper

fte

2,5

lIc/5
IIc/5

Regio-strategie, ruimtelijke ordening & vergunningen
077
Coordinator beleidsonderst. & advies
079
Medewerker beleidsonderst. & advies
081
Senior medewerker bestuurlijk juridisch
beheer
083
Medewerker bestuurlijk juridisch beheer

IVd/11
IVb/9
lVb/9
IIIc/7

Uitvoering Werken
009
Hoofd onderafd. Kunstwerken

IVd/11

on

Hoofd onderafd. Waterwegen

IVc/10

029
033

ProjectcoOrd. beheer & onderhoud
Senior medew. beheer & onderhoud

035
037

Medewerker beheer & onderhoud
Medewerker ontwerp

IIIc/7
IIIc/7

039

Integraal toezichthouder

IIIb/6

041

Schipper/medewerker inspectie

lIc/5

4,5

IVb/9
IIId/8
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Rayonmedewerker
Schipper

IIb/4
IIb/4

Sluismeester AVN

IIc/5

Assistant sluismeester

IIb/4

1' medewerker milieuzaken

IIIc/7

Medewerker milieuzaken (handhaving)

IIIb/6

053

Hoofdsluismeester AVN

lIlb/6

055

Sluismeester AVN

lIc/5

Handhaving
Hoofd onderafd. Handhaving
013
043
Medewerker bestuurlijk juridische
handhaving

IVb/9
IIId/8

045

Medewerker inspectie milieuhandhaving

IIIc/7

047

Medewerker administratieve
handhaving & milieuzorg

IIlc/7

Afdeling Scheepvaartzaken
Oude formatie
Functie
Hoofd Scheepvaartzaken

Nieuwe formatie
fte

Niveau

Code

1

Vc/12

007
Hoofd Scheepvaartzaken
Nautisch toezicht & bediening
057
Nautisch coordinator
Bedrijfsvoering
023
Hoofd onderafd. Bedrijfsvoering
089
Medewerker bedrijfsvoering

Administratief medewerker

Mobiel verkeersleider
Gezagvoerder
Matroos motordrijver

Niveau

1

Vc/12

1

lVb/9

0,5

lVc/10
lllc/7

Regio-strategie, ruimteli jke ordening & vergunningen
078
Coordinator beleidsonderst. & advies
1
AVS
079
Medewerker beleidsonderst. & advies
1
Nautisch toezicht <& bediening
021
Hoofd onderafd. Verkeersdienst
1

IVb/9

067
069

Operationeel medewerker
Verkeersleider

IIIc/7
IIId/8

071

Mobiel verkeersleider

073
075
059

Gezagvoerder
Matroos motordrijver
Senior medewerker VBS

061

Medewerker VBS

IVa/9

019

Hoofd Scheepvaartbeleid & Projecten

Vc/12

063

(senior) beleidsmedewerker

Vb/11
IVc/10

065

Medewerker statistiek

IVd/11
lVb/9

IIIe/9
IIId/8

25

IIIc/7

10

IIIb/6
Ilc/5
Ic/3

le systeembeheerder VBS

lVb/9

Assistant systeembeheerder VBS

IIId/8

Hoofd onderafdeling Nautisch beieid &
projecten_
Hoofd onderafdeling reglementering en
vervoer gevaarlijke stoffen

IVd/11

Beleidsmedewerker
Medewerker reglementering en gevaarlijke
stoffen

fte

Ilc/5

Hoofd sectie regionale verkeerscentrale
Hoofd sectie mobiele verkeersbegeleiding

Verkeersleider

Functie

25

IIIc/7

8,4

IIc/5
Ic/3
IVb/10

IVd/11

2,4

IVb/9
IVb/9
0,5

lVb/9
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7. Consequenties nieuwe formatie
7.1 Personele consequenties
Vanaf de aanvang van het VBO-project is gesteld dat de beoogde veranderingen zullen worden bereikt
met het zittende personeel eventueel aangevuld met nieuwe medewerkers als vacatures intern niet
ingevuld kunnen worden. Dat betekent dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.
Omdat getracht wordt de versterking met eigen medewerkers te bereiken zullen medewerkers
geconfronteerd worden met persoonlijke ontwikkelings trajecten, waaronder stages, tijdelijke
tewerkstellingen elders om ervaring op te doen etc.

7.2 Financiele consequenties in euro’s
Oude formatie situatie 1 januari 2001
Schaal
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Totaal

Aantal fte’s

Nieuwe formatie 1 februari 2002

Salariskosten

Schaal

58.702,02

17,2
19,5
56
24,8
58,3
26,2
18,4

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

227.312,40
162.081,96
252.641,06
549.061,84
559.350,48
1.492.733,70
610.901,87
1.317.840,00
557.935,55
367.200,15

6.155.760,701

Aantal fte’s

Salariskosten

10
15,3
39,5
42,5
44,4
51
35,9
8,4

[

I Verse hlF

58.702,02
51.884,71
227.312,40
405.204,17
552,201,17
1.260.926,90
1.219.097,20
1.183.524,50
1.256.290,10
811.500,11
21.295,25
167.634,85

243.122,94
299.560,11
711.865,10
659.746,72
309.209,20
645.388,23
506.339,90
536.640,30
199.565,30

7.215.574,00

+ 1.059.81330

51.884,71

I

* + =hoger
- = lager
* Voor de berekening zijn de gemiddelde basisbedragen per schaal gebruikt, exclusief de
werkgeverslasten.
Voor de berekening van de financiele consequenties van de versterkte beheersorganisatie is een aantal
kosten buiten de berekening gelaten:
• In verband met de verschuiving van taken van AP, AW en AXA naar AV zijn zes
formatieplaatsen naar AV overgeheveld. Binnen AV verhoogt dit de kosten, maar niet binnen AX.
• Ten gevolge van de areaaluitbreiding is de formatie met twee fte uitgebreid. Dit zou ook zonder
VBO gebeurd zijn.
• Ten gevolge van het landelijk ontwikkelde referentiemateriaal voor nautische functies zijn zestig
functies hoger gewaardeerd. Deze ontwikkeling zou ook plaatsvinden zonder VBO.
De financiele consequenties in euro’s:
Bruto verhoging (zie tabel)
Min interne verschuiving AX (6 fte)
Min areaaluitbreiding (2 fte)
Min nautische functies (60 x hogere schaal)
Totaal min

1.059.813,30
161.986,00
55.000,00
121.670.00 +

338.656.00Netto verhoging 721.157,30 euro in 2002
Na de realisatie van de efficientietaakstellini van veertien fte (ad 338.753,00 euro) zal dit bedra;
gereduceerd zijn tot 382.404,00 euro.
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8. Bijiagen

Orgaanbeschrijvingen en functieproflelen
AV

fiinctieprofielen hoofd AV en managementondersteuning

AVB

orgaanbeschrijving en functieproflelen

AVH

orgaanbeschrijving en functieproflelen

AVM orgaanbeschrijving en functieproflelen
AVN

orgaanbeschrijving en functieproflelen

AVS

orgaanbeschrijving en fiinctieprofielen

Indelingsadviezen
Overzicht Indelingsadviezen
Ladderfuncties
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AV
F unctieprofielen:
Hoofd AV
Managementondersteuning

Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode

AV/OOl hoofd hoofdgroep BeheerNatte Infrastmctuur rAV~)

Belangrijkste resultaatgebieden
Deze functie zal in het kader van een onderzoek naar de topformatie van AX op een later
tijdstip warden ingevuld en gewaardeerd.

Organisatorische positionering

Stafafdclint;
Adv. & Innov.
(AVB)

Afdding
Schccpvaan*
zakcn (AVS)

Dicnstkrinc
Ntcuwc
Watcrwcc (AVN)

Contacten

mdw. man.
ondcrst

Dienstkring
Uarinjivliet
(AVH)

Dienstkiing
Merwcde cn
Maas (AVM)

speelruimte/verantwoordelijkheid

Kennis, vaardigheden en functie-eisen

Indelingsadvies

Functieprofiel DZH/A V/hoofd A V

1

Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AV/IOS medewerker managementondersteunine

Belangrijkste resultaatgebieden
1-

2.
3.

4.

5.

Verzorsins van vast, dossiers, archieven en bestandem verzorgt de ontvangst, registratie en distributie
van post; verzorgt het aanleggen, actualiseren en beheren van dossiers, archieven e.d.; verzorgt het aanleggen van, invoeren in, actualiseren en/of beheren van gegevensbestanden.
Correspondentie: verzorgt op aanwijzing het invullen, opstellen en/of verzenden van (standaard) brieven,
nota’s e.d.
Receptie en telefoon: behandelt inkomende telefoongesprekken, handelt vragen af en/of verbindt/verwijst
door; ontvangt en introduceert bezoekers; vervult de intermediaire (zeeQfunctie tussen hoofd AV en (exteme) functionele relaties.
Beheer en rezelim van afspraken: verzorgt (mede) het beheren van de agenda en afspraken ten behoeve
van het hoofd AV; bereidt vergaderingen, werkgroepen, besprekingen logistiek voor door verzamelen en
distribueren van vergaderstukken, het regelen van vergademiimtes e.d.
Administratie: voert een of meerdere toegewezen administraties t.b.v. het hoofd AV; registreert, verzamelt
en verstrekt in dit kader gegevens/informatie.

Organisatorische positionering

Contacten

]
Stafafdcling
Adv. & Innov.
(AVB)

Afdding
Schccpvaartzakai (AVS)

Dkostkring
Nicuwc
Watcrwcg (AVN)

mdw. man.
ondcrst

Dicnstkring
Haringvlict
(AVH)

Dicnstkring
Merwcdc en
Maa.s (AVM)

met het hoofd AV over de ondersteuning om
hierover informatie uit te wisselen, af te stemmen;
met onderdelen/medewerkers/management van
AV en AXA om informatie uit te wisselen op secretarieel-administratief gebied;
met betrokkenen zowel binnen als buiten de directie en RWS in het kader beantwoording/doorverwijzing van (telefonische) vragen
het maken van afspraken en het verstrekken van
algemene informatie.

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd AV
over de voortgang en kwaliteit van de eigen ondersteunende werkzaamheden;
kaders zijn interne administratieve en secretaries
werkafspraken, regels, voorschriften e.d.;
neemt beslissingen bij het afhandelen van post en
telefoongesprekken, bij het maken van afspraken,
bij het voorbereiden van vergaderingen, bij het
aanleggen van gegevensbestanden, dossiers archiefen e.d. en bij het voeren van administraties.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
LBO+/MBO werk- en denkniveau;
kennis van secretarieel-administratieve systemen
werkwijzen, technieken en procedures; vaardigheid in de toepassing daarvan;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen AV en de directie;
vaardigheid in het uitvoeren van secretaries en
administratieve ondersteuning;
bekendheid met de processen van AV;
mondelinge
en
schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid; vaardigheid in het te woord staan
van derden.

Indelingsadvies
II/5
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de stafafdeling Advies en Innovatie (AVB)

1.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de stafafdeling Advies en Innovatie kan als volgt worden weergegeven:
De stafafdeling A VB is een advies- en projectafdeling op hoofdgroepniveau, die
bijdraagt aan de realisatie en het instandhouden van een transparante AVorganisatie. A VB is een afdeling die nieicwe inzichten, ontwikkelingen en technieken in de A V-organisatie aandraagt, implementeert en overdraagt en die fungeert
als expertisecentrum. A VB vormt het centrale punt voor het organiseren en kanaliseren van antwoorden op beleidsgevoelige vragen en cobrdineert het planproces
binnenAV.

1.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden van de stafafdeling AVB zijn:
* *

**
**
**

organisatieontwikkeling
planproces
innovatie
expertisecentrum

Naast deze resultaatgebieden wordt binnen AVB ook het basisproces Management uitgevoerd.
Het basisproces management binnen de afdeling betreft het (inhoudelijk en bedrijfsmatig)
aansturen van en leiding geven aan de afdeling als geheel. Dit basisproces is belegd bij het
hoofd van de afdeling AVB.
organisatieontwikkeling
Dit resultaatgebied omvat het organiseren van de kwaliteit van de organisatie, het organiseren
van kwaliteitszorg en audits alsmede het organiseren van kennismanagement.
kwaliteit van de organisatie
Dit deelresultaatgebied bestaat uit de volgende activiteiten:
- faciliteren strategische dialoog in overlegvormen;
- organiseren strategische conferentie inch follow up, verzorgen input conferentie;
- beleidsondersteuning hoofd AV.
kwaliteitszorg en audit
Dit deelresultaatgebied bestaat uit de volgende activiteiten:
- verschaffen van inzicht in taakvelden t.b.v. managers;
- toepasbaar maken van kaders en richtlijnen;
- bewaken van de uniforme toepassing van methoden;
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benoemen van basisprocessen en op hoofdlijnen (laten) beschrijven;
afstemmen van werkwijze met medewerkers organisatiekwaliteit;
optimaliseren van processen AVB;
organiseren en (door)ontwikkelen van audits op basisprocessen;
fungeren als AV aanspreekpunt voor audits.

kennismanagement
Dit deelresultaatgebied bestaat uit organiseren van het tot stand komen van:
- een plan van aanpak/kaders ten behoeve van het kennismanagement AV;
- instrumenten voor de bepaling van benodigd actueel kennisniveau;
— een informatiesysteem voor uitwisseling kermis en ervaring.
planproces
Dit resultaatgebied omvat het ontwikkelen en coordineren van het planproces voor AV en het
opstellen van plarmen en rapportages voor AVB.
planproces ontwikkeling
Dit deelresultaatgebied bestaat uit de volgende activiteiten:
- regelen AV-planproces birmen AX-kaders;
- be'invioeden van verbeteringen in kaders en regelgeving door deelname aan RWS- brede
groepen;
- bijdragen aan de verbetering van het planproces door deelname aan relevante overleggen
en het periodiek evalueren van de gestelde kaders;
- adviseren over en creeren van draagvlak voor informatiesystemen.
planproces coordinatie
Dit deelresultaatgebied bestaat uit de volgende activiteiten:
- zorgdragen voor de toepassing van de geldende kaders op het planproces van AV;
- zorgdragen voor het gereedkomen van de bijdragen aan de diverse plarmen en rapportages
en het vullen van de informatiesystemen;
- samenstellen uit afdelingsdocumenten van documenten op AV-niveau;
- voorstellen van prioritering;
- formuleren van knelpunten.
AVB plannen/rapportages
Dit deelresultaatgebied bestaat uit de volgende activiteiten:
- opstellen van diverse plarmen/rapportages AVB;
- voeren van dagelijkse AVB bedrijfsvoering;
- ondersteimen /afhandelen van dagelijkse bedrijfsvoering voor hoofd AV.

innovatie
Dit resultaatgebied omvat het vormen van een mening over, het introduceren en stimuleren
van irmovatieve ontwikkelingen en het leiding geven aan implementatietrajecten.
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meningsvorming over innovatieve ontwikkelingen
Dit deelresultaatgebied bestaat uit de volgende activiteiten;
- fungeren als aanspreekpunt AV voor innovatieve ontwikkelingen;
- volgen, signaleren en filteren van innovatieve ontwikkelingen voor AV op draagvlak, behoeften en noodzaak.
introduceren en stimuleren van innovatieve ontwikkelingen
- organiseren van visieontwikkeling AV-visie op innovatieve ontwikkelingen;
- introduceren en stimuleren van innovatieve ontwikkelingen in de organisatie;
- stimuleren van de organisatie tot acceptatie van iimovatieve ontwikkelingen.
implementatietraj ecten
Dit deelresultaatgebied bestaat uit het geven van leiding aan de implementatie van iimovatieve
ontwikkelingen.
expertisecentrum
Het resultaatgebied omvat het organiseren van de calamiteitenzorg, het adviseren over (o.a
strategische getinte aspecten van) bodem- en bergingsbeleid en het afhandelen van beleidsgevoelige vragen.
calamiteitenzorg
Dit deelresultaatgebied bestaat uit de volgende activiteiten:
- organiseren van visieontwikkeling AV op calamiteitenzorg;
- coordineren van het beschikbaar en actueel hebben en werken van calamiteitenplannen en
-afspraken voor lange en korte termijn (calamiteitenplan, calamiteiteninstructie, convenant
met gemeenten);
- voorbereiden van de organisatie op calamiteiten door beheer calamiteitenkamer, calamiteiten oefeningen, samenworking met exteme partijen, voorlichting aan dienstkring en afdelingsmedewerkers, uitvoeren calamiteitenevaluaties.
advies bodem en bergingsbeleid en strategie
Dit deelresultaatgebied bestaat uit de volgende activiteiten:
- optreden als secretaris van de stuurgroep strategie Slufter, leveren van input en verzorgen
van de communicatie;
- signaleren van relevante ontwikkelingen en begeleiden van afstemming en afbakening
binnen AX;
- ondersteunen van hoofd AV in diverse stuur- en werkgroepen;
- vertegenwoordigen van AV in landelijke werkgroepen.
beleidsgevoelige vragen
Dit deelresultaatgebied bestaat uit de volgende activiteiten:
- signaleren van beleidsontwikkelingen;
- organiseren en kanaliseren van de behandeling van vragen met grote financieel, economisch, maatschappelijk en/of politiek belangen;
- informeren van de opdrachtgever.
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1.3. functionele omgeving/functionele contacten
Er wordt door de afdeling een variatie aan in- en exteme contacten/relaties onderhouden.
**

Intern Directie Zuid-Holland

met andere AV-onderdelen;
- met AX-onderdelen.
- met (onderdelen van) andere hoofd- en stafafdelingen van de directie.
-

De contacten zijn er op gericht om informatie en kennis uit te wisselen, (specialistisch) advies
te geven, om werkzaamheden af te bakenen en op elkaar af te stemmen en/of draagvlak te
creeren ten aanzien van beleids-, vakinhoudelijke en/of bedrijfsvoeringsaspecten. Daamaast
zijn er contacten om interne opdrachtgever/opdrachtnemer relaties te onderhouden.
**

Intern RWS

met andere regionale directies en specialistische diensten;
- met landelijke werkgroepen;
- met het hoofdkantoor.
-

De contacten zijn er op gericht om over specifieke landelijke en directiebrede beleidskaders
om informatie uit te wisselen, af te stemmen, te overtuigen en afspraken te maken. Daamaast
om opdrachtgever/opdrachtnemer relaties te onderhouden.
Extern RWS
-

-

met andere onderdelen van het ministerie van V & W;
met andere ministeries (m.n. LNV, VROM en Financien);
met andere overheden (gemeenten, waterschappen, provincies, OM, politie, etc);
met bedrijven, burgers en belangenorganisaties;
met media

De contacten zijn er op gericht RWS-beleid af te stemmen, op het gebied van calamiteitenzorg
samen te werken, informatie uit te wisselen, opdrachtgever^pdrachtnemer relaties te onder¬
houden, afspraken te maken, te onderhandelen en draagvlak te creeren.
1.4. rollen
De te onderscheiden rollen van de adviseurs binnen AVB zijn :
- Expertrol: gericht op het aanbieden van pasklare oplossingen aan geheel AV of onderde¬
len van AV. Elet initiatief ligt bij de stafafdeling AVB.
- Extra-paar handen rol: AVB werkt in opdracht van ‘klant’ mee aan oplossing probleem.
Klant weet zelf hoe de oplossing bereikt moet worden en wat er moet gebeuren.
- Procesrol: klant weet wel wat hij wil bereiken, maar niet hoe. AVB helpt ‘klant’ bij formulering probleem en de wijze waarop doel bereikt moet worden.
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1.5. functionele opbouw
Biimen de stafafdeling AVB worden de volgende organieke functies onderscheiden:
AVB/003
AVB/025/I
AVB/025/II

hoofd afdeling Advies en Innovatie
senior adviseur
adviseur
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Functiebenaming en functiecode
AVB/003 hoofd stafafdeling Advies en Innovatie

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.

Management van de afdelinT. draagt zorg voor de bedrijfsvoering, de inrichting en aansturing van de primaire processen en de realisatie van de producten; bewaakt de dwarsverbanden tussen de afdelingsactiviteiten en dwarsverbanden met de andere hoofdgroep- en directieonderdelen en stemt hierover af.
Coordinatie stratesische en directiebrede vrocessen: draagt zorg voor advies en strategische ondersteuning van bet hoofd van de hoofdgroep bij het beheer van de natte infrastructuur; draagt zorg voor het actief
aandragen van nieuwe inzichten, ontwikkelingen en technieken (kennisontwikkeling) en de coordinatie van
regio-overstijgende zaken en AV-brede processen;
Overles, netwerken en vertesenwoordisin^: bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk en participeert en/of treedt op als voorzitter in in- en exteme overleggremia, project-, werk- en stuurgroepen; vertegenwoordigt de afdeling en AV en draagt standpunten uit.
AV-beleid en -strateme/particivatie in manasemenf. participeert in het managementteam van de hoofd¬
groep en treedt desgevraagd op als plaatsvervangend hoofd van de hoofdgroep; draagt mede zorg voor de
ontwikkeling, de uitvoering en het uitdragen van het (strategisch) beleid van de hoofdgroep; adviseert het
hoofdgroephoofd en het A-team hierover.

Organisatorische positionering

Contacten

]
Stafafdeling
Adv. & Innov.
(AVB)

Afdeling
Scfaccpvaartzaken (AVS)

Dicn.Ntkring
Nieuwe
Waterweg (AVN)

Dienstkring
Haringv’lict
(AVH)

Dienstkring
Merwede en
Maas (AVM)

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
hoofdgroep over het management van de afdeling,
het optreden in overleggremia, de wijze waarop
de strategische coordinatie wordt ingevuld en de
inhoud van (beleids)voorstellen/-adviezen;
kaders zijn in algemene termen geformuleerde
(strategische) beleidslijnen en wet- en regelgeving
van belang voor het werkterrein van AVB;
neemt beslissingen over de wijze waarop het
management van de afdeling en de coordinatie
van strategische en directiebrede processen wordt
ingevuld en over de inhoud van de bijdragen aan
het managementteam van AV en aan in- en externe overleg- en onderhandelingssituaties.

Indelingsadvies
V/12

Functieprq/ielen DZH/A V/A VB

met andere AV-onderdelen over vakinhoudelijke
aspecten en in het kader van de coordinatie van de
strategische dialoog en de coordinatie van AVbrede processen om af te stemmen, afspraken te
maken en te adviseren;
met (hoofd)afdelingen directie Zuid-Holland,
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over nieuwe inzichten technieken
en ontwikkelingen om informatie uit te wisselen.
af te stemmen;
met regionale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies e.d.), bedrijven en belangenorganisaties over trends ontwikkelingen om af
te stemmen, informatie uit te wisselen, afspraken
te maken en/of draagvlak te creeren.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO+Zacademisch werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving en het
beleidsgebied Water;
vaardigheid in het geven van leiding aan een
dienstonderdeel gericht op strategische ondersteuning en kennisontwikkeling;
vaardigheid in het coachen van medewerkers;
vaardigheid in het (mede) ontwikkelen van een
visie op het aandachtsgebied van de afdeling en
de hoofdgroep, het adviseren hierover en het coordineren van regio-overstijgende zaken/AVbrede processen;
vaardigheid in het omgaan met financieeleconomische, juridische en bestuurlijke (beleids)aangelegenheden;
vaardigheid in het vertegenwoordigen van de
hoofdgroep en afdeling in overlegsituaties.
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Functiebenaming en functiecode

AVB/025-I senior adviseur_AVB/025-II adviseur

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.

Adviezen:
a) beleid: volgt, signaleert, analyseert en filtert (beleids)ontwikkelmgen; adviseert over, introduceert en
stimuleert (toepassing van (iimovatieve)) ontwikkelingen in de organisatie; geeft voorlichting over aspecten van beleid aan belanghebbenden en organiseert standpuntbepaling; beoordeelt beleidsvoomemens op
consequenties en adviseert terzake.
b) onderzoek: verricht onderzoek of laat onderzoek verrichten, analyseert gegevens/rapportages en advi¬
seert terzake; ontwikkelt normen en instrumenten; adviseert omtrent verbeteringen; levert bijdragen aan het
implementeren van normen, instrumenten en verbeteringsvoorstellen; verzorgt kermis- en informatieoverdracht.
Ondersteunins: coordineert procedureel en inhoudelijk de opstelling en aanlevering van afdelingsbijdragen; stelt op basis van afdelingsbijdragen plaimen/bijdragen op; coordineert staf- en/of werkgroepen.
Projecten: geeft leiding aan projecten, realiseert product(en) van het project, voor wat betreft kwaliteit,
tijdigheid, mate van afstemming, bmikbaarheid en budget; coordineert de werkzaamheden van de projectmedewerkers.
Overles, netwerken en vertesen'woordi'sinT. bouwl; en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk; participeert, vertegenwoordigt AV(B) en/of treedt op als voorzitter in (landelijke) project- en werk¬
groepen.

Organisatorische positionering

Contacten

Stafafddiog
Adv. &. laaov.
(AVB)

Afdclins
SchccpvaartMkcn (AVS)

Dicnstkring
Nicuwc
Watcrwcj* (AVN)

Dicnsticring
Uarinp’Uct
(AVH)

Dicostkrinc
Mcmcdc cn
Maas (AVM)

met (hoofd)afdelingen van de directie ZH, RWS
directies en specialistische diensten om af te
stemmen en invloed uit te oefenen op specifieke
landelijke en directiebrede beleidskaders;
met AV-onderdelen om af te stemmen, draagvlak
te creeren en advies te geven over beleids-, vakin¬
houdelijke en/of bedrijfsvoeringsaspecten;
met in te huren partijen over uit te voeren taken;
met regionale overheden (gemeenten, provincies
e.d.) en hulpverlenende diensten over integraal
waterbeheer om informatie uit te wisselen, draag¬
vlak te creeren en afspraken te maken.

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
afdeling over de inhoud van de adviezen en de
kwaliteit van de ondersteuning en projectleiding;
kaders zijn specifieke landelijke en directiebrede
beleidslijnen en met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving;
neemt beslissingen over de inhoud van de advie¬
zen, oplossing van (complexe) vakinhoudelijke
problemen, wijze van projectleiding en onder
steuning en over de bijdragen aan in- en exteme
overlegsituaties.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO/academisch werk- en denkniveau;
inhoudelijke en vaktechnische kennis van de toegewezen taakvelden;
kennis van en vaardigheid in het analyseren, aandragen, implementeren en overdragen van markt
en beleidsontwikkelingen;
vaardigheid in het verrichten en begeleiden van
onderzoeken en het vertalen van bevindingen in
adviezen;
kermis van en vaardigheid in het opzetten en aansturen van projecten/ implementatietrajecten;
vaardigheid in het inschatten van organisatori¬
sche, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;
vaardigheid in het vertegenwoordigen van de
(hoofd)afdeling in overlegsituaties.

Indelingsadvies
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Dienstkring Haringvliet (AVH)

1.1. algemeen
1.1.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de dienstkring Haringvliet kan als volgt worden weergegeven:
Het ten aanzien van het beheersgebied zorgdragen voor het integrale beheer en
onderhoud, de verbetering en de instandhouding van de natte infrastructuur, het
ontwikkelen van en uitvoering geven aan het lokale RWS-beleid en het zorgdragen
voor veiligheid en milieuzorg. Het in dit kader vertegenwoordigen en behartigen
van de belangen van Rijkswaterstaat in het beheersgebied.
De dienstkring Haringvliet is een decentrale afdeling van de hoofdgroep beheer Natte Infra¬
structuur (AV). De dienstkring is primair verantwoordelijk voor de operationele, beleidsuitvoerende, handhavings-, instandhoudings- en ondersteunende taken ten behoeve van het eigen
beheersgebied.
De dienstkring Haringvliet zorgt binnen Rijkswaterstaat voor het integrale beheer en onder¬
houd van de “natte” infrastructuur in het gebied van het Hollandsch Diep, het Spui en het Ha¬
ringvliet. Ook de territoriale Noordzee voor de kust van West-Voome tot aan de provinciegrens met Zeeland behoort tot dat beheersgebied.
Het werk van de dienstkring Haringvliet wordt vooral bepaald door het beheer en onderhoud
van twee grote kunstwerken die beide aangemerkt zijn als primaire waterkering. De Volkeraksluizen zijn gelegen in de hoofdtransportas Rotterdam-Antwerpen en behoren tot een van de
grootste sluiscomplexen van Europa. Daamaast worden de Haringvlietspuisluizen gezien als
de kraan van het benedenrivierengebied, waarmee de waterhuishouding van Nederland wordt
geregeld. Beide grote kunstwerken zijn meer dan dertig jaar oud en worden de komende 5 jaar
grondig gerenoveerd.
De wens om de ecologie in het Haringvliet te versterken door het gefaseerd invoeren van een
grotere getijslag, heeft direct gevolg op het beheer en onderhoud van de spuisluizen. In 2005
krijgt het veranderend beheer gestalte in een gewijzigd bedieningsregime, wat in 2015 moet
leiden tot de variant ‘getemd getij’. Naast de benodigde communicatie, bestuurlijk overleg en
nadeelcompensatie moet ook de technische installatie van de spuisluizen aangepast worden.
De waterbodems in het beheersgebied zijn op een aantal locaties sterk vervuild. Sanering
hiervan wordt een belangrijk onderdeel van het werkpakket van de dienstkring. Binnen het
beheersgebied van de dienstkring zijn een aantal natuurbescherming gebieden aangewezen.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers en het herstellen van de natuurwaarden in het gebied
is een speerpunt van de dienstkring. De dienstkring beheert het onderwater gelegen baggerspeciedepot “Cromstrijen” in het Hollands Diep. Daamaast is vanaf 2002 de bouw van een
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nieuw omdijkt depot gepland. Het beheren van beide depots is een nieuwe discipline binnen
de dienstkring.
In het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR) is de dienstkring bevoegd gezag en verleent als zodanig vergunningen en handhaaft deze. De dienstkring is tenslotte verantwoordelijk voor de afhandeling van calamiteiten, schadevaringen en schaderijdingen die
zich voordoen op het water of bij de objecten.
1.1.2. basisprocessen van AVH
De basisprocessen die binnen de dienstkring Haringvliet moeten worden uitgevoerd zijn:
1. Beleidsondersteuning & advies: het optreden als epicentrum Van de dienstkring met als
belangrijkste taken het opsporen en signaleren van relevante nieuwe ontwikkelingen
(‘daar-en-dan’) en het conform de BPN-systematiek doorvertalen van het regionaal RWSbeleid naar lokaal RWS-beleid in concrete maatregelen. Het in dit kader netwerken in het
beleidsgebied en contacten onderhouden met de beleidsafdelingen. Het op basis hiervan
zorgdragen voor een continue vemieuwingsimpuls naar de overige basisprocessen binnen
de dienstkring.
2. Werken uitvoeren: het in het kader van het beheer en onderhoud van de RWSinfrastructuur in het beheersgebied inspecteren en beoordelen van waterstaatswerken, het
(doen) ontwerpen van waterstaatwerken, het voeren van de regie over uitvoeringsprocessen en het evalueren hiervan.
3. Bedienen en nautisch toezicht: het zorgdragen voor een vlotte en veilige doorstroming van
de scheepvaart in het beheersgebied. Het in dit kader houden van toezicht op het scheepvaartverkeer, het bedienen van de natte waterstaatswerken in het beheersgebied en het inwinnen en verstrekken van informatie hierover.
4. Handhaven: Het handhaven van scheepvaartverkeer-, milieu- en klassieke waterstaatswetgeving (SVW, WBR, WVO e.d.). Het in dit kader inzetten van preventieve en repressieve
instrumentea
5. Vergunning verlenen: het beoordelen van vergunningsaanvragen, het verstrekken van ver¬
gunningen en het geven van invulling aan het proces dat daaraan voorafgaat (overleg met
en adviseren van aanvragers, onderhouden van relevante bestuurlijke contacten e.d.)
6. Bedrijfsvoering'. het ondersteunen en adviseren van het dienstkringmanagement bij de
uitvoering van de PIOFAH-taken (personeel, informatie, organisatie, fmancien, automatisering, huisvesting). Het in dit kader uitvoeren van logistieke, administratieve, managementondersteunende, bedrijfsvoerings(ondersteunende) en registratieve werkzaamheden.
7. OrganisatiekwaliteiV. Het ondersteunen en adviseren van het lijnmanagement aangaande
het continue verbeteren van de dienstkringorganisatie. Het in dit kader ontwerpen, behe¬
ren, onderhouden en implementeren van kwaliteitszorgsystematiek en het monitoren van
de dienstkringorganisatie.
8. Management, het basisproces management binnen de dienstkring betreft het (inhoudelijk
en bedrijfsmatig) aansturen van en leiding geven aan de dienstkring als geheel en de afzonderlijke onderafdelingen.
Deze basisprocessen worden toebedeeld aan de verschillende onderdelen van de dienstkring.
Met name het basisproces beleidsondersteuning en advies geeft inhoud aan de rol van BPN in
het dagelijkse werk van de dienstkringen. Bij de uitwerking van de verschillende onderdelen
zal nader worden ingegaan op de verschillende activiteiten/taken die in het kader van de toe-
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bedeelde basisprocessen worden uitgevoerd, daarbij is bet BPN bet kader voor de werkwijze
binnen alle basisprocessen. Het basisproces management is niet toebedeeld aan een of enkele
dienstkringOnderdelen maar is toegewezen aan de dienstkringstaf.
1.1.3. functionele omgeving/functionele contacten
Er wordt door de dienstkring een grote variatie aan in- en exteme contacten/relaties onderhouden.
Intern Directie Zuid-HoUand
met andere AV-onderdelen;
- met (onderdelen van) hoofd- en stafafdelingen van de directie.
**

-

De contacten zijn er op gericht om informatie uit te vvisselen, (specialistisch) advies te vragen
en te geven en om werkzaamheden op elkaar af te stemmen en/of draagvlak te creeren ten
aanzien van beleids-, vakinhoudelijke en/of bedrijfsvoeringsaspecten binnen de dienstkring.
Daamaast zijn er contacten om interne opdrachtgever/opdrachtnemer relaties te onderhouden.
Intern RWS
met andere regionale directies en specialistische diensten;
- met het hoofdkantoor.
**

-

De contacten zijn er op gericht om over beleids- en vakinhoudelijke ontwikkelingen, (integraal) beheer en onderhoud van de RWS-infrastructuur en/of bedrijfsvoeringinformatie uit te
wisselen en af te stemmen en om opdrachtgever/opdrachtnemer relaties te onderhouden.
**
-

-

Extern RWS
met andere onderdelen van het ministerie van V&W
met ander ministeries (met name LNV, VROM en Financien);
met andere overheden (gemeenten, waterschappen, provincies, OM, politie e.d.);
met bedrijven, burgers en belangenorganisaties;
met media.

De contacten zijn er op gericht om over uitvoeringsaangelegenheden en RWS-beleid af te
stemmen, informatie uit te wisselen, opdrachtgever/opdrachtnemer relaties te onderhouden,
afspraken te maken, te onderhandelen en/of draagvlak te creeren.
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1.1.4. organisatiestructuur
De dienstkring Haringvliet bestaat uit:
• het hoofd van de dienstkring;
• de cluster organisatiekwaliteit;
• de onderafdeling Kunstwerken;
• de onderafdeling Bediening;
• de onderafdeling Waterwegen en Handhaving;
• de cluster Beleidsondersteuning en Advies;
• de onderafdeling Bedrijfsvoering.

De organisatie van de dienstkring Haringvliet kan schematisch als volgt worden weergegeven:
Dkr. hoofd
AVH

Oi^anisatiekwaliteit

Kunstwerken

figuur 1.1.

Bednjfsvoering

Bediening

Waterwegen
&
Handhaving

Beleidsonderst
&
Advies

organisatiestructuur van de dienstkring Haringvliet.

Onder het niveau van de onderafdelingen is geen sprake van doorstructurering in organisatorische subeenheden met een eigen hierarchisch managementniveau. In de volgende paragrafen
van dit hoofdstuk wordt nader op de taken en positie van de onderafdelingen ingegaan.
1.1.5. functionele opbouw
Binnen de dienstkring AVH wordt op centraal managementniveau de volgende organieke
functie onderscheiden:

I

AVH/005

hoofd dienstkring Haringvliet
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