Van Dam Partners

1.2.

RWS/DZH/AV

de cluster Organisatiekwaliteit

1.2.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de cluster organisatiekwaliteit kan als volgt worden weergegeven:
Het ondersteunen en adviseren van het lijnmanagement aangaande het continue
verheteren van de dienstkringorganisatie. Het in dit kader verzorgen van de
kwaliteitszorg en het monitoren van de dienstkringorganisatie.
Het basisproces organisatiekwaliteit is in de organisatiestructuur gepositioneerd als een onafhankelijk cluster dat rechtstreeks wordt aangestuurd door het dienstkringhoofd. Reden hiervoor is dat op deze wijze de onafhankelijke uitvoering van audits op het gebied van organisa¬
tiekwaliteit wordt gewaarborgd.
1.2.2. resultaatgebieden en activiteiten
Het resultaatgebied en de activiteiten van de cluster Organisatiekwaliteit op het basisproces
organisatiekwaliteit zijn:
Integrate kwaliteitszorg
het ontwerpen en onderhouden van kwaliteitszorgsystemen;
- het implementeren van kwaliteitszorg binnen de dienstkringorganisatie;
- het monitoren van de organisatiekwaliteit en het in dit kader signaleren van knel/verbeterpunten;
- het adviseren van het lijnmanagement op het gebied van organisatiekwaliteit en kwali¬
teitszorg;
- het bewaken van dwarsverbanden en eenheid tussen dienstkringonderdelen op het gebied
van organisatiekwaliteit.
-

1.2.3. functionele opbouw
Binnen de cluster Organisatiekwaliteit wordt de volgende organieke functie onderscheiden:
I AVH/027

medewerker organisatiekwaliteit
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RWS/DZH/AV

de onderafdeling Kunstwerken

1.3.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de onderafdeling Kunstwerken kan als volgt worden weergegeven:
Het formuleren en uitvoeren, in eigen beheer of in opdracht van derden, van maatregelen welke moeten resulteren in het instandhouden van en het bereiken van een zo
groot mogelijke beschikbaarheid, binnen de gestelde faalkans, van de kunstwerken van
de dienstkring, alsmede het instandhouden van de dienstgebouwen en de daarbij behorende technische installaties.
De onderafdeling is dus verantwoordelijk voor beheren en instandhouden van de kunstwerken
in het beheersgebied. Dit kunnen zijn sluizen, bruggen en/of stormvloedkeringen.
De onderafdeling is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de volgende objecten:
- Het Volkeraksluizencomplex, een combinatie van 3 sluizen voor de beroepsvaart, een
sluis voor de recreatievaart en een spuisluis gelegen in de economisch belangrijke scheepvaartroute tussen het Rotterdamse havengebied, Duitsland en Belgie . Een scheepvaartroute welke overeenkomstig de bepalingen van het Rijntractaat onder alle omstandigheden
beschikbaar voor de scheepvaart dient te zijn;
- Het Haringvlietsluizencomplex, een combinatie van de Haringvlietsluizen en de Goereesluis, vervult een zeer belangrijk rol in de waterhuishouding in het Noordelijk Deltabekken.
- Kantoor- en dienstgebouwen, werkplaatsen en bediencentrales.
Uitgangspimt is dat de conditie van de kunstwerken op een dusdanige wijze in stand wordt
gehouden dat deze binnen de gestelde faalkans kunnen blijven functioneren.
Zowel het Volkeraksluizencomplex als het Haringvlietcomplex behoren tot de primaire waterkering en worden als zodanig onderhouden. De bediening van beide objecten gebeurt vanuit
een centraal bedieningsgebouw. Vanuit het Volkeraksluizencomplex wordt de bediening van
de Haringvlietbmg (op afstand) geregeld.
1.3.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatsgebieden en activiteiten van de onderafdeling Kunstwerken op het basisproces
werken uitvoeren zijn:
Inspectie
Het inspecteren van gebouwen/objecten/kunstwerken en het registeren van en rapporteren/informeren over de resultaten van de inspecties.
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Beoordeling
Het beoordelen van de gegevens uit de inspecties en het omzetten van de uitkomsten naar
concrete (onderhouds- en beheers)maatregelen en het opstellen van risicoanalyses, instandhoudingsplannen en bijbehorende systemen).
Ontwerp
Het opstellen van programma’s van eisen, en ramingen voor de uitvoering van werken aan de
kunstwerken en gebouwen.
Regie
Het regisseren van de primaire processen bij de uitvoering van werken; het in dit kader opstel¬
len van plannen, voortgangsrapportages, het regelen van de uitbesteding/invulling geven aan
het opdrachtgeverschap en het opstellen van de inspectiestrategie.
Nazorg
Het verzorgen van de nazorg aangaande uitgevoerde werken. Het in dit kader zorgdragen voor
de evaluatie van de uitgevoerde werken, archivering e.d.
1.3.3. functionele opbouw
In de onderafdeling kunnen een drietal werkeenheden worden herkend, te weten:
-

Werkeenheid Masterplannen: het regelen, coordineren en regisseren, in samenwerking
met de bouwdienst en adviesbureaus, van de uitvoering van de totale renovatie van de
elektrotechnische, pneumatische, mechanische, hydraulische systemen en van bedieningsen besturingsystemen van het Haringvlietsluizencomplex en het Volkeraksluizencomplex,
alsmede de nieuwbouw van centrale bedieningsgebouwen en de uitvoering van grootschalige conserverings- en reconstructiewerken. Het opdrachtgeverschap en de regie over de
projectorganisatie van de masterplannen is een verantwoordelijkheid van de dienstkring.
- Werkeenheid Beheer en Onderhoud: het regelen, coordineren, regisseren en inspecteren, in
eigen beheer op in opdracht aan derden, van (onderhouds)maatregelen welke moeten resulteren in het instandhouden van en het bereiken van een zo groot mogelijke beschikbaarheid van het Haringvlietsluizencomplex en het Volkeraksluizencomplex, alsmede het
instandhouden van de daarbij behorende installaties.
- Werkeenheid Geboimen en Constructies'. Het regelen, coordineren, regisseren en inspecte¬
ren, in eigen beheer op in opdracht aan derden, van (onderhouds)maatregelen welke moe¬
ten leiden in het instandhouden van de dienstgebouwen en de daarbij behorende installa¬
ties, alsmede de nieuwbouw dan wel renovatie van dienstgebouwen.
Binnen de onderafdeling Kunstwerken worden de volgende organieke functie onderscheiden:
1 AVH/009
i AVH/029
I AVH/033
I AVH/035

hoofd van de onderafdeling Kunstwerken
projectcoordinator Beheer en Onderhoud
senior medewerker Beheer en Onderhoud
medewerker Beheer en Onderhoud
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de pnderafdeling Bediening

1.4.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de onderafdeling Bediening kan als volgt worden weergegeven:
Het bevorderen van een veilige, vlotte, milieubewuste en adequate afwikkeling van
het scheepvaart- en wegverkeer, door middel van een zo doelmatig en veilig
mogelijk gebruik van de in het beheersgebied gelegen objecten, alsmede het
verzorgen van de afvoerfunctie van de gehele Maas/Rijn Delta.
Binnen de onderafdeling Bediening, worden vier objecten bediend. Twee van deze objecten
(Volkeraksluizen, Haringvlietsluizen) maken deel uit van de Deltawerken. De onderafdeling is
verantwoordelijk voor de bediening van de volgende objecten:
- het Volkeraksluizencomplex; vormt een verbinding tussen het Hollandsch Diep en het
Volkerak;
- het complex Haringvlietsluizen/Goereesesluis (combinatie van twee objecten) waar de
afvoerfunctie van de gehele Rijn/Maas delta wordt geregeld;
- de Haringvlietbrug.
De Volkeraksluizen zijn een vitale schakel van de vaarwegcorridor Rotterdam - Antwerpen Gent welke behoort tot de Hoofdtransportas. De beschikbaarheid is mede bepaald in intemationale/Europese verdragen. Met een veilig, doelmatig en economisch gebruik van het sluizencomplex is de nationale economie in het algemeen en de intemationale concurrentiepositie
van de grote zeehavens in het bijzonder gemoeid. De functie van Nederland als distributieland
verlangt mede een effectieve en efficiente binnenscheepvaart. Hierin zijn de Volkeraksluizen
een onlosmakelijk onderdeel.
In het geval van de Volkeraksluizen is er sprake van een hoge scheepvaartintensiteit en omvangrijk vervoer van gevaarlijke stoffen. Daamaast betreft het een relatief omvangrijk com¬
plex.
Met de bediening van de Haringvlietsluizen, wordt zorg gedragen voor het waterbeheer van de
gehele Maas/Rijn delta. Factoren als getij op zee en afvoeren van de bovenrivieren spelen
daarbij de voomaamste rol. De bijzondere situatie en pressie wordt bij de Haringvlietsluizen
veroorzaakt door de regelmatig voorkomende afwijkende omstandigheden zoals extreem hoge
waterstanden, zeer lage afvoeren, extreem lage waterstanden op zee, ijsgang en hoge temperaturen van het oppervlaktewater. De invloed van het spui-regiem van de Haringvlietsluizen is
merkbaar van Stellendam en Hoek van Holland tot aan Hagestein, Tiel, en Lith.
1.4.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Bediening op het basisproces bedienen en nautisch toezicht zijn:
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Bedienen
het verzorgen van een waterbeheer gericht op aspecten als waterstand, stroomsnelheid,
zoutbestrijding e.d.; het in dit kader toepassen van het lozingsprogramma;
- het inspelen op afwijkende omstandigheden zoals hoge waterstanden, zeer lage afVoeren,
extreem lage waterstanden op zee, ijsgang, hoge temperaturen van het oppervlakte water
en bijzondere transporten.
- het in dit kader en in het kader van de vlotte en veilige verkeersafwikkeling bedienen van
de objecten binnen de dienstkring;
- het verzorgen van coordinatie bij ongevallen en calamiteiten op het object.
-

Vlotte en veilige verkeersafwikkeling
het verzorgen van een efficiente, veilige, vlotte en milieubewuste afwikkeling van het
scheepvaart- en wegverkeer;
- het toezicht houden op het gebruik van de ligplaatsen in de voorhavens en het zonodig
regelend optreden;
- het registreren van de schepen die gehruik maken van de schutsluizen en/of de havens.
-

Handhaven (scheepsverkeerswetgeving)
het houden van toezicht op de naleving van wetten, reglementen en voorschriften op
scheepvaartgebied, inclusief het meewerken aan het verlenen van toestemming op grond
van de bij attributie verleende bevoegdheden.
-

Informatie inwinning/verstrekking
het inwinnen van voor de scheepvaart belangrijke informatie aangaande beschikbaarheid
van de vaarwegen;
- het verstrekken van informatie en het geven van aanwijzingen aan de scheepvaart;
- het geven van uitvoering aan het scheepvaartbeleid; het in dit kader op de objecten toepas¬
sen van vastgestelde beleidskaders, wet- en regelgeving; het informeren van de scheep¬
vaart hierover.
-

1.4.3. functionele opbouw
Binnen de onderafdeling Bediening worden de volgende organieke functies onderscheiden:
AVH/017 hoofd van de onderafdeling Bediening
AVH/053 hoofdsluismeester
AVH/054 sluismeester
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de onderafdeling Waterwegen en Handhaving

1.5.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de onderafdeling Waterwegen en Handhaving kan als volgt worden weergegeven:
Het zorgdragen voor het zo efficient en effectief mogelijk integraal beheren en onderhouden van het waterwegensysteem binnen het beheersgebied. Het daarnaast
reguleren van activiteiten van derden in, op en langs bedoelde wateren en het optreden bij calamiteiten.
Het toezien op naleving van de bepalingen ten aanzien van de in het leader van de
‘natte wet-en regelgeving’ verleende vergunningen, het bij overtreding toepassen
van de noodzakelijke sancties en het inrichten en uitvoeren van preventief toezicht
in het eigen beheersgebied. De onderafdeling verzorgt tevens de procedurele afhandeling van een aantal AMvB ’s en verleent hiertoe formele instemmingen. De
onderafdeling draagt bij aan het regionale handhavingsbeleid en communiceert
en adviseert over maatregelen op het gebied van milieuzorg.
De onderafdeling is dus verantwoordelijk voor beheren en instandhouden van de waterwegen
in het beheersgebied. Objecten waar de onderafdeling in dit kader mee te maken heeft zijn
oevers, kusten, depots, palen, afmeerconstructies e.d. Tevens heeft de onderafdeling een rol in
de be waking van de vaarwegdiepte. De onderafdeling is binnen de dienstkring mede verant¬
woordelijk voor de invulling van de oog, oor en mond functie. De onderafdeling is namelijk
fysiek (boten, auto’s) voor zowel burgers en bedrijfsleven “tastbaar” in het veld aanwezig.
Binnen de onderafdeling is, naast het reguliere beheer en onderhoud van de waterwegen, ook
het beheer van het baggerspeciedepot Cromstrijen neergelegd.
Binnen de dienstkring AVH is, in tegenstelling tot de andere dienstkringen, niet gekozen voor
een losstaande onderafdeling Handhaving. De handhavingstaken zijn in omvang dusdanig
gering dat gekozen is voor een coordinator milieuzorg die binnen de onderafdeling Waterwe¬
gen en Handhaving invulling en functionele aansturing geeft aan de handhavingstaken van de
dienstkring AVH. De bestuurlijk-juridische handhavingstaak zal vanwege geringe hoeveelheid
werkzaamheden door AVN en of AVM in opdracht van AVH worden uitgevoerd. De functio¬
nele aansturing van de handhavingstaken van de onderafdeling Waterwegen en Handhaven op
het gebied van scheepvaartverkeerswetgeving is gelegd bij AVS. De operationele aansturing
ligt binnen de dienstkring.
De handhavingswerkzaamheden van de onderafdeling (gecoordineerd door de coordinator
milieuzorg) richten zich op handhaving van milieuwetgeving en de klassieke waterstaatwetgeving (zoals de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo), Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr) en algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s)). De onderafdeling vertegenwoordigt tevens het bevoegd gezag ten aanzien van de procedurele afhandeling van een aantal
AMvB’s en verleent daartoe instemmingen namens de staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Orgaanbeschrijving dienstkring Haringvliet (A VH)

10

Van Dam Partners

RWS/DZH/AV

1,5.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Waterwegen en Handhaving liggen
op het terrein van een drietal basisprocessen, te weten: uitvoeren werken, handhaven en bedienen & nautisch toezicht. Daamaast zij er nog activiteiten op het gebied van lokaal geobeheer.
**
Basisproces werken uitvoeren
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Waterwegen en Handhaving op het
basisproces werken uitvoeren zijn:
Inspectie
het inspecteren van waterwegen en het registreren van en rapporteren/informeren over de resultaten van de inspecties.
Beoordeling
Het beoordelen van de gegevens uit de inspecties en het omzetten van de uitkomsten naar
concrete (onderhouds- en beheers)maatregelen en het opstellen van risicoanalyses, instandhoudingsplannen en bijbehorende systemen).
Ontwerp
het opstellen van programma’s van eisen en ramingen voor de uitvoering van werken aan de
waterwegen.
Regie
het regisseren van de primaire processen bij de uitvoering van werken; het in dit kader opstel¬
len van plannen, voortgangsrapportages, het regelen van uitbesteding/invulling geven aan het
opdrachtgeverschap en het opstellen van de inspectiestrategie.
Nazorg
het verzorgen van de nazorg aangaande uitgevoerde werken. Het in dit kader zorgdragen voor
evaluatie van uitgevoerde werken, archivering e.d.
Calamiteitenqfhandeling
het zorgdragen voor de calamiteitenafhandeling op het gebied van de scheepvaart (civiele calamiteiten); het in dit kader ter plaatse assisteren bij de afhandeling van calamiteiten op het
water en het administratief afhandelen van schadevaringen (opstellen schaderapporten,
contacten met verzekeraars e.d.)
**
Basisprocessen handhaven
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Waterwegen en Handhaving op het
basisproces handhaven zijn:
Inspectie handhaving
- het inhoudelijk controleren van aan bedrijven in het beheersgebied verleende vergunningen en het controleren van toestemmingen voor uitvoer van werken (het betreft bedrijven/activiteiten met een minder (chemisch)complex karakter);
Orgaanbeschrijving dienstkring Haringvliet (A VH)
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- het afleggen van bedrijfs-/controlebezoeken; het in dit kader verrichten van terreininspecties, het nemen van bedrijfsafValwatermonsters (bodem en bouwstoffen), het controleren
van de afvalboekhouding e.d.
- het rapporteren over uitgevoerde controles en bezoeken;
- het opstellen van processen verbaal.
Administratieve handhaving
- het administratief toetsen van meldingen van werkzaamheden aan de wet- en regelgeving
en verleende vergunningen en het beoordelen van de bijbehorende plannen; het adviseren
c.q. toelichting geven over de te volgen procedures;
- het voeren van overleggen met bij de uitvoering van werken betrokken partijen;
- het toetsen van bedrijfsafvalwaterrapportages en het verstrekken van formele goedkeuringen;
- het geven van invulling aan de adviestaak op het gebied van interne milieuzorg.
Calamiteitenafhandeling
het zorgdragen voor de calamiteitenafhandeling op het gebied van milieuwetgeving; het in dit
kader coordineren bij de afhandeling van milieucalamiteiten op het water en het administratief
afhandelen van milieuschades (opstellen schaderapporten, contacten met verzekeraars e.d.).
Coordinatie handhavingstaken onderafdeling waterwegen
het functioneel aansturen van de operationele handhavingstaken die door de onderafdeling
Waterwegen planmatig worden uitgevoerd op de wateren van het beheersgebied van de
dienstkring.
Handhaving in het veld (oog en oor functie)
- het door middel van waamemingen en inspecties in het veld houden van toezicht op toe¬
passing van wet- en regelgeving op het gebied van milieu en rijkswaterstaatwerken.
- het zonodig toepassen van strafrecht/strafVordering op overtredingen.
_Basisproces bedienen en nautisch toezicht
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Waterwegen en Handhaving op het
basisproces bedienen en nautisch toezicht zijn:
Nautisch toezicht in het veld (oog en oor functie)
- het door middel van waamemingen en inspecties in het veld houden van toezicht op toe¬
passing van wet- en regelgeving op het gebied van scheepvaart.
- het zonodig toepassen van strafrecht/strafVordering op overtredingen;
- het houden van toezicht en uitvoeren van controles in (delen van) het beheersgebied van
de dienstkring gericht op een veilig en vlot scheepvaartverkeer.
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**
Lokaal GEObeheer
De activiteiten van de onderafdeling Waterwegen en Handhaving binnen het lokaal geobeheer
zijn:
- het optimaliseren van het gebruik van GIS en digitale geo-informatie ten behoeve van alle
onderafdelingen van de dienstkring;
- het begeleiden en ondersteunen van de medewerkers van alle onderafdelingen in het ge¬
bruik van GIS en digitale geo-informatie;
- het beheren van geografische basisgegevens, taakspecifieke geo-gegevens en metadata;
- het voeren van overleg met en het controleren van leveranciers van geo-gegevens;
- het uitvoeren van functioneel applicatiebeheer op het gebied van GIS;
- het deelnemen aan projecten/werkgroepen/overleggen aangaande GIS en digitale geoinformatie;
- het fungeren als vraagbaak op het gebied van GIS en digitale geo-informatie en de actuele
ontwikkelingen daarin.
1.5.3. functionele opbouw
In de onderafdeling kunnen een drietal werkeenheden worden herkend, te weten:
- Werkeenheid Cromstrijen: draagt zorg voor het beheer en onderhoud van en houdt toezicht
op het baggerspeciedepot Cromstrijen.
- Werkeenheid Rayons: draagt zorg voor het beheer en onderhoud van en houdt toezicht op
de waterwegen in de rayons.
- Werkeenheid Milieuzorg: geeft invulling aan de handhavingstaak van de dienstkring AVH
en stuurt de handhavingstaken in de rayons functioneel aan.
Binnen de onderafdeling Waterwegen en Handhaving worden de volgende organieke functies
onderscheiden:
AVH/015
AVH/029
AVH/033
AVH/039
AVH/051
AVH/047

hoofd van de onderafdeling Waterwegen en Handhaving
projectcoordinator beheer en onderhoud
senior medewerker beheer en onderhoud
integraal toezichthouder
coordinator milieuzorg
medewerker administratieve handhaving en milieuzorg
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de cluster Beleidsondersteuning en Advies

1.6.1, doelstelling en positie
De doelstelling van de cluster Beleidsondersteuning en Advies kan als volgt worden weergegeven:
Het zorgdragen voor de doorvertaling van regionaal RWS-beleid naar lokaal beleid en concrete maatregelen binnen het beheersgebied. Het in dit kader zorg dragen voor een continue strategische vernieuwingsimpuls richting de overige onderdelen/basisprocessen binnen de dienstkring. Daarnaast het geven van invulling
aan het vergunningverleningsproces binnen de dienstkring.
Het centrum van de dienstkring wordt gevormd door het ‘daar-en-dan- basisproces’: Beleids¬
ondersteuning en Advies. De toegevoegde waarde van dit basisproces betreft de doorvertaling
van het regionale en lokaal beleid naar maatregelen (en vice versa). Dit traject kan als volgt
worden weergegeven:
landelijk beleid <» AP/AW/AVS/AVB
regelen

regionaal beleid <» AV

lokaal beleid <=> maat¬

De vertaling van landelijk beleid naar regionaal beleid door AP/AW/AVS/AVB wordt o.a. in
de cluster B&A verder doorvertaald naar lokaal beleid en concrete maatregelen en vice versa.
Hierbij neemt de cluster de rol van ‘transformator’ op zich. Het basisproces en de cluster Be¬
leidsondersteuning en Advies staat dan ook garant voor een continue strategische vemieuwingsimpuls richting de overige basisprocessen (de link naar het ‘hier en nu’). Het belangrijkste in dit basisproces is dan ook dat aan de rol die het Beheersplan Nat (BPN) dient te spelen
inhoud gegeven wordt. Hier liggen grote raakvlakken en samenwerkingsrelaties met de andere
hoofdgroepen Planvorming Water (AP) en Waterkwaliteit (AW) en met Bestuurlijk Juridische
zaken (RXJ) en (Ruimtelijke Ordening Bestuur & Strategie (RXS).
De ‘werkvelden’ en vooral de samenhang daarvan in dit basisproces zijn: de transformatorrol
van functies en functie-eisen naar maatregelen (BPN), lange termijn ruimtelijke ordeningszaken, lange termijn vergunningszaken, lange termijn milieuzaken, lange termijn scheepvaartzaken, op regionaal niveau. Met langere termijn wordt bedoeld dat binnen dit basisproces niet
wordt gereageerd op wat er hier en nu aan de hand is maar dat pro-actief wordt ingespeeld op
de ontwikkelingen in de diverse genoemde werkvelden.
Om de functie ‘beleidsondersteuning en advies’ goed te kunnen vervullen zijn naast de ge¬
noemde raakvlakken en samenwerkingsrelaties ook contacten met andere overheden en derden van belang. Te denken valt hierbij aan wijzigingen van bestemmingsplannen en ontwikke¬
lingen die een relatie hebben met de streefbeelden met de daarbij behorende functie-eisen (van
de watersystemen) zoals omschreven in het BPN. Van belang is dus dat men op de hoogte is
van ontwikkelingen, toetst of deze in strijd zijn met de geformuleerde streefbeelden en hierop
initiatieven neemt, dit kan zijn richting AP/AW/AVS (de AX-beleidsafdelingen) dan wel rich¬
ting de afdelingen van de eigen dienstkring.
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Tevens zijn er raakvlakken met de interne onderafdelingen Waterwegen, Kunstwerken, Bediening en extern met AP en met de hoofdafdeling Realisatie Werken (TX) voor wat betreft
diverse fasen in plan/projectontwikkeling. Voorts wordt een evaluerende en zonodig signalerende rol verwacht in de nazorgfase van het uitgevoerde project (komt de verwachte outcome
wel tot stand ?) en wat is de invloed (effecten/gevolgen) op functie(s) en functieeisen/ streefbeelden.
De cluster is tevens verantwoordelijk voor het basisproces Vergunning verlenen. Dit basisproces houdt zich bezig met het verlenen van vergurmingen en het proces dat daaraan vooraf gaat.
Het verlenen van vergurmingen zal steeds meer anticiperend (op de ontwikkelingen) en proactief van karakter worden, waarbij coordinatie onontbeerlijk is. Het verstrekken van een vergurming 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.
1.6.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de cluster Beleidsondersteuning en Advies liggen op
het terrein van een tweetal basisprocessen, te weten: Beleidsondersteuning en Advies en Vergurming verlenen.
**
Basisproces beleidsondersteuning en advies
De resultaatgebieden en activiteiten van de cluster Beleidsondersteuning en Advies op het
basisproces beleidsondersteuning en advies zijn:
Beleidsondersteuning en advies op het gebied van beheer en lokaal beleid
- het actief verzamelen van kermis van lokale initiatieven (bijv. streekplarmen), het beoordelen of deze in strijd zijn met het beheer en/of RWS-beleid en het zo nodig ondememen
van actie;
- het informeren van de beleidsafdelingen over in het beheersgebied genomen initiatieven,
aangelegenheden en resultaten van door of in opdracht van de dienstkring/afdeling uitge¬
voerde maatregelen;
- het zorgdragen voor het benoemen van de te onderscheiden beheersobjecten in het be¬
heersgebied;
- het begeleiden van de uitvoering van de toetsing van de beheersobjecten van de dienstkring aan de hiervoor vastgestelde fimcties, streefbeelden en fimctie-eisen;
- het houden van zicht op de wijze waarop het beheer van de beheersobjecten wordt gevoerd
en het, vanuit het oogpunt van ‘daar en dan’ en gelet op het RWS-beleid, geven van adviezen hierin.
- het zorgdragen voor de vertaling van regionaal beleid naar lokaal beleid;
- het adviseren van de overige clusters van de dienstkring in de vertaling van lokaal beleid
naar concrete maatregelen;
- is betrokken bij alle fasen van voorgenomen maatregelen;
- het geven van voorlichting ten aanzien van de voorgenomen maatregelen;
- het nemen van het initiatief bij de bestuurlijke afstemming op lokaal niveau;
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- het zorgdragen voor de bestuurlijk-juridische inbreng in bet beheer van het beheersareaal
van de dienstkring op basis van de vigerende wet- en regelgeving en het zorgen voor de
coordinatie.
Beleidsondersteuning en advies op het gebied van landelijk en regionaal beleid
- het kermis nemen van het landelijk beleid en het zijn van deelgenoot in de vertaling van
landelijk beleid naar regionaal beleid;
- het informeren van de beleidsafdelingen over de kwaliteitstoestand van het beheersareaal
van de dienstkring;
- het zorgdragen voor de toetsing van de praktische haalbaarheid van door de beleidsafde¬
lingen geihitieerde maatregelen, het aangeven van de eventuele effecten en gevolgen voor
de streefbeelden, functies en/of functie-eisen.
Voorlichting en algemene beleidsondersteunende taken
- het ondersteunen van de beleidsafdelingen van de directie in het geven van voorlichting
over het landelijk en regionaal beleid;
- het verstrekken van gegevens ten behoeve van het opstellen van het dienstkringplan en de
informatiesystemen TISBO en BOPPER;
- het deelnemen aan diverse interne en exteme overleggen in het kader van de taakuitvoering;
- het binnen gestelde kaders verzorgen van de p.r. en voorlichting van de dienstkring, het
daartoe onderhouden van contacten met partners in de regio en het informeren bij deze
naar ontwikkelingen op relevante terreinen.
* *_Basisproces vergunning verlenen
De resultaatgebieden en activiteiten van de cluster Beleidsondersteuning en Advies op het
basisproces vergunning verlenen zijn:
Voorbereiding en uitvoering vergunningverlening
- het beoordelen van verguimingaanvragen op ontvankelijkheid; het in dit kader samen met
de aanvrager bezien of het werk waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, past binnen
het waterstaatsbeleid.
- het voorbereiden van de besluitvorming op de aanvragen;
- het opstellen van beschikkingen en bijbehorende motiveringen;
- het adviseren van de dienstkringleiding ten aanzien van vergurmingsaspecten;
- het adviseren van de Dienst der Domeinen over tal van zaken die verband houden met
verpachten, verhuren en verkopen van rijkseigendommen;
- het onderhouden van contacten met bij vergunningverlening belanghebbende partijen
(overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven e.d.).
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1.6.3. functionele opbouw
Birmen de cluster Beleidsondersteuning en Advies worden de volgende organieke functies
onderscheiden:
I AVH/077 coordinator van de cluster Beleidsondersteuning en Advies
! AVH/079 medewerker beleidsondersteuning en advies
1.7.

de onderafdeling Bedrijfsvoering

1.7.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de onderafdeling Bedrijfsvoering kan als volgt worden weergegeven:
Het bedrijfs- en beheersmatig ondersteunen en adviseren van het lijnmanagement
van de dienstkring en het uitvoeren van dienstkringgebonden secretariele, administratieve, financiele, logistieke en facilitaire werkzaamheden.
De onderafdeling treedt op als een stafafdeling birmen de dienstkringorganisatie op het gebied
van bedrijfsvoering. De onderafdeling maakt onderdeel uit van de bedrijfsvoerings- en P&Okolom birmen de directie Zuid-Holland. Dit betekent dat de onderafdeling werkt birmen de
kaders die zijn gesteld door de centrale stafafdelingen (met name stafafdeling Controller (CX)
en stafafadeling P&O (PX)) en de stafafdelingen van AX (AXP, AXA) en ZX-facilitaire zaken.
1.7.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Bedrijfsvoering op het basisproces
bedrijfsvoering zijn;
Administratie overeenkomsten
- het deelnemen aan en adviseren van projectgroepen in de lijn aangaande administratief
juridische aspecten van contracten;
- het uitvoeren van de pre-contractuele toets; het in dit kader controleren van contracten op
volledigheid en juiste toepassing van relevante wet en regelgeving;
- het vastleggen van verplichtingen in het frnancieel-beheersysteem;
- het voeren van een adequate financiele administratie; het in dit kader controleren van fi¬
nanciele gegevens/stukken op rechtmatigheid, doelmatigheid en volledigheid;
- het optimaliseren van de administratieve organisatie van de dienstkring;
- het opstellen/begeleiden en afhandelen van overeenkomsten;
- het controleren/confronteren van gegevens van opdrachtnemer en opdrachtgever.
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Planning en control
het zorgdragen voor begrotingsvoorbereiding, begrotingsuitvoering en begrotingsverantwoording;
- het in dit kader coordineren van het planproces van de dienstkring en het opstellen van
begrotingen, plannen, voortgangs- en verantwoordingsrapportages;
- het leveren van managementinformatie; het in dit kader opstellen van fmanciele overzichten.
-

Personeelszaken
het voeren van de personeelsadministraties van de dienstkring; het registreren, verzamelen
en verspreiden van gegevens/informatie over personeelsaangelegenheden binnen de
dienstkring;
- het bewaken van de arbeidsmix van de dienstkring (verhouding eigen personeel/inhuur/uitbesteden); het rapporteren (managementinformatie) en adviseren hierover;
- het opstellen en actualiseren van het opleidingsplan van de dienstkring;
- het verzorgen van logistieke en administratieve ondersteuning aangaande personeelszaken
(aanmelding cursussen e.d.)
-

Facilitaire zaken
het uitvoeren van secretariele, logistieke en administratieve werkzaamheden ten behoeve
van de dienstkring (receptie, telefoon, agendabeheer, post- en archiefzaken, verslaglegging, correspondentie e.d.)
- het (doen) verzorgen van het systeembeheer birmen de dienstkring;
- het verzorgen van het facilitair beheer van gebouwen en overig facilitair beheer binnen de
dienstkring.
-

1.7.3. functionele opbouw
Binnen de onderafdeling Bedrijfsvoering worden de volgende organieke functies onderscheiden:
AVH/023
AVH/085
AVH/089
AVH/093
AVH/097

hoofd van de onderafdeling Bedrijfsvoering
senior medewerker bedrijfsvoering
medewerker bedrijfsvoering
medewerker secretariaat
systeembeheerder
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Functiebenaming en functiecode
AVH/005 hoofd dienstkring Haringvliet

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.

5.

Manasement van de dienstkring. draagt zorg voor de bedrijfsvoering, de inrichting en aansturing van de
primaire processen en de realisatie van de producten; bewaakt de dwarsverbanden tussen de dienstkringonderdelen en dwarsverbanden met de andere hoofdgroep- en directieonderdelen en stemt hierover af.
Dienstkrin^beleid: initieren, ontwikkelen/formuleren en doen uitvoeren van (beleids)plannen op bet werk
terrein van de dienstkring (onderhoud, verbetering en instandhouding, veiligheid en milieuzorg ten aanzien
van het watersysteem en infrastructuur).
Intevraal beheer en onderhoud RWS inirastructuur: draagt zorg voor de planning en uitvoering van en
toezicht op onderhoud, verbetering, aanpassing en aanleg van RWS-infrastructuur in het beheersgebied.
Overlee, netwerken en vertesenwoordisins: 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 RWS en AV en draagt standpunten uit.
AV-beleid en -strateeie/varticipatie in manaeement. 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.

Contacten

Organisatorische positionering

StafaftldiDC

Adv. & Innov.
(AVB)

Afdclinc
Schccpvaartzakcn (A VS)

Dienstkring
Nieuwe
Walcrwcs(AVN)

Dicostkring
Haringvliet
(AVH)

Dienstkring
Merwedeen
Maas (AVM)

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
hoofdgroep over het management van de dienst¬
kring, het integraal beheer en onderhoud van
RWS-infrastruemur, het optreden in overleggre¬
mia 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 de dienst¬
kring;
neemt beslissingen over de wijze waarop het
management en het beleid van de dienstkrins
wordt ingevuld, over de invulling van het inte¬
graal beheer en onderhoud van RWSinfrastructuur en over de inhoud van de bijdragen
aan het managementteam van AV en aan in- en
exteme overleg- en onderhandelingssituaties.

Indelingsadvies
V/12-V/13 (zie uitgebreide waarderingsadvies)_
Functieprofielen DZH/A V/A VH

met AV-onderdelen over beleids-, vakinhoudelij
ke en/of bedrijfsvoeringsaspecten om af te stemmen, afspraken te maken, draagvlak te creeren;
met (hoofd/staf)afdelingen directie Zuid-Holland,
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over beleids- en vakinhoudelijke
ontwikkelingen en/of bedrijfsvoering om informatie uit te wisselen, af te stemmen;
met regionale overheden, bestuurders, burgers
bedrijven en belangenorganisaties over uitvoeringsaangelegenheden en RWS-beleid om af te
stemmen, informatie uit te wisselen, afspraken te
maken, te onderhandelen en/of draagvlak te cree
ren; in dit kader omgaan met de media;
met opdrachtnemers bij aanbesteding van werken
over planningen, ramingen, voorwaarden en voorzieningen om te onderhandelen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO+/academisch werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving en het
beleidsgebied Water;
vaardigheid in het geven van leiding aan een
dienstonderdeel gericht op operationele en be
leidsuitvoerende taken;
vaardigheid in het coachen van medewerkers;
vaardigheid in het ontwikkelen van een visie op
het aandachtsgebied van de dienstkring in relatie
tot het AV-beleid en het uitdragen hiervan;
vaardigheid in het omgaan met financieeleconomische, juridische en bestuurlijke (beleidsjaangelegenheden;
vaardigheid in het vertegenwoordigen van de
AV/RWS in bestuurlijke overlegsituaties en in het
omgaan met belangentegenstellingen.
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Functiebenaming en functiecode
AVH/027 medewerker orsanisatiekwaliteit

Belangrijkste resultaatgebieden
1

.

2.

5.

kwaliteitszorgsvstematiet. ontwerpt en onderhoudt kwaliteitszorgsystemen en stelt in dit kader plannen.
procedures, voorschriften e.d. op; houdt zich op de hoogte van modellen, systemen en relevante exteme
ontwikkelingen en het inschatten van de bruikbaarheid hiervan in de eigen dienstkring.
kwaliteitszor'simvlementatie-. draagt kwaliteitszorgsystemen uit, begeleidt dienstkringonderdelen bij de
invoering van kwaliteitszorgsystemen (instructie, voorlichting) en bewaakt dwarsverbanden en eenheid
tussen dienstkringonderdelen op dit gebied (integrale kwaliteitszorg); levert in dit kader inhoudelijke bijdragen aan dienstkring- en beheersplaimen.
kwaliteitszorsmonitorin^-. signaleert binnen de dienstkring knel-/verbeterpunten op het gebied van in- en
exteme kwaliteitszorg, stelt verbeterpunten voor en draagt deze uit (organisatieverbetering).
kwaliteitszorgadvies: adviseert lijnmanagement/basisprocesverantwoordelijken bij de inrichting en uitvoering van omvangrijke kwaliteitszorgtrajecten en de continue verbetering van de dienstkringorganisatie.
dienstkrinsbrede en -overstiisende proiecten/overleq^en’. participeert als kwaliteitszorgdeskundige in
dienstkringbrede en -overstijgende project-, werk- en overleggroepen; vertegenwoordigt de eigen dienst
kring in project-, werk- en overleggroepen en draagt standpunten uit.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVH

Organisatte-

Bedrijfsvoering

kwaliteit

Watenvegen

Kunstwerken

&
Handhaving

Bdeidsonderst.
Sl
Advies

Bediening

met medewerkers en management van de dienstkring(onderdelen) over invulling, implementatie
en monitoring van kwaliteitszorg om te adviseren,
af te stemmen, knel-/verbeterpunten te signaleren
en voor te lichten;
met medewerkers organisatiekwaliteit van andere
AV-onderdelen over (integrale) kwaliteitszorg om
af te stemmen en afspraken te maken;
met exteme deskundigen op het gebied van kwali
teitszorg om informatie uit te wisselen, adviezen
te verkrijgen.

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
dienstkring over de invulling, implementatie en
monitoring van kwaliteitszorg(systemen) van de
dienstkring en de inhoud van adviezen daarover;
kaders zijn specifieke beleidslijnen en met elkaar
samenhangende richtlijnen, procedures, voor¬
schriften, normeringen en wet- en regelgeving
van belang voor kwaliteitszorg(systemen);
neemt beslissingen over de invulling en wijze van
implementatie en monitoring van kwaliteitszor
binnen de dienstkring, over de inhoud van advie¬
zen daarover en over de bijdragen aan dienst¬
kringbrede en -overstijgende project- werk- en
overleggroepen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kennis van kwaliteitszorgsystemen en vaardigheid
in het ontwerpen en implementeren hiervan;
inzicht in de basisprocessen van de dienstkring en
de plaats daarvan binnen de directie;
vaardigheid in adviseren, instmeren en voorlichten van management en medewerkers op het ge¬
bied van (integrale) kwaliteitszorg;
vaardigheid in het als kwaliteitszorgdeskundige
optreden in project-, werk en overleggroepen en
in het uitdragen van standpunten daarover.

Indelingsadvies
IV/9
Functieprofielen DZH/A V/A VH
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Functiebenaming en functiecode
AVH/009 hoofd onderafdelina Kimstwerken

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.

Management van de onderafdelim: verzorgt de bedrijfsvoering van de onderafdeling, draagt zorg voor de
inrichting en aansturing van de primaire processen en voor de realisatie van de producten; treedt op als
eerste aanspreekpunt voor overige directieonderdelen op het werkterrein van de onderafdeling; bewaakt de
dwarsverbanden met de activiteiten van de andere dienstkringonderdelen en de andere onderafdelingen
Kunstwerken (en/of bediening) binnen AV.
Onderafdelinssbeleid'. levert als vakinhoudelijk deskundige een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op
het werkterrein van de onderafdeling.
Beheer en onderhoud kunstwerken: draagt zorg voor het (integraal) beheer en onderhoud van de kunstwer
ken in de regio en zonodig voor de bediening hiervan; adviseert het dienstkringhoofd hierover.
Over/eg. netwerken en vertesenwoordieim: bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk en participeert en/of treedt op als voorzitter in in- en exteme overleggremia.
Participatie in manasemenf. participeert in het managementteam van de dienstkring en treedt desgevraagd
op als plaatsvervangend dienstkringhoofd; draagt mede zorg voor de uitvoering en de ontwikkeling van
het beleid van de dienstkring.

Contacten

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaliteit

Waterwegcn
&
Handhaving

Kunstwerken

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelij kheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
dienstkring over de bedrijfsvoering van de onder¬
afdeling, de productrealisatie en de inhoud van
(beleids)voorstellen/-adviezen;
kaders zijn specifieke beleidslijnen en met elkaar
samenhangende richtlijnen, procedures en wet- en
regelgeving van belang voor het werkterrein van
de onderafdeling;
neemt beslissingen over de wijze waarop het
management, de processen en de producten van
de onderafdeling worden gerealiseerd en over de
inhoud van de bijdragen aan het managementeam,
aan in- en exteme overlegsituaties en aan de be¬
leidsontwikkeling op het werkterrein van de on¬
derafdeling.

Indelingsadvies
IV/9-IV/11 (zie uitgebreide waarderingsadvies)
Functieprofielen DZH/A V/A VH

met andere AV-onderdelen over vakinhoudelijke
en/of bedrijfsvoeringsaspecten om af te stemmen,
afspraken te maken;
met (hoofd/staf)afdelingen directie Zuid-Holland,
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over (integraal) beheer en onder¬
houd van kunstwerken en/of bedrijfsvoering om
informatie uit te wisselen, af te stemmen;
met regionale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies e.d.), bedrijven en belangenorganisaties over (integraal) beheer en onder¬
houd van kunstwerken om af te stemmen, infor¬
matie uit te wisselen, afspraken te maken en/oi
draagvlak te creeren.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
keimis van relevante wet- en regelgeving en het
beleidsgebied Water;
vaardigheid in het geven van leiding aan een
technisch dienstonderdeel gericht op de planmatige verzorging van beheer en onderhoud en zono¬
dig bediening van RWS-objecten;
vaardigheid in het coachen van medewerkers;
vaardigheid in het ontwikkelen van een visie op
het aandachtsgebied van de onderafdeling en het
uitdragen hiervan;
vaardigheid in het omgaan met financieeleconomische, juridische en bestuurlijke (beleids)aangelegenheden;
vaardigheid in het vertegenwoordigen van de
dienstkring in overlegsituaties.
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Functiebenaming en functiecode
AVH/029 projectcoordinator beheer en onderhoud

Belangrijkste resultaatgebieden
1-

2.

4.

5.
6.

Proiectoyzet en -vlanninT. stelt plannen van aanpak voor uitvoering van werken i.o.m. de vraagsteller(s)
en andere betrokken afdelingen/dienstkringen op; werkt instandhoudings- en projectplannen uit (opdrachtformulering, personele, financiele, materiele aspecten e.d.); stelt samen met de ontwerper het programma
van eisen (PvE) op en accordeert dit; bewaakt de dwarsverbanden met de activiteiten van andere dienstkringonderdelen en andere dienstkringen/afdelingen.
Proiectmana^ement: treedt op als projectleider voor uitvoeringsprojecten (procesmatige en inhoudelijke
aansturing); draagt ervoor zorg dat het project wordt uitgevoerd conform PvE (evalueren, meten, registreren en nacalculeren om te bepalen of de uitbestede werkzaamheden in lijn met PvE zijn gerealiseerd); verzorgt de projectcommunicatie (met opdrachtgever en uitvoering); draagt zorg voor de projectadministratie
en rapportages over voortgang en personele inzet in de verschillende projectfasen.
Onderzoek en kennisbeheer: laat onderzoek uitvoeren door projectgroepleden en draagt zorg voor de
Juiste keuze van technieken en inwinnmgsmethoden van gegevens; integreert onderzoeksresultaten en ingebrachte kennis en adviseert hierover; draagt zorg voor projectmatige vastlegging van kennis.
Overles. netwerken en vertesenwoordMn?-. treedt op als gesprekspartner voor management ten aanzien
van projecten; bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk; vertegenwoordigt de
dienstkring en AV in het kader van uitvoeringsprojecten.
Inspectie- en onderhoudsstrate^ie-. ontwikkelt en bepaalt i.o.m. (senior) medewerkers beheer en onder¬
houd de inspectie- en onderhoudsstrategie voor de objecten.
Coordinatie: geeft zonodig functioned leiding aan een groep medewerkers beheer en onderhoud.

Organisatoriscbe positionering
Dkr. hoofd
AVH

J

Organisatiekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Contacten

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is eindverantwoordelijk voor de projectresultaten
en is verantwoording schuldig aan het hoofd van
de onderafdeling over de opzet, planning, fmancien en aansturing van de eigen uitvoeringsprojec¬
ten en over de wijze waarop vertegenwoordiging
van de dienstkring en AV in overlegsituaties
wordt ingevuld;
kaders zijn specifieke beleidslijnen, de door B&A
gestelde kaders en met elkaar samenhangende
richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving
aangaande uitvoering van werken;
neemt beslissingen over de opzet en planning van
uitvoeringsprojecten, over de inspectiestrategie en
de accordering van PvE’s en in het kader van de
aansturing van de eigen projecten.

Indelingsadvies
IV/8-IV/9 (zie uitgebreide waarderingsadvies)
Functieprofielen DZH/A V/A VH

met projectmedewerkers, andere projectleiders
van de dienstkring, andere AX-onderdelen en extemen over projecten en vakinhoudelijke aspecten
om af te stemmen, afspraken te maken en dwars
verbanden te bewaken;
met afdelingen van directie Zuid-Holland, andere
directies/specialistische diensten van Rijkswaterstaat over uitvoering van projecten om af te
stemmen en aan te sturen;
met particulieren, bedrijven of andere overheden
over (voorgenomen) activiteiten om af te stem
men, projectplannen en genomen uitvoeringsbe
sluiten uit te dragen, informatie uit te wisselen;
met exteme opdrachtnemers om in het kader van
uitvoeringsprojecten aan te sturen, af te stemmen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO-H/HBO werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving; vaardigheid in het toepassen hiervan;
kennis van gebiedseigen fiincties, activiteiten e.d.;
kennis van te gebruiken automatiseringsmiddelen;
kennis van aspecten/resultaatgebieden op het
gebied van beoordeling, ontwerp en inspectie;
kermis van organisatoriscbe, financiele, personele,
technische en juridische samenhangen in het ka¬
der van uitvoeringsprojecten;
vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig
aansturen van uitvoeringsprojecten; vaardigheid
in het in dit kader afstemmen met betrokken partijen (opdrachtgever en uitvoering) en het coachend aansturen van projectmedewerkers;
vaardigheid in het bouwen en onderhouden van
een in- en exteme netwerk.
4

Van Dam Partners

RWS/ DZH/ AV
Functiebenaming en functiecode
AVH/033 senior medewerker beheer en onderhoud

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Toezicht op insvecties en uitvoerim werken\ formuleert voorstellen voor inspectie- en onderhoudsstrategieen voor de BPN-objectcategorieen oevers en bodems of kunstwerken; bewaakt deze objectcategorieen
op veranderende omstandigheden; draagt zorg voor eenduidigheid en objectiviteit van inspecties; controleert en rapporteert over de door anderen/derden uit te voeren activiteiten op voortgang en kwaliteit en
doet voorstellen voor te nemen maatregelen.
Beoordelins maatreselen: beoordeelt (eenduidig en objectief) voorgestelde maatregelen en punten tot
verbetering; geeft altematieven aan; toetst op fimctioneel denken uit BPN; toetst onderbouwingen van de
vastgestelde maatregelen met behulp van geautomatiseerde systemen.
Beoordelins uitbestedinssasvecten en ontwerpen: beoordeelt (eenduidig en objectief) in de precontractuele
fase inschrijvingsvereisten, gunningscriteria, gunningsadviezen en uitbestedingsdocumenten a.h.v. bestaande regelgeving (op rechtmatig- en doelmatigheid); maakt kostenafwegingen; toetst of de vertaling
van bet programma van eisen (PvE) in de ontwerpen en conceptcontracten heeft plaatsgevonden en toetst
de risico’s; adviseert terzake.
Proiecdeidins en -particwatie: participeert in projecten en kan in verschillende fasen adviseren; treedt
zonodig op als projectleider in minder omvangrijke en minder complexe uitvoeringsprojecten.
PvE's. ontwerpen, raminsen. contracten en risicoanalvses: stelt in de rol van ontwerper (complexe) PvE’s
ontwerpen, ramingen, contracten en risicoanalyses op; wint in dit kader relevante informatie in.
Coordinatie fovtioneel): geeft zonodig ftinctioneel leiding aan een groep medewerkers op het gebied van
inspectie (dagelijkse aansturing, verdeling van werkzaamheden, aanspreekpunt voor medewerkers).

Contacten

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de kwaliteit en voortgang van
de uitgevoerde inspecties, de kwaliteit van de ei¬
gen beoordelingen en adviezen en de inhoud van
PvE’s, ontwerpen, ramingen, contracten en risi¬
coanalyses;
is bij deelname aan projecten fimctioneel verant¬
woording schuldig aan de projectcoordinator over
kwaliteit en voortgang;
kaders zijn specifieke beleidslijnen, de door B&A
gestelde kaders en met elkaar samenhangende
richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving
aangaande uitvoering van werken;
neemt beslissingen over de inhoud van de eigen
beoordelingen en adviezen en de wijze waarop
operationeel toezicht wordt gehouden op uitvoe¬
ring van werken.

Indelingsadvies
III/8
Functieprq/ielen DZH/A V/A VH

met andere onderafdelingen van de dienstkring en
andere AV-onderdelen over vakinhoudelijke aspecten (inspecties, maatregelen, uitbesteding,
ontwerpen e.d.) om af te stemmen en afspraken te
maken;
met afdellngen van de directie Zuid-Holland,
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over uitvoering van projecten om
af te stemmen;
met particulieren, bedrijven of andere overheden
over (voorgenomen) activiteiten om af te stemmen en informatie uit te wisselen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO+ werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving; vaardigheid in het toepassen hiervan;
kennis van gebiedseigen functies, activiteiten e.d.;
kennis van te gebruiken automatiseringsmiddelen;
kennis van en vaardigheid in het beoordelen van
maatregelen, uitbestedingsaspecten en ontwerpen
en het houden van toezicht op door anderen/derden
uit te voeren activiteiten;
vaardigheid in het in het kader van inspecties en
uitvoering van werken afstemmen met betrokken
partijen;
kennis van aspecten/resultaatgebieden op het ge¬
bied van ontwerp en inspectie.
vaardigheid in het opstellen van Pve’s, ontwerpen,
ramingen, contracten en risicoanalyses;
vaardigheid in het maken van risicoanalyses;
kennis van de directie UAV.
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Van Dam Partners

RWS/ DZH/ AV
Functiebenaming en functiecode
AVH/035 medewerker beheer en onderhoud

Belangrijkste resultaatgebieden
1-

2.

4.

5.

Prosramma’s van eisen en ontwerven: verzamelt gegevens voor het Programma van Eisen (PvE); stelt het
PvE op en draagt zorg voor de vertaling naar een (technisch) ontwerp; adviseert in dit kader over de toepassing van relevante wet- en regelgeving, procedures, richtlijnen e.d. (m.n. procedures, regels en richtlij
nen verbonden aan opdrachtgeverschap).
Raminsen en contractem stelt de ramingen en contracten op in zowel de precontractuele als de contractuele fase; maakt (voor)calculaties; maakt hierbij gebruik van bestaande systematieken (databases, gegevenssystemen e.d.);
Risicoanalvse: maakt risicoanalyses en onderzoekt in dit kader wat risico’s/kritieke punten zijn in de ver
schillende fasen van uitvoeringsprojecten; bepaalt wat consequenties zijn van verschillende risico’s (voor
voortgang, kosten e.d.); analyseert verschillende scenario’s en ontwikkelt mogelijke maatregelen.
Technische ondersteunim en advies: levert technische ondersteuning bij onderhoudswerkzaamheden aan
kunstwerken; adviseert vanuit de hoedanigheid van ontwerper en technisch deskundige in verschillende
fasen van uitvoeringsprojecten.
Inspecties: Inspecteert en rapporteert over de onderhoudstoestand van kunstwerken aan de hand van
checklists; verzamelt en registreert de inspectiegegevens in een geautomatiseerd systeem; inspecteert, controleert en rapporteert over door derden uit te voeren werkzaamheden op voortgang en kwaliteit, bepaalt
de emst van gebreken en/of schade en doet voorstellen voor herstel; adviseert vanuit deze hoedanigheid in
verschillende fasen van uitvoeringsprojecten.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdelmg over de inhoud van PvE’s, ontwerpen, ramingen, contracten en risicoanalyses, over
de kwaliteit en invulling van de eigen inspectiewerkzaamheden en over de gegeven (technische)
ondersteuning en advies;
is bij deelname aan projecten functioneel verant¬
woording schuldig aan de projectcoordinator over
kwaliteit en voortgang;
kaders zijn specifieke beleidslijnen, de door B&A
gestelde kaders en met elkaar samenhangende
richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving
aangaande uitvoering van werken;
neemt beslissingen over de invulling van PvE’s,
ontwerpen, ramingen, contracten en risicoanaly¬
ses, over de invulling van de eigen inspecties en
over de inhoud van de eigen adviezen.

Indelingsadvies

met andere onderafdelingen van de dienstkring en
andere AV-onderdelen over vakinhoudelijke as
pecten (uitbesteding, ontwerpen e.d.) om af te
stemmen en informatie uit te wisselen;
met afdelingen van de directie Zuid-Holland,
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over ontwerpaspecten van uitvoe
ringsprojecten om af te stemmen en informatie uit
te wisselen;
mel parliculieren, bedrijven of andere overheden
over ontwerpaspecten van (voorgenomen) activiteiten om af te stemmen en informatie uit te wis¬
selen.
met opdrachtnemers over de uitvoering van werkzaamheden en inspectiegegevens om informatie
uit te wisselen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO werk- en denkniveau;
kermis van relevante wet- en regelgeving; vaardigheid in het toepassen hiervan;
kennis van gebiedseigen functies, activiteiten e.d.;
kennis van te gebruiken automatiseringsmiddelen
en systematieken;
(vak)technische kermis van belang bij beheer en
onderhoud van kunstwerken;
vaardigheid in het ter plekke inspecteren van
kunstwerken; kermis van technische aspecten die
hierbij een rol spelen;
vaardigheid in het opstellen van PvE’s, ontwer¬
pen, ramingen, contracten en inspectierapporten
vaardigheid in het maken van risicoanalyses.

III/7
Functieprofielen DZH/A V/A VH
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVH/017 hoofd onderafdelina Bedienins

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.
5.

Management van de onderafdelins\ verzorgt de bedrijfsvoering van de onderafdeling, draagt zorg voor de
inrichting en aansturing van de primaire processen en voor de realisatie van de producten; treedt op als
eerste aanspreekpunt voor overige directieonderdelen op het werkterrein van de onderafdeling; bewaakt de
dwarsverbanden met de activiteiten van de andere dienstkringonderdelen en de andere onderafdelingen die
zich bezig houden met bediening binnen AV.
Onderafdelinesbeleid-. levert als vakinhoudelijk deskundige een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op
het werkterrein van de onderafdeling.
Bedienim obiecten en nautisch toezichf. draagt zorg voor advisering en ondersteuning op het gebied van
bedieningsaspecten en de uitvoering van het nautisch toezicht in het beheersgebied; adviseert het dienstkringhoofd hierover.
Overle?, netwerken en vertesenwoordisinq-. bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienet
werk en participeert en/of treedt op als voorzitter in in- en exteme overleggremia.
Particivatie in management, participeert in het managementteam van de dienstkring en treedt desgevraagd
op als plaatsvervangend dienstkringhoofd; draagt mede zorg voor de uitvoering en de ontwikkeling van
het beleid van de dienstkring.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Kunstwerken

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
dienstkring over de bedrijfsvoering van de onder¬
afdeling, de productrealisatie en de inhoud van
beleidsvoorstellenZ-adviezen;
kaders zijn specifieke beleidslijnen en met elkaar
samenhangende richtlijnen, procedures en wet- en
regelgeving van belang voor het werkterrein van
de onderafdeling;
neemt beslissingen over de wijze waarop het
management, de processen en de producten van
de onderafdeling worden gerealiseerd en over de
inhoud van de bijdragen aan het managementeam,
aan in- en exteme overlegsituaties en aan de be¬
leidsontwikkeling op het werkterrein van de on¬
derafdeling.

Indelingsadvies
IV/9

Functieprqfielen DZH/A V/A VH

met andere AV-onderdelen over vakinhoudelijke
en/of bedrijfsvoeringsaspecten om af te stemmen,
afspraken te maken;
met (hoofd/staf)afdelingen directie Zuid-Holland
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over nautische en bedieningsas
pecten en -beleid en/of over bedrijfsvoering om
informatie uit te wisselen, af te stemmen;
met regionale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies e.d.) en belangenorganisaties over nautische en bedieningsaspecten en
beleid om af te stemmen, informatie uit te wisse¬
len en draagvlak te creeren;
met hulpverleningsinstanties en politie bij calamiteiten om af te stemmen en informatie uit te wis
selen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau
kennis van relevante wet- en regelgeving en het
beleidsgebied Water (m.n. waterbeheersin
scheepvaart, bediening van sluizen en bruggen);
vaardigheid in het geven van leiding aan een
dienstonderdeel gericht op bediening van technische objecten;
vaardigheid in het coachen van medewerkers
vaardigheid in het ontwikkelen van een visie op
het aandachtsgebied van de onderafdeling en het
uitdragen hiervan;
vaardigheid in het omgaan met fmancieeleconomische, juridische en bestuurlijke (beleidsjaangelegenheden;
vaardigheid in het vertegenwoordigen van de
dienstkring in overlegsituaties.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVH/053 hoofdsluismeester

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.

Coordinatie: geeft functioneel leiding aan een groep sluismeesters op het gebied van bediening (dagelijkse
aansturing, verdeling van werkzaamheden, aanspreekpunt voor medewerkers, organisatie werkprocessen
op het toegewezen object); draag zorg voor voldoende personele inzet (opstellen roosters, personele inhuur
e.d.).
Toezicht bedienins complex: houdt toezicht op het brug-, schut-, spui- en stuwproces; neemt in het geval
van onregelmatigheden (overtredingen, schadevaringen, near-accidents) en afwijkend spui- en stuwregime
maatregelen; participeert als meewerkend voorman in de bediening van het complex.
Beheer complex: adviseert het hoofd van de onderafdeling over noodzakelijk onderhoud en de urgentie
van de uitvoering daarvan; meldt spoedeisend onderhoud bij de onderafdeling kunstwerken; flinctioneert
als eerste aanspreekpunt voor onderafdeling kunstwerken en derden (aannemers e.d.); stemt de werkzaam¬
heden van derden/onderafdeling Kunstwerken af met betrekking tot de efficiente werking van het object
en de veiligheid.
Informatie: verstrekt relevante informatie over scheepvaartverkeer en waterhuishouding aan derden (vaarweggebruikers, afdelingen Scheepvaartzaken, hulpdiensten e.d.); levert managementinformatie met be¬
trekking tot het gebruik van het sluizencomplex, scheepvaartzaken, vervoerde goederen en personele zaken.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Kunstwerken

Bedrijfsvoering

Bdeidsonderst
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het onderafdelingshoofd voor een efficiente en veilige opzet
van het bedieningsproces, inclusief een efficiente
inzet van personeel en middelen, een juiste toe¬
passing van (personele) regelgeving, over een tijdig inschakelen van het onderafdelingshoofd
en/of calamiteitenwacht bij zich voordoende sto
ringen en/of calamiteiten en over de kwaliteit van
daarbij genomen eerste maatregelen.
kaders zijn algemene regels en voorschriften met
betrekking tot roosters, werktijden, vergoedingen
e.d., relevante onderdelen van de Scheepvaartverkeerswet; bepaalt, voor zo ver niet bepaald door
verkeersaanbod en/of calamiteiten, zelf werkindeling, prioriteiten e.d.;
beslist over de organisatie van de werkprocessen,
over te nemen eerste maatregelen en het informeren van derden over scheepvaartverkeer en water¬
huishouding, over de indeling van roosters en in¬
zet van personeel binnen gegeven marges.

Indelingsadvies
III/6-III/7 (zie uitgebreide waarderingsadvies)
Functieprofielen DZH/A V/A VH

met andere (onder)afdelingen en diensten over
operationele afstemming;
met (vaar)weggebruikers in het kader van het
geven van (verkeers)aanwijzingen en het verstrekken van (verkeers)informatie;
met veroorzakers van schade aan rijkseigendom
voor het opnemen van gegevens en het geven van
(verkeers)aanwijzingen en informatie over mogelijk oponthoud;
met hulpdiensten over eventuele calamiteiten;
met technische medewerkers van de onderafde¬
ling Kunstwerken en met derden (aaimemers en
specialistische diensten RWS) over het afstemmen van werkzaamheden met betrekking tot storingen en (planningen van) reparaties en onder¬
houd op de effectieve werking van het object en
de veiligheid;
met de afdelingen Scheepvaartzaken over eventu¬
ele berichten aan de scheepvaart.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO werk-en denkniveau
nautisch inzicht (biimenvaart en recreatievaart) en
kennis van regelgeving op dit gebied;
kennis van de werking van de waterhuishouding;
kermis van richtlijnen en regelgeving op het terrein van roosters en werktijden;
kermis van calamiteitenorganisatie en
procedures;
vaardigheid in het bedienen van diverse objecten;
enig inzicht in de technische werking van de
objecten;
leidinggevende en organisatorische vaardigheden;
administratieve vaardigheid;
voor de functie (wettelijk) verplichte opleidingen.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVH/054 sluismeester

Belangrijkste resultaatgebieden
1.
2.
3.

zorgt voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling door een sluiskolk en het schutproces via de bediening van de sluisdeuren en de bijbehorende schutinstallaties;
verzorgt het spui- en stuwproces en draagt zorg voor het operationeel beheer van het object;
is bij een brugovergang over een vaarweg belast met de veilige en vlotte verkeersafwikkeling over land en
water via de bediening van een brug en bijbehorende installaties.

De sluismeester is inzetbaar op alle AVH-sluizen en voert de onderstaande taken uit.
werkveldsluisbedienins: si, s2, s3, s4, s5, s9, slO, si 1, sl2, sl4 t/m s20, s24, s26 t/m s32, s35, s37, s38,
s39, s41, s42, s43, s44.
werkveldbrusbedienins'. bl, b4, b5, b6, b7, bl 1, bl2, bl4, bl6 t/m b21, b25, b26, b29 t/m b32, b35, b36
b38,b39.
werkveldspuien: pi, p2, p4, p5, p6, p8, p9, pll, pl2, pl4, pl6, pl8, pl9 p21.
werkveldstirwerr. tl, t2, t4, t6, t7, t8, tlO, tl2, tl3.
werkveldaanvullende activiteiterr. a3, a4, a9, alO, al 1, al2, al5, al9, a20, a27, a29, a30, a35, a36.
Voor de uitwerking van de bovengenoemde taken wordt verwezen naar de referentiefuncties Nautische sector.

Organisatorische positionering

Contacten
-

Dkr. hoofd
AVH

Organisatie*
kwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Bedrijfsvoering

Bdeidsonderst.
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
de sluismeester is achteraf verantwoording verschuldigd aan het onderafdelingshoofd over een
veilige en vlotte verkeersafwikkeling door het
sluizencomplex, de uitvoering van het schut-.
spui- en stuwproces, de brugbediening en het ope¬
rationeel beheer van het object;
voor de bepaling van de kolkindeling, de uitvoe
ring van het schut-, spui- en stuwproces, de brug¬
bediening en het operationeel beheer van het ob¬
ject zijn afzonderlijke reglementen, procedures en
instructies van toepassing;
de sluismeester neemt besluiten conform de in¬
structies over de kolkindeling, het schut-, spui- en
stuwproces, de brugbediening, het operationeel
objectbeheer, de te treffen waterhuishoudings
maatregelen en de te verwerven informatie ten
behoeve van de bepaling van de werkzaamheden
en het dagelijkse operationele objectbeheer.

Indelingsadvies
II/6
Functieprofielen DZH/A V/A VH

met de dienstdoende chef over de afstemming van
de werkzaamheden op de verkeersafwikkeling, de
brugbediening en het schut-, spui en stuwproces
van het totale sluiscomplex en over de bijzonderheden bij de verkeersafwikkeling en het schutpro¬
ces, alsmede van waterhuishoudingsmaatregelen;
met vaarweggebruikers, waterschappen, beheerders objecten om gegevens uit te wisselen ten be¬
hoeve van de te nemen maatregelen voor de verkeersafwikkeling en het schutproces (passagediepte, wachttijden, voorrang, wachtplaatsen,
kolkindeling, e.d.) alsmede over het spui- en
stuwproces;
met bij de verkeersafwikkeling en de waterhuis
bonding betrokken diensten en organisaties om
informatie uit te wisselen ten behoeve van de
planning en uitvoering van de verkeersafwikke¬
ling, het schut-, spui- en stuwproces en te treffen
waterhuishoudingsmaatregelen;
met onderhoudsdiensten, installatiebedrijven en
aaimemers over de afstemming van het beheer en
onderhoud met de uitvoering van de werkprocessen op het object.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO/LBO+ werk- en denkniveau
kennis van de betreffende reglementen, procedu¬
res en instructies;
kennis van het schut-, spui- en stuwproces, het
verkeersgedrag van verkeersdeelnemers en de
werking van de waterhuishouding;
kennis van en vaardigheid in de toepassing van de
installaties;
nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken;
communicatieve vaardigheden (administratief
vaardig, mondeling, tactvol, klantgericht);
vooruitziend en oordeelkundig;
voor de functie (wettelijk) verplichte opleidingen.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode

AVH/015 hoofd onderafdelina Waterwegen en Handhavina

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Management van de onderafdeling, verzorgt de bedrijfsvoering van de onderafdeling, draagt zorg voor de
inrichting en aansturing van de primaire processen en voor de realisatie van de producten; treedt op als
eerste aanspreekpunt voor overige directieonderdelen op het werkterrein van de onderafdeling; bewaakt de
dwarsverbanden met de activiteiten van de andere dienstkringonderdelen en de andere onderafdelingen
Waterwegen biimen AV.
Onderafdelinzsbeleid-. levert als vakinhoudelijk deskundige een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op
het werkterrein van de onderafdeling.
Beheer en onderhoud waterwe^en/nautisch toezichf. draagt zorg voor het (integraal) beheer en onderhoud
van de waterwegen en de uitvoering van het nautisch toezicht in het beheersgebied; adviseert het dienstkringhoofd hierover.
Handhavins wet- en reselsevins: draagt zorg voor controle op en bevordering van de naleving van specifieke wet- en regelgeving en vergunningen in het beheersgebied; adviseert het dienstkringhoofd hierover.
Overles, netwerken en vertesenwoordmn£\ bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienet
werk en participeert en/of treedt op als voorzitter in in- en exteme overleggremia.
Participatie in manasemenf. participeert in het managementteam van de dienstkring en treedt desgevraagd
op als plaatsvervangend dienstkringhoofd; draagt mede zorg voor de uitvoering en de ontwikkeling van
het beleid van de dienstkring.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVH

Organisatie*
kwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
dienstkring over de bedrijfsvoering van de onderafdeling, de productrealisatie en de inhoud van
(beleids)voorstellen/-adviezen;
kaders zijn specifieke beleidslijnen en met elkaai
samenhangende richtlijnen, procedures en wet- en
regelgeving van belang voor het werkterrein van
de onderafdeling;
neemt beslissingen over de wijze waarop het
management, de processen en de producten van
de onderafdeling worden gerealiseerd en over de
inhoud van de bijdragen aan het managementeam,
aan in- en exteme overlegsituaties en aan de be¬
leidsontwikkeling op het werkterrein van de on¬
derafdeling.

Indelingsadvies
IV/10
Functieprofielen DZH/A V/A VH

met andere AV-onderdelen over vakinhoudelijke
en/of bedrijfsvoeringsaspecten om af te stemmen,
afspraken te maken;
met (hoofd/staf)afdelingen directie Zuid-Holland,
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over (integraal) beheer en onder¬
houd van waterwegen, handhavingsaspecten en/of
over bedrijfsvoering om informatie uit te wisse
len, af te stemmen;
met regionale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies e.d.), bedrijven en belangenorganisaties over (integraal) beheer en onder¬
houd van waterwegen en handhavingsaspecten
om af te stemmen, informatie uit te wisselen, af
spraken te maken en/of draagvlak te creeren.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving en het
beleidsgebied Water;
vaardigheid in het geven van leiding aan een
technisch dienstonderdeel gericht op de planmatige verzorging van beheer en onderhoud , handha¬
ving en de uitvoering van het nautisch toezicht;
vaardigheid in het coachen van medewerkers;
vaardigheid in het ontwikkelen van een visie op
het aandachtsgebied van de onderafdeling en het
uitdragen hiervan;
vaardigheid in het omgaan met financieel
economische, juridische en bestuurlijke (be
leids)aangelegenheden;
vaardigheid in het vertegenwoordigen van de
dienstkring in overlegsituaties.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVH/029 projectcoordinator beheer en onderhoud

Belangrijkste resultaatgebieden
ProiectoDzet en -vlannins: stelt plannen van aanpak voor uitvoering van werken i.o.m. de vraagsteller(s)

2.

3.

4.

5.
6.

en andere betrokken afdelingen/dienstkringen op; werkt instandhoudings- en projectplannen uit (opdrachtformulering, personele, fmanciele, materiele aspecten e.d.); stelt samen met de ontwerper het programma
van eisen (PvE) op en accordeert dit; bewaakt de dwarsverbanden met de activiteiten van andere dienst
kringonderdelen en andere dienstkringen/afdelingen.
Proiectmanasement: treedt op als projectleider voor uitvoeringsprojecten (procesmatige en inhoudelijke
aansturing); draagt ervoor zorg dat het project wordt uitgevoerd conform PvE (evalueren, meten, registreren en nacalculeren om te bepalen of de uitbestede werkzaamheden in lijn met PvE zijn gerealiseerd); verzorgt de projectcommunicatie (met opdrachtgever en uitvoering); draagt zorg voor de projectadministratie
en rapportages over voortgang en personele inzet in de verschillende projectfasen.
Onderzoek en kennisbeheer. laat onderzoek uitvoeren door projectgroepleden en draagt zorg voor de
juiste keuze van technieken en inwinningsmethoden van gegevens; integreert onderzoeksresultaten en ingebrachte kennis en adviseert hierover; draagt zorg voor projectmatige vastlegging van kermis.
Overles. netwerken en vertesenwoordisins: treedt op als gesprekspartner voor management ten aanzien
van projecten; bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk; vertegenwoordigt de
dienstkring en AV in het kader van uitvoeringsprojecten.
Insvectie- en onderhoudsstratesie: ontwikkelt en bepaalt i.o.m. (senior) medewerkers beheer en onder¬
houd de inspectie- en onderhoudsstrategie voor de objecten.
Coordinatie: geeft zonodig fimctioneel leiding aan een groep medewerkers beheer en onderhoud.

Contacten

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

&
Handhaving

Bedrijfsvoering

Bdeidsonderst.
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is eindverantwoordelijk voor de projectresultaten
en is verantwoording schuldig aan het hoofd van
de onderafdeling over de opzet, plarming, fmancien en aansturing van de eigen uitvoeringsprojec¬
ten en over de wijze waarop vertegenwoordiging
van de dienstkring en AV in overlegsituaties
wordt ingevuld;
kaders zijn specifieke beleidslijnen, de door B&A
gestelde kaders en met elkaar samenhangende
richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving
aangaande uitvoering van werken;
neemt beslissingen over de opzet en planning van
uitvoeringsprojecten, over de inspectiestrategie en
de accordering van PvE’s en in het kader van de
aansturing van de eigen projecten.

Indelingsadvies
IV/8-IV/9 (zie uitgebreide waarderingsadvies)
_
Functieprofielen DZH/A V/A VH

met projectmedewerkers, andere projectleiders
van de dienstkring, andere AX-onderdelen en extemen over projecten en vakinhoudelijke aspecten
om af te stemmen, afspraken te maken en dwars¬
verbanden te bewaken;
met afdelingen van directie Zuid-Holland, andere
directies/specialistische diensten van Rijkswaterstaat over uitvoering van projecten om af te
stemmen en aan te sturen;
met particulieren, bedrijven of andere overheden
over (voorgenomen) activiteiten om af te stemmen, projectplannen en genomen uitvoeringsbesluiten uit te dragen, informatie uit te wisselen;
met exteme opdrachtnemers om in het kader van
uitvoeringsprojecten aan te sturen, af te stemmen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO+/HBO werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving; vaardigheid in het toepassen hiervan;
kennis van gebiedseigen functies, activiteiten e.d.;
kennis van te gebruiken automatiseringsmiddelen;
kennis van aspecten/resultaatgebieden op het
gebied van beoordeling, ontwerp en inspectie;
kennis van organisatorische, financiele, personele,
technische en juridische samenhangen in het ka¬
der van uitvoeringsprojecten;
vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig
aansturen van uitvoeringsprojecten; vaardigheid
in het in dit kader afstemmen met betrokken par¬
ty en (opdrachtgever en uitvoering) en het coachend aansturen van projectmedewerkers;
vaardigheid in het bouwen en onderhouden van
een in- en exteme netwerk.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVH/033 senior medewerker beheer en onderhoud

Belangrijkste resultaatgebieden
1-

2.

4.
5.
6.

Toezicht op inspecties en uitvoerinz werken: formuleert voorstellen voor inspectie- en onderhoudsstrategieen voor de BPN-objectcategorieen oevers en bodems of kunstwerken; bewaakt deze objectcategorieen
op veranderende omstandigheden; draagt zorg voor eenduidigheid en objectiviteit van inspecties; controleert en rapporteert over de door anderen/derden uit te voeren activiteiten op voortgang en kwaliteit en
doet voorstellen voor te nemen maatregelen.
Beoordelins maatregelen-. beoordeelt (eenduidig en objectief) voorgestelde maatregelen en punten tot
verbetering; geeft altematieven aan; toetst op ftmctioneel denken uit BPN; toetst onderbouwingen van de
vastgestelde maatregelen met behulp van geautomatiseerde systemen.
Beoordelins: uitbestedin^sasvecten en ontwerven: beoordeelt (eenduidig en objectief) in de precontractuele
fase inschrijvingsvereisten, guimingscriteria, gunningsadviezen en uitbestedingsdocumenten a.h.v. be
staande regelgeving (op rechtmatig- en doelmatigheid); maakt kostenafwegingen; toetst of de vertaling
van het programma van eisen (PvE) in de ontwerpen en conceptcontracten heeft plaatsgevonden en toetst
de risico’s; adviseert terzake.
Projectleidins en -particwatie: participeert in projecten en kan in verschillende fasen adviseren; treedt
zonodig op als projectleider in minder omvangrijke en minder complexe uitvoeringsprojecten.
PvE’s, ontweryen, raminsen. contracten en risicoanalvses: stelt in de rol van ontwerper (complexe) PvE’s,
ontwerpen, ramingen, contracten en risicoanalyses op; wint in dit kader relevante informatie in.
Coordinatie (oytioneel): geeft zonodig ftmctioneel leiding aan een groep medewerkers op het gebied van
inspectie (dagelijkse aansturing, verdeling van werkzaamheden, aanspreekpunt voor medewerkers).

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVH

]

Organisatie*
kwaliteit

Waterwegen
&
Handhaviog

Contacten

Bedrtjfsvoering

Beleidsonderst
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de kwaliteit en voortgang van
de uitgevoerde inspecties, de kwaliteit van de ei¬
gen beoordelingen en adviezen en de inhoud van
PvE’s, ontwerpen, ramingen, contracten en risi¬
coanalyses;
is bij deelname aan projecten ftmctioneel verant
woording schuldig aan de projectcoordinator over
kwaliteit en voortgang;
kaders zijn specifieke beleidslijnen, de door B&A
gestelde kaders en met elkaar samenhangende
richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving
aangaande uitvoering van werken;
neemt beslissingen over de inhoud van de eigen
beoordelingen en adviezen en de wijze waarop
operationeel toezicht wordt gehouden op uitvoe¬
ring van werken.

Indelingsadvies
III/8
Functieprofielen DZH/A V/A VH

met andere onderafdelingen van de dienstkring en
andere AV-onderdelen over vakinhoudelijke aspecten (inspecties, maatregelen, uitbesteding,
ontwerpen e.d.) om af te stemmen en afspraken te
maken;
met afdelingen van de directie Zuid-Holland.
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over uitvoering van projecten om
af te stemmen;
met parfieirlieren, bedrijven of andere overheden
over (voorgenomen) activiteiten om af te stemmen en informatie uit te wisselen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO+ werk- en denkniveau;
kermis van relevante wet- en regelgeving; vaardigheid in het toepassen hiervan;
kermis van gebiedseigen fimcties, activiteiten e.d.;
kermis van te gebruiken automatiseringsmiddelen;
kermis van en vaardigheid in het beoordelen van
maatregelen, uitbestedingsaspecten en ontwerpen
en het houden van toezicht op door anderen/derden
uit te voeren activiteiten;
vaardigheid in het in het kader van inspecties en
uitvoering van werken afstemmen met betrokken
partijen;
kennis van aspecten/resultaatgebieden op het ge¬
bied van ontwerp en inspectie.
vaardigheid in her opsiellen van Pve’s, ontwerpen,
ramingen, contracten en risicoanalyses;
vaardigheid in het maken van risicoanalyses;
kennis van de directie UAV.
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RWS/DZH/AV

Van Dam Partners
Functiebenaming en functiecode
AVH/039 intearaal toezichthouder

Belangrijkste resultaatgebieden

2.

4.

Insvecties: Inspecteert en rapporteert over de onderhoudstoestand van waterwegen (oevers/bodems) aan de
hand van vastgestelde checklists; verzamelt en registreert de inspectiegegevens in een geautomatiseerd
systeem; inspecteert, controleert en rapporteert over door derden uit te voeren werkzaamheden op voortgang en kwaliteit, bepaalt de emst van gebreken en/of schade en doet voorstellen voor herstel; adviseert
vanuit deze hoedanigheid in verschillende fasen van uitvoeringsprojecten.
Handhavim in het veld: verzorgt de handhaving van en toezicht op wet- en regelgeving op het gebied van
(natte) milieuwetgeving en rijkswaterstaatwerken; voert controles, metingen en/of bemonsteringen uit in
het veld; geeft aanwijzingen en/of adviezen aan derden, neemt maatregelen en/of treedt conform de vastgesteld procedures handhavend op.
Nautisch toezicht. advies en aanwiizinsen in het veld: verzorgt de handhaving van wet- en regelgeving op
het gebied van scheepvaart; geeft (verkeers)informatie en (verkeers)aanwijzingen aan derden, neemt maat¬
regelen en/of treedt corrigerend op in het kader van een veilig en vlot scheepvaartverkeer.
Geza^voerins en onderhoud vaartui^ ('optioneeD: treedt zonodig op als gezagvoerder van het (inspectie)vaartuig; draagt in dit kader zorg voor onderhoud/bedrijfsvaardigheid van het vaartuig.

NB.: De resultaatgebieden 3 en 4 zijn in afwachting van het landelijk referentiemateriaal voorlopig beschreven. In november 2001 volgt overleg met de landelijke werkgroep omtrent de planning. Definitieve
inviMin^van^^iautisch^omQonentJ^n4^^1h^00^lnatsvindeTu^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de kwaliteit en invulling van
de eigen inspectie- handhavings- en toezichtwerkzaamheden;
kaders zijn inspectiechecklists en specifieke wetgeving, regels, voorschriften en procedures op het
gebied van waterstaatswerken, milieu en nautisch
toezicht;
neemt beslissingen over de invulling van de eigen
vaaropdrachten, inspecties, handhavings- en toezichttaken over de inhoud van adviezen, processen verbaal en aanwijzingen die worden gegeven
aan derden.

Indelingsadvies
III/6
Functieprofielen DZH/A V/A VH

met opdrachtnemers over de uitvoering van werk^
zaamheden en inspectiegegevens om informatie
uit te wisselen.
met bemanning en overige opvarenden om infor¬
matie uit te wisselen, af te stemmen, orders en/of
aanwijzingen te geven in het kader van de uit te
voeren werkzaamheden en de veiligheid aan
boord;
met vaarweggebruikers en verkeersdienst over
omstandigheden op het water en in het kader van
de vaaropdracht om informatie uit te wisselen
met derden over activiteiten op en aan het water
om (verkeers)informatie te verstrekken en (verkeersjaanwijzingen te geven;
met (onder)afdelingen van AX om informatie uit
te wisselen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving; vaardigheid in het toepassen hiervan;
kermis van gebiedseigen functies, activiteiten e.d.;
kennis van te gebruiken automatiseringsmiddelen;
vaardigheid in het ter plekke inspecteren van
waterwegen; kermis van (civiel)technische aspecten die hierbij een rol spelen;
vaardigheid in het opstellen van processen ver¬
baal, inspectierapporten e.d.
vaardigheid in het geven van aanwijzingen en
adviezen aan derden in het kader van handhaving
en verkeersaanwijzingen bij nautisch toezicht;
vaardigheid in het besturen/bedienen van het
vaartuig en het gebruik van bijbehorende apparatuur; kermis van het vaargebied en technische/nautische aspecten van het vaartuig;
voor de ftmetie (wettelijk) verplichte opleidingen.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVH/051 coordinator milieuzorg

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

4.

Coordinatie: Stuurt functioned de operationele handhavingstaken aan (dagelijkse aansturing, verdeling
van werkzaamheden, aanspreekpunt voor medewerkers) die door de onderafdeling Waterwegen en Hand¬
having planmatig worden uitgevoerd in het beheersgebied van de dienstkring (oog en oor flinctie);
Handhavinzsinspecties: controleert inhoudelijk aan bedrijven verleende vergunningen en toestemmingen
voor uitvoer van werken; legt bedrijfs-Zcontrolebezoeken af; verricht terreininspecties, neemt bedrijfsafvalwatermonsters (bodem en bouwstoffen), controleert de afValboekhouding e.d.; rapporteert over uitgevoerde controles en bezoeken; stelt processen verbaal op.
Administratieve handhavins-. toetst meldingen van werkzaamheden aan de wet- en regelgeving en verleen¬
de vergunningen en beoordeelt de bijbehorende plaimen; adviseert c.q. geeft toelichting over de te volgen
procedures; voert overleg met bij de uitvoering van werken betrokken partijen; toetst bedrijfsafvalwaterrapportages en verstrekt formele goedkeuringen.
Advies interne milieuzorT. adviseert projectgroepen en de dienstkringleiding op het gebied van interne
milieuzorg; adviseert over de toepassing van het milieuzorgplan van de dienstkring, over de milieuconsequenties van toepassing van specifieke materialen en middelen en over de toepassing van relevante wet- en
regelgeving; draagt zorg voor relevante registraties.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaiiteit

Wattt^egen
&
Handhaving

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&.
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de invulling en kwaiiteit van
de handhavings-/milieumspectiewerkzaamheden;
kaders zijn met elkaar samenhangende richtlijnen,
procedures, wet- en regelgeving op het gebied
van milieu en waterstaatwerken;
neemt beslissingen over de wijze waarop de
handhavings- en (milieu)inspectiewerkzaamheden
worden uitgevoerd en in dit kader over in speci
fieke gevallen te nemen handhavingsmaatregelen
en toe te passen handhavingsmiddelen;
neemt in het kader van milieucalamiteiten beslis¬
singen over te ondememen actie, inzet van
dienstkringmedewerkers, andere overheden, bestrijdingsmiddelen, andere RWS-diensten.

Indelingsadvies
III/8
Functieprofielen DZH/A V/A VH

met projectgroepen binnen de dienstkring om te
adviseren omtrent interne milieuzorg en af te
stemmen in het kader van uitvoering van werken;
met derden (gemeentes, bedrijven, particulieren.
onderzoeks- en ingenieursbureaus e.d.) in het ka¬
der van meldingen en bedrijfscontroles om af te
stemmen, informatie uit te wisselen, te adviseren
aangaande procedures, wet- en regelgeving e.d.;
met milieuwethandhaving belaste instanties zoals
uveihcdcii, OM, pulitie vuoi uitwisseling van
(uitvoerings-)informatie en voor afstemming van
acties en/of maatregelen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO-t- werk- en denkniveau
kennis van de bedrijfsprocessen van de te controleren bedrijven en van afvalstroomadmini- stratie/-boekhouding;
kennis van relevante wet- en regelgeving, besluiten e.d. op het gebied van milieu en waterstaat¬
werken en van het handhavings- instrumentarium;
kennis van milieu/chemie, interne milieuzorg en
bodembeheerszaken;
kennis van het beheersgebied en daarin voorkomende handhavingsproblematiek;
vaardigheid in het uitvoeren van inspecties/bedrijfscontroles, het uitvoeren van admini¬
stratieve toetsen en het opmaken van processen
verbaal;
vaardigheid in het voeren van overleg met derden
over handhavingsaangelegenheden.
^^/oord^mcti^wettelijk^erglicht^gleidingerr
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RWS/DZH/AV

Van Dam Partners
Functiebenaming en functiecode

AVH/047 medewerker administratieve handhaving en milieuzorg

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.
5.

Administratieve toets meldinsen van uitvoerim van werken: het administratief toetsen van meldingen van
uitvoering van werken aan de wet- en regelgeving en verleende vergunningen en het beoordelen van de
bijbehorende plannen; handelt in dit kader tevens de procedure bodemactiviteiten af door het toetsen van
(bemonsterings/bagger)plannen van derden, het classificeren van de bodemkwaliteit en het op basis hier
van (m.b.v. protocollen) bepalen van voorwaarden waaronder werken mogen worden uitgevoerd.
Overlez. afstemmins en advies: treedt in het kader van de administratieve toetsing en de resultaten hiervan
in overleg met bij de gemelde werken betrokken partijen; verstrekt informatie en adviseert over wettelijke
en vergunningsvereisten en te volgen procedures.
Toets bedriifsaivalyvaterravvorta?es\ toetst bedrijfsafValwaterrapportages; signaleert trends in de bedrijfsafValwaterraportages en stelt het algehele nalevingsgedrag vast.
Ondersteunins strafrechteliike handhavins'. ondersteunt en adviseert handhavers in het veld bij het uitvoeren van de strafrechtelijke handhaving (processen verbaal, verhoren e.d.).
Advies interne milieuzors: adviseert projectgroepen en de dienstkringleiding op het gebied van interne
milieuzorg; adviseert over de toepassing van het milieuzorgplan van de dienstkring, over de milieuconsequenties van toepassing van specifieke materialen en middelen en over de toepassing van relevante wet- en
regelgeving; draagt zorg voor relevante registraties.

Contacten

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Btdrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling Handhaving over het resultaat van
de handhavingswerkzaamheden;
kaders zijn met elkaar samenhangende richtlijnen,
procedures, wet- en regelgeving en specifieke beleidslijnen;
neemt beslissingen over de wijze waarop de eigen
handhavingswerkzaamheden worden uitgevoerd
en in dit kader over in specifieke gevallen te nemen handhavingsmaatregelen en toe te passen
handhavingsmiddelen;
neemt in het kader van milieucalamiteiten beslis¬
singen over te ondememen actie, inzet van
dienstkringmedewerkers, andere overheden, bestrijdingsmiddelen, andere RWS-diensten.

Indelingsadvies
III/7
Functieprofielen DZH/A V/A VH

met projectgroepen binnen de dienstkring om te
adviseren omtrent interne milieuzorg en af te
stemmen in het kader van uitvoering van werken;
met derden (gemeentes, bedrijven, particulieren,
onderzoeks- en ingenieursbureaus e.d.) in het ka¬
der van meldingen om af te stemmen, informatie
uit te wisselen, te adviseren aangaande procedu¬
res, wet- en regelgeving e.d.;
met milieuwethandhaving belaste instanties zoals
overheden, milieudiensten, OM, politic voor uitwisseling van (uitvoerings-)informatie en voor afstemming van acties en/of maatregelen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO-i- werk- en denkniveau; BOA-bevoegdheid;
kennis van het handhavingsinstrumentarium inclusief administratief toezicht;
kennis van relevante wet- en regelgeving, besluiten e.d. op het gebied van milieu en waterstaatwerken en van het handhavingsinstrumentarium;
kennis van het beheersgebied en daarin voorkomende problematiek op het gebied van handha¬
ving;
kennis van milieu/chemie, interne milieuzorg,
ISO-normering en bodembeheerszaken;
vaardigheid in het uitvoeren van administratieve
toetsen en het opmaken van processen verbaal;
vaardigheid in het voeren van overleg met bij
meldingen/uitvoering van werken betrokken par¬
tijen;
voor de functie (wettelijk) verplichte opleidingen.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode

AVH/077 Coordinator cluster Beleidsondersteunins & Advies

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.

Coordinatie cluster:
verzorgt de verdeling/prioritering van de werkzaamheden binnen het cluster en de voortgangs- en
kwaliteitsbewaking ten aanzien van activiteiten en producten;
- treedt op als aanspreekpunt en coach voor de medewerkers van het cluster; behandelt vakinhoudelijke
problemen binnen het cluster die niet door de medewerkers zelf kunnen worden uitgevoerd;
vervult de rol van klankbord en ‘sparring partner’ voor de hierarchische leiding/het management ten
aanzien van het werkterrein, de werkprocessen en de bedrijfsvoering van het cluster;
- treedt op als eerste aanspreekpunt voor overige directieonderdelen over het werkterrein van het clus
ter; bewaakt de dwarsverbanden met de activiteiten van de andere dienstkringonderdelen en de clus¬
ters Beleidsondersteuning & Advies van de andere dienstkringen/afdelingen;
- levert als meewerkend voorman een bijdrage aan de uitvoering van de clusterwerkzaamheden.
Lokaal RWS-beleid en maatre^elen: draagt zorg voor de doorvertaling van regionaal RWS-beleid naar
lokaal beleid en concrete maatregelen binnen het beheersgebied; neemt in dit kader kermis van landelijk en
regionaal RWS-beleid en toetst dit op (praktische) haalbaarheid; adviseert hierover, stelt plannen, rappor
tages, nota’s e.d. op, verzorgt managementinformatievoorziening.
Overles, netwerken en vertesenwoordisim: bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk
en participeert en/of treedt op als voorzitter in in- en exteme overleggremia.
Participatie in manazemenf. participeert in het managementteam van de dienstkring en treedt desgevraagd
op als plaatsvervangend dienstkringhoofd; draagt mede zorg voor de uitvoering en de ontwikkeling van
het beleid van de dienstkrin?.

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVH

]

Organ isatiekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Contacten

Bedrijfsvoering

Bdeidsonderst.

Bediening

Sl
Advies

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
dienstkring over de fimctionele aansturing van het
cluster en de kwaliteit en voortgang van de activiteiten/producten;
kaders zijn specifieke landelijke en directiebrede
beleidslijnen en met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving;
neemt beslissingen over de prioritering in de
werkzaamheden van het cluster, de oplossing van
(complexe) vakinhoudelijke problemen, de wljze
waarop voortgangs- en kwaliteitsbewaking wordt
uitgevoerd en over eventuele corrigerende maat¬
regelen die in dit kader worden genomen en over
de inhoud van de bijdragen aan in- en exteme
overlegsituaties.

Indelingsadvies
IV/11

Functieprofielen DZH/A V/A VH

met clusters Beleidsondersteuning & Advies van
andere afdelingen/dienstkringen en overige AV
onderdelen over de regio strategic en/of vergunningsaspecten om af te stemmen, afspraken te
maken;
met (hoofd)afdelingen directie Zuid-Holland,
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over integraal waterbeheer om
informatie uit te wisselen, af te stemmen;
met regionale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies e.d.) en belangenorganisaties over integraal waterbeheer (m.n. lokaal beleid
en concrete maatregelen) om af te stemmen, in¬
formatie uit te wisselen en draagvlak te creeren.

Kennis, vaardigbeden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kennis van het beleidsgebied water en van relevante wet- en regelgeving;
vaardigheid in het omgaan met in- en exteme
bestuurlijke verhoudingen;
vaardigheid in coordineren van werkzaamheden
van medewerkers van het cluster, bewaken van de
planning, de voortgang en de uitvoering van de
werkzaamheden;
vaardigheid in coachen van medewerkers;
vaardigheid in analyseren van regionaal beleid en
vertalen hiervan naar lokaal beleid en concrete
maatregelen;
vaardigheid in netwerken en in het vertegenwoordigen van AV in diverse overleggen.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode

AVH/079 medewerker Beleidsondersteuning & Advies

Belangrijkste resultaatgebieden
Lokaal RWS-beleid en maatre2elen:
- vertaalt regionaal beleid ten aanzien van integraal waterbeheer naar lokaal beleid;
- adviseert in de verdere vertaling daarvan naar concrete maatregelen;
- evalueert en beoordeelt tijdens uitvoerings- en nazorgfase de effecten van de genomen maatregelen;
- benoemt de te onderscheiden beheersobjecten binnen het beheersareaal van de dienstkring en relateert
functies, streefbeelden en functie-eisen hieraan;
- neemt kennis van het landelijk beleid aangaande integraal waterbeheer en levert een bijdrage aan de
vertaling van landelijk naar regionaal beleid;
- neemt kennis van lokale initiatieven, beoordeelt deze en ondemeemt hierop actie;
- houdt zicht op de hoogte van (monitort) de wijze waarop het beheer van de beheersobjecten wordt gevoerd en geeft hierin adviezen.
Proiecten: participeert in hoofdafdelingsbrede projecten op het gebied van integraal waterbeheer.
Overles en netwerken: bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk en participeert in
verscheidene overlegsituaties.

2.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Bedrijfsvoering

Bdeidsooderst
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is hierarchisch verantwoording schuldig aan het
hoofd van de dienstkring/afdeling over de inhoud
en kwaliteit van de voorstellen en adviezen ten
aanzien van lokaal beleid en concrete maatrege¬
len;
is fimctioneel verantwoording schuldig aan de
coordinator cluster Beleidsondersteuning & Ad¬
vies voor wat betreft de uitvoering en de voortgang van de werkzaamheden;
kaders zijn specifieke landelijke en directiebrede
beleidslijnen en met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving;
neemt beslissingen over de inhoud van de voor¬
stellen en adviezen ten aanzien van lokaal beleid
en concrete maatregelen en over bijdragen aan
overlegsituaties.

met clusters Beleidsondersteuning & Advies van
andere afdelingen/dienstkringen over de regio
strategie om af te stemmen, afspraken te maken;
met (hoofd)afdelingen directie Zuid-Holland,
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over integraal waterbeheer om
informatie uit te wisselen, af te stemmen;
met regionale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies e.d.) en belangenorganisaties over integraal waterbeheer (m.n. lokaal beleid
en concrete maatregelen) om af te stemmen, in¬
formatie uit te wisselen en draagvlak te creeren.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kennis van het beleidsgebied water en relevante
wet- en regelgeving;
vaardigheid in het omgaan met in- en exteme
bestuurlijke verhoudingen;
Vaardigheid in analyseren van regionaal beleid en
vertalen hiervan naar lokaal beleid en concrete
maatregelen;
vaardigheid in netwerken en in het vertegenwoordigen van AV in diverse overleggen.

Indelingsadvies
IV/9

Functieprofielen DZH/A V/A VH
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVH/023 hoofd onderafdelmg Bedrijfsvoering

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.
5.

□

Management van de onderafdelin^'. verzorgt de bedrijfsvoering van de onderafdeling, draagt zorg voor de
inrichting en aansturing van de primaire processen en voor de realisatie van de producten; treedt op als
eerste aanspreekpunt voor overige directieonderdelen op het werkterrein van de onderafdeling; bewaakt de
dwarsverbanden met de activiteiten van AXA, AXP en de andere onderafdelingen Bedrijfsvoering binnen
AV.
Onderafdelinssbeleid: levert als vakinhoudelijk deskundige een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op
het werkterrein van de onderafdeling.
Bedriifsvoerinssadvies en -ondersteuninT. draagt zorg voor de inhoudelijke ondersteuning aan het mana¬
gement van de dienstkring ten aanzien van beheer en bedrijfsvoering (financiele-, personele-, planproces-,
contractuele aangelegenheden e.d.); adviseert hierover, stelt plannen, rapportages, nota’s e.d. op, verzorgt
managementinformatievoorziening.
Overlez, netwerken en verte'senwoordwinT. bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk
en participeert en/of treedt op als voorzitter in in- en exteme overleggremia.
Particivatie in manazement: participeert in het managementteam van de dienstkring en treedt desgevraagd
op als plaatsvervangend dienstkringhoofd; draagt mede zorg voor de uitvoering en de ontwikkeling van
het beleid van de dienstkring.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Kunstwerken

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
dienstkring over de bedrijfsvoering van de onder¬
afdeling, de productrealisatie en de inhoud van
bedrijfsvoeringsvoorstellen/-adviezen;
kaders zijn specifieke beleidslijnen en met elkaar
samenhangende richtlijnen, procedures en wet- e
regelgeving van belang voor het werkterrein van
de onderafdeling;
neemt beslissingen over de wijze waarop het
management, de processen en de producten van
de onderafdeling worden gerealiseerd en over de
inhoud van de bijdragen aan het managementeam,
aan in- en exteme overlegsituaties en aan de be¬
leidsontwikkeling op het werkterrein van de on¬
derafdeling.

met het management van de dienstkring over
aangelegenheden op het gebied van beheer en be
drijfsvoering om te adviseren en te ondersteunen;
met leiding en medewerkers van AXP, AXA en
de stafafdelingen over beheers- en bedrijfsvoeringsaangelegenheden, om afstemming te plegen
standpunten of belangen van de dienstkring te behartigen, toe te lichten e.d.;
met exteme diensten, instellingen en bedrijven,
om over beheers- of bedrijfsrnatige aangelegenheden informatie in te winnen, toelichting te geven, voorbereidende besprekingen of onderhandelingen te voeren.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving en be
heer- en bedrijfsvoeringsaspecten; vaardigheid in
het toepassen hiervan;
vaardigheid in het geven van leiding aan een
dienstonderdeel gericht op managementondersteuning en ondersteuning van beheer en bedrijfs¬
voering;
vaardigheid in het coachen van medewerkers;
vaardigheid in het organiseren, reguleren, selecteren en sturen van informatiestromen op het gebied
van beheer en bedrijfsvoering ten behoeve van het
management van de dienstkring/afdeling;
vaardigheid in het vertegenwoordigen van de
dicnstki'ingy'afdcling in overlegsituaties.

Indelingsadvies
IV/10
Functieprofielen DZH/A V/A VH
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Fuuctiebenamiug en functiecode
AVH/085 senior medewerker bedrijfsvoering

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

i.

5.

Coordinatie bedriifsvoeringsprocessen: coordineert toegewezen bedrijfsvoeringsprocessen binnen de
dienstkring;
- coordineert het planproces; draagt in dit kader zorg voor de verzameling en aggregate van
planprocesproducten; verzorgt juiste, tijdige en geaggregeerde aanlevering aan AVB van
afdelingsplannen, voortgangsrapportages, verantwoordingsrapportages e.d.; en/of
- coordineert de werkzaamheden t.b.v. de contracten planning binnen de dienstkring en bewaakt het aan
het dienstkringhoofd verleende mandaat.
Bedriifsvoerimsadvies en -ondersteunins: ondersteunt en adviseert het management van de dienstkring en
projectgroepen op het gebied van bedrijfsvoering (begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en verantwoording, contractzaken e.d.); levert een bijdrage aan het opstellen van voortgangs- en verantwoordingrapportages, het afdelingsplan, contractstukken e.d., monitort de begrotingsuitputting en verwerkt
eventuele begrotingsmutaties; geeft adviezen en doet voorstellen ter verbetering van het contracteringspro
ces (AO) en de contracten; adviseert projectgroepen in pre-contractuele fase over procedureel inhoudelijk
en administratief-juridische aspecten van (complexe/omvangrijke) contracten.
Toets bedriifsvoerimsproducten: beoordeelt en toetst de door de dienstkringonderdelen aangeleverde
planprocesproducten en/of contracten/contractstukken van projectgroepen (in de pre-contractuele fase) op
inhoud, juistheid, kwaliteit en volledigheid; signaleert eventuele knelpunten en doet oplossingsvoorstellen
Manasementinformatie: levert periodiek managementinformatie t.b.v. de dienstkringleiding; verzamelt in
dit kader planproces- en/of contractgegevens en maakt overzichten van ken- en stuurgetallen; signaleert
hierin knel- en aandachtspunten en doet oplossingsvoorstellen.
Contractenadministratie: draagt zorg voor het voeren van de contractenadministratie van de dienstkring,
verzamelt en legt gegevens aangaande uitvoering en voortgang van contracten vast.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVH

Organisaciekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Kunstwerken

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Bediening

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling voor wat betreft de coordinatie van
toegewezen bedrijfsvoeringsprocessen, over de
inhoud en kwaliteit van de eigen adviezen en voorstellen en over de toetsing van en informatievoorziening over bedrijfsvoeringsaspecten;
kaders zijn specifieke (DZH-)beleidslljnen en met
elkaar samenhangende richtlijnen, procedures en
wet- en regelgeving van belang voor het werkterrein bedrijfsvoering;
neemt beslissingen over de coordinatie van toe
gewezen bedrijfsvoeringsprocessen, over de in
houd van de eigen adviezen en voorstellen en in
het kader van de toetsing van bedrijfsvoeringsproducten.

Indelingsadvies
IV/9
Functieprofielen DZH/A V/A VH

met (het management van) de onderafdelingen
van de dienstkring over de aanlevering en inhoud
van planprocesproducten om te adviseren, af te
stemmen en informatie uit te wisselen;
met projectgroepen om te adviseren en informatie
uit te wisselen over contractaangelegenheden en
terug te koppelen over de pre-contractuele toets;
met AVB over de aanlevering en inhoud van de
geaggregeerde planprocesproducten om hierover
af te stemmen en informatie uit te wisselen;
met medewerkers van de onderafdelingen be¬
drijfsvoering van de andere dienstkringen/AVS
om informatie uit te wisselen;
met AXA en AXP m.b.t. bedrijfsvoeringsaspecten
om af te stemmen en informatie uit te wisselen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kennis van de principes van begrotingsvoorberei¬
ding, -uitvoering en -verantwoording en contract¬
zaken; kennis van de bijbehorende wet- en regel¬
geving, richtlijnen, procedures, systemen, technieken en instrumenten;
inzicht in het aandachtsgebied en de primaire
processen van de dienstkring;
vaardigheid in het adviseren en ondersteunen van
lijnmanagement en projectgroepen op het gebied
van bedrijfsvoering;
vaardigheid in het uitvoeren van fmanciele en
pre-contractuele toetsen, analyses, beoordelingen
en berekeningen.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVH/089 medewerker bedriifsvoering

_

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

4.

5.

Bedriifsvoerinss- en vroiectondersteunin'^-. ondersteunt/adviseert management, medewerkers en projectgroepen op het gebied van procedureel inhoudelijke en administratief-juridische aspecten van bedrijfsvoering; levert vanuit de eigen deskundigheid een bijdrage aan het opstellen van bedrijfsvoeringsstukken
(contracten e.d.), participeert als deskundige in projectgroepen; begeleidt eenvoudige contracten.
Financiele en contractenadministratie: voert de financiele en contractenadministratie van de dienstkring;
verzamelt en beheert in dit kader bedrijfsvoeringsgegevens, verzorgt budgetbeheer en informeert het hoofd
bedrijfsvoering hierover; controleert financiele en contractgegevens/stukken op juistheid, volledigheid en
rechtmatigheid en draagt zorg voor de juiste vastlegging en afhandeling; stelt administratieve overzichten/rapportages op en signaleert knelpunten.
Secretariaatsvoerinv. voert het secretariaat van de dienstkring; draagt zorg voor het agendabeheer, plant
en bereidt de verschillende overlegvormen/vergaderingen organisatorisch en administratief voor, verzorgt
de verslaglegging, stelt brieven, nota’s en memo’s op, vervult de intermediaire (zeef)functie tussen leiding/medewerkers van de dienstkring en (exteme) functionele relaties, verstrekt en/of vraagt inlichtingen/informatie op t.b.v. de dienstkringonderdelen.
Administratieve. lo'zistieke en facilitaire ondersteunim: draagt zorg voor het voeren van de aan het secre¬
tariaat toegewezen overige (facilitaire, personele e.d.) administraties van de dienstkring; draagt in dit kader
zorg voor het registreren, verzamelen en verstrekken van gegevens/informatie; verricht uitvoerende facili¬
taire taken zoals het doen van bestellingen e.d.
Coordinatie secretariaat (optioneelY. verzorgt de dagelijkse werkverdeling binnen het secretariaat, bewaakt voortgang en kwaliteit en treedt op als aanspreekpunt binnen de dienstkring voor logistieke, admini¬
stratieve en secretariaatsaangelegenheden.

Organisatorische positionering

Contacten
-

Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaliteit

Watenvegen
&
Handhaving

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

speelruimte/verantwoordelijkheid

Bediening

met management, medewerkers en projectgroepen
van de dienstkring over bedrijfsvoerings-, administratief-organisatorische en secretariele aspecten
om hierover te overleggen, te adviseren en informatie uit te wisselen;
met betrokkenen zowcl binnen (o.a. AXA, ZX)
als buiten de directie en RWS in het kader van
bedrijfsvoerings-, administratief-organisatorische
en secretariele aangelegenheden om informatie uit
tc wisselen;
met opdrachtnemers in het kader van de het op¬
stellen, begeleiden en afhandelen van contracten/overeenkomsten om af te stemmen en informatie uit te wisselen._

is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de uitvoering en kwaliteit van
de secretariele, administratieve en bedrijfsvoe Kennis, vaardigheden en functie-eisen
ringsondersteuning en de tnhoud en kwaliteit van
MBO werk- en denkniveau;
de eigen adviezen;
kennis van relevante wet- en regelgeving, systekaders zijn met elkaar samenhangende richtlijnen,
men, werkwijzen, procedures en richtlijnen op het
procedures en wet- en regelgeving van belang
gebied van bedrijfsvoering en managementondervoor het werkterrein bedrijfsvoering;
steuning; vaardigheid in de toepassing daarvan;
neemt beslissingen over de invulling van de eigen
kennis van de inrichting en werking van financie¬
bedrijfsvoeringsondersteunende, secretariele en
le en contractenadministraties;
administratieve taken, in het kader van prioriteits- - vaardigheid in het adviseren over bedrijfsvoeoverwegingen hierin en over de inhoud van de ei¬
ringsaspecten op basis van procedureelgen adviezen.
inhoudelijke en administratief juridische kennis;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de dienstkring, AV en de direc¬
tie;
vaardigheid in het communiceren met en informeIndelingsadvies
ren van extemen;
III/7
mondelinge
en
schriftelijke
uitdmkkingsvaardigheid._

Functieprofielen DZH/A V/A VH
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RWS/DZH/AV

Van Dam Partners
Functiebenaming en functiecode
AVH/093 medewerker secretariaat

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.

5.

7.

Verzorsine van vast, dossiers, archieven en bestanden'. 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.
Corresvondentie-. 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;
Beheer en reselim van afspraken: verzorgt (mede) het beheren van de agenda en afspraken ten behoeve
van dienstkringmanagement; bereidt vergaderingen, werkgroepen, besprekingen logistiek voor door verzamelen en distribueren van vergaderstukken, het regelen van vergademiimtes, verzorgt eventueel verslaglegging e.d.
Administratie: voert een of meerdere toegewezen (facilitaire, personele e.d.) administraties van de dienstkring; registreert, verzamelt en verstrekt in dit kader gegevens/informatie binnen de dienstkring.
Financiele administratie (ondersteuninz)'. levert op aanwijzing van de medewerker(s) bedrijfsvoering een
bijdrage aan het voeren van de financiele administratie van de dienstkring (financiele verplichtingen vast
leggen, controleren facturen op juistheid, volledigheid en rechtmatigheid, afhandelen facturen).
Overige logistieke en facilitaire ondersteuning: verricht uitvoerende facilitaire taken zoals het doen van
bestellingen e.d._

Contacten

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVH

Bedrijfsvoering

Organisatiekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Kunstwerken

Bdeidsonderst.
&
Advies

Bediening

met management en medewerkers van de dienstkring over de ondersteuning om hierover informatie uit te wisselen;
met overige onderdelen van AV 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 verantwoordmg schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de voortgang en kwaliteit van
de eigen ondersteunende werkzaamheden;
kaders zijn interne administratieve en secretariele
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 (financiele) administraties.

Indelingsadvies
II/5
Functieprofielen DZH/A V/A VH

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
LBO+/MBO werk- en denkniveau;
kennis van secretarieel-administratieve systemen,
werkwijzen, technieken en procedures; vaardigheid in de toepassing daarvan;
kennis van de inrichting en werking van financie¬
le administraties en financiele beheerssystemen;
vaardigheid in het hanteren hiervan;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de dienstkring, AV en de direc¬
tie;
vaardigheid in het uitvoeren van secretariele en
administratieve ondersteuning;
bekendheid met de processen van de dienstkring;
mondelinge
en schriftelijke
uitdrukkings
vaardigheid; vaardigheid in het te woord staan
van derden.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
_AVH/097 systeembeheerder_

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

4.

5.

Systeembeheer. controleert de werking van de systemen, ziet toe op het juiste en efficiente gebruik van de
systemen (monitoring), signaleert trends in storingen, doet oplossing-/verbeteringsvoorstellen en onder
houdt hierover contacten met in- en exteme leveranciers; installeert systeemsoftware, test nieuwe
(deel)systemen en software; houdt toezicht op in dit kader door derden uitgevoerde werkzaamheden.
Exploitatiehandelinsen: draagt zorg voor het bestellen en aanleggen van apparatuur, maakt en controleert
back-ups, kent gebruikersrechten toe, muteert en maakt/meldt gebruikers aan in de systemen, verzorgt het
licentiebeheer van de applicaties e.d.; onderhoudt in dit kader contacten met in- en exteme leveranciers.
Incidentbeheer. levert eerste lijns-ondersteuning aan de gebruikers bij storingen, signaleert storingen, lost
storingen op en/of geeft deze door aan leveranciers; installeert (standaard en applicatie)software, (rand en
inbouw)apparatuur e.d.; houdt toezicht op in dit kader door derden uitgevoerde werkzaamheden.
Gebruikersondersteunim: treedt op als vraagbaak/helpdesk op het gebied van ICT en de gebruikte syste¬
men, draagt zorg voor kennis-Zinformatieoverdracht aan gebmikers (opleidingen), stelt gebmikershandleidingen op en onderhoudt deze.
ICT-advies: adviseert de dienstkringleiding op het gebied van ICT en automatisering; adviseert in dit kader
over opleidingen, aan te schaffen/te vervangen apparatuur en software en de fmanciele consequenties; le¬
vert tevens een inhoudelijke bijdrage aan het automatiseringsplan van de dienstkring.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVH

Organisatiekwaliteit

Waterwegen
&
Handhaving

Bedrijfsvoering

Beleidsondcrst

Bediening

met gebmikers om vragen te beantwoorden, instmcties te geven en om knelpunten/problemen
op te lessen;
met in- en exteme leveranciers over onderhoud
reparties en bestellingen om af te stemmen, afspraken te maken;
met de centrale automatiseringsafdeling van DZH
over nieuwe ontwikkelingen en/of verbetering op
het gebied van ICT en voor specialistisch advies

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de goede werking van de sys¬
temen, de inhoud van de eigen voorstellen- en adviezen, voor de gebmikersondersteuning en het
toezicht op reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door derden;
kaders zijn het automatiseringsbeleid van de directie en met elkaar samenhangende richtlijnen,
procedures en voorschriften op het gebied van
systeembeheer en ICT biimen de directie;
neemt beslissingen bij het beoordelen en (laten)
opossen van storingen, over de inhoud van de ei¬
gen (ontwikkelings-/verbeterings)voorstellen en
adviezen, bij het ondersteunen van gebmikers en
over de wijze waarop de werking van de syste¬
men kan worden geoptimaliseerd.

Kennis, vaardigbeden en functie-eisen
MBO+ werk- en denkniveau;
kennis van de binnen de dienstkring gehanteerde
systemen, de gebmiksmogelijkheden van de sys¬
temen en van bijbehorende (rand)apparatuur;
inzicht in gebmikerswensen en vaardigheid in het
vertalen hiervan naar functionele en technische
specificaties en flnanciele consequenties;
vaardigheid in het signaleren en onderkennen van
de aard van storingen aan de systemen;
vaardigheid in het beantwoorden van vragen van
gebmikers en het geven van instmcties/verzorgen
van informatieoverdracht.

Indelingsadvies
III/8
Functieprofielen DZH/A V/A VH
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Dienstkring Merwede en Maas (AVM)

1,1. algemeen
1.1.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de dienstkring Merwede en Maas kan als volgt worden weergegeven:
Het ten aanzien van het beheersgebied zorgdragen voor het integrate 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 Merwede en Maas is een decentrale afdeling van de hoofdgroep beheer Natte
Infrastructuur (AV). De dienstkring is primair verantwoordelijk voor de operationele, beleidsuitvoerende, handhavings-, instandhoudings- en ondersteunende taken ten behoeve van het
eigen beheersgebied.
De dienstkring Merwede & Maas kenmerkt zich door de grote verscheidenheid aan aandachtsgebieden. Enerzijds is het Nationaal Park De Biesbosch binnen de dienstkring gelegen,
anderzijds moet de aandacht gericht worden op hoofdtransportassen met de daaraan gelegen
omvangrijke industriegebieden. De omvang van de dienstkring is groot. Ongeveer 200 kilo¬
meter rivier, bestaande uit Noord, Lek, Rietbaan, Oude Maas, Dordtsche Kil, Hollandsch
Diep (ged.), Amer, Bergsche Maas, Afgedamde Maas, Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwe¬
de, de kreken en killen in de Brabantsche- en Zuid-Hollandsche Biesbosch vragen dagelijks
aandacht.
De rivieren, die in hoofdzaak worden gerekend tot de scheepvaartcategorie hoofdtransportas,
worden bevaren door vele schepen van verschillende categorieen, zeevaart, birmenvaart en
recreatievaart. De grote aantallen schepen, alsmede de bedrijvigheid op de oevers, veroorzaken een behoorlijk aantal calamiteiten. Om deze reden beschikt de dienstkring over een calamiteitenwachtsysteem.
Het instandhouden van de natte infrastructuur brengt veel onderhouds- en baggerwerk met
zich mee. Naast verontreinigde bodemspecie wordt ook een grote hoeveelheid schoon zand
gewoimen. Het uitvoeren van onderhoud in dit rivierengebied - de weinige zoetwatergetijdenrivieren die ons land telt, behoren grotendeels tot het beheersgebied van de dienstkring- vereist veel zorg. De werkzaamheden worden zoveel als mogelijk natuurvriendelijk uitgevoerd.
Ten behoeve van het scheepvaartverkeer beheert de dienstkring op dit moment 6 sluizen, te
weten: Wilhelminasluis te Andel, Biesboschsluis en Spieringsluis beiden te Werkendam, Ottersluis en Helsluis te Dordrecht en de Peulensluis te Hardinxveld-Giessendam. Enkele slui¬
zen zullen de komende jaren in het kader van de Brokx-nat operatic worden overgedragen aan
een andere beheerder.
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In het beheersgebied heefit een aantal industriegebieden een plaats. Dit leidt tot een groot aantal verleende Wvo en Wbr vergunningen, adviesaanvragen van de dienst der Domeinen en
andere vragen en verzoeken op het gebied van vergunningen. Het is de taak van de dienstkring
de verleende vergunningen te handhaven.
In de jaren 1993 en 1995 is ons land weer eens duidelijk bepaald bij de kwetsbaarheid van ons
lage land bij hoge waterstanden. Rivierverruiming is op lange termijn de beste oplossing om
ons land te beschermen tegen het water dat door veranderende klimatologische omstandigheden, zeespiegelrijzing en bodemdaling in steeds grotere hoeveelheden door onze rivieren zal
stromen. Binnen de Directie Zuid-Holland zullen oplossingen voor het creeren van “ Meer
Ruimte voor de Rivier” voor het overgrote deel gevonden moeten worden in het beheersge¬
bied van de dienstkring Merwede& Maas.
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 AVM
De basisprocessen die binnen de dienstkring Merwede en Maas 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 uitvoerem 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 toezichf. 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
instrumenten.
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, financien, automatisering, huisvesting). Het in dit kader uitvoeren van logistieke, administratieve, managementondersteunende, bedrijfsvoerings(ondersteunende) en registratieve werkzaamheden.
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7. Organisatiekwaliteit: Het ondersteunen en adviseren van het lijnmanagement aangaande
het continue verbeteren van de dienstkxingorganisatie. Het in dit kader ontwerpen, beheren, 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 toebedeelde basisprocessen worden uitgevoerd, daarbij is het BPN het 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 onder¬
houden.
**
Intern Directie Zuid-Holland
- met andere AV-onderdelen;
- met (onderdelen van) hoofd- en stafafdelingen van de directie.
De contacten zijn er op gericht om informatie uit te wisselen, (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-infirastructuur 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.
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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.
1.1.4. organisatiestructuur
De
•
•
•
•
•
•
•

dienstkring Merwede en Maas bestaat uit:
het hoofd van de dienstkring;
de cluster organisatiekwaliteit;
de onderafdeling Kunstwerken;
de onderafdeling Waterwegen;
de cluster Beleidsondersteuning en Advies;
de onderafdeling Handhaving;
de onderafdeling Bedrijfsvoering.

De organisatie van de dienstkring Merwede en Maas kan schematisch als volgt worden weergegeven:
Dkr. hoofd
AVM

O Iranis atiekwaliteit

Waterwegen

figuur 1.1.

Kunstwerken

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst
&
Advies

Handhaving

organisatiestructuur van de dienstkring Merwede en Maas.

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 AVM wordt op centraal managementniveau de volgende organieke
functie onderscheiden:
: AVM/005

hoofd dienstkring Merwede en Maas
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de cluster Organisatiekwaliteit

1.2.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de cluster organisatiekwaliteit kan als volgt worden weergegeven:
Het ondersteunen en adviseren van het lijnmanagement aangaande het continue
verbeteren van de dienstkringorganisatie. Het in dit kader verzorgen van de
kwaliteitszorg en het monitoren van de dienstkringorganisatie.
Het basisproces organisatiekwaliteit is in de organisatiestructuur gepositioneerd als een onafhankelijk cluster dat rechtstreeks wordt aangestuurd door het dienstkringhoofd. Reden hiervoor is dat op deze wijze de onafhankelijke uitvoering van audits op het gebied van organisa¬
tiekwaliteit wordt gewaarborgd.
1.2.2. resultaatgebieden en activiteiten
Het resultaatgebied en de activiteiten van de cluster Organisatiekwaliteit op het basisproces
organisatiekwaliteit zijn:
Integrale kwaliteitszorg
het ontwerpen en onderhouden van kwaliteitszorgsystemen;
- het implementeren van kwaliteitszorg binnen de dienstkringorganisatie;
- het monitoren van de organisatiekwaliteit en het in dit kader signaleren van knel/verbeterpunten;
- het adviseren van het lijnmanagement op het gebied van organisatiekwaliteit en kwali¬
teitszorg;
- het bewaken van dwarsverbanden en eenheid tussen dienstkringonderdelen op het gebied
van organisatiekwaliteit.
-

1.2.3. functionele opbouw
Binnen de cluster Organisatiekwaliteit wordt de volgende organieke functie onderscheiden:
AVM/027

medewerker organisatiekwaliteit
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de onderafdeling Kunstwerken

1.3.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de onderafdeling Kunstwerken kan als volgt worden weergegeven:
Het formuleren en uitvoeren, in eigen beheer of in opdracht aan derden, van maatregelen welke moeten resulteren in het instandhouden van en het bereiken van een zo groot
mogelijke beschikbaarheid, binnen de gestelde faalkans, van de kunstwerken van de
dienstkring, alsmede het instandhouden van de dienstgebouwen en de daarbij behorend
technische installaties.
Het bevorderen van een veilige, vlotte en adequate afwikkeling van de scheepvaart en
wegverkeer door middel van het doelmatig en veilig gebruik van de in het beheersgebied gelegen objecten.
De onderafdeling is dus verantwoordelijk voor beheren, instandhouden en bedienen van de
kunstwerken in het beheersgebied. Dit kunnen zijn sluizen, bruggen en/of stormvloedkeringen. Binnen het beheersgebied van de Dienstkring Merwede en Maas liggen op dit moment
zes sluizen waar de onderafdeling voor verantwoordelijk is, te weten: Wilhelminasluis te Andel, Biesboschsluis en Spieringsluis beiden te Werkendam, Ottersluis en Helsluis te Dordrecht
en de Peulensluis te Hardinxveld-Giessendam. De Wilhelminasluis is een hoogwaterkering.
De overige sluizen zijn primaire waterkeringen.
1.3.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Kunstwerken liggen op het terrein
van een tweetal basisprocessen, te weten: uitvoeren werken en bedienen & nautisch toezicht
**_B^sjsproces werken uitvoeren
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Kunstwerken op het basisproces
werken uitvoeren zijn:
Inspectie
het inspecteren van objecten/kunstwerken en het registreren van en rapporteren/informeren
over de resultaten van de inspecties.
Beoordeling
Het beoordelen van de gegevens uit de inspecties en het omzetten van de uitkomsten naar
concrete (onderhouds- en beheersjmaatregelen en het opstellen van risicoanalyses, instandhoudingsplannen en bijbehorende systemen).
Ontwerp
het opstellen van programma’s van eisen en ramingen voor de uitvoering van werken aan de
kunstwerken en gebouwen.
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Regie
het regissefen van de primaire processen bij de uitvoering van werken; het in dit kader opstellen van plannen, voortgangsrapportages, het regelen van uitbesteding/invulling geven aan het
opdrachtgeverschap en het opstellen van de inspectiestrategie.
Nazorg
het verzorgen van de nazorg aangaande uitgevoerde werken. Het in dit kader zorgdragen voor
evaluatie van uitgevoerde werken, archivering e.d.
Basisproces bedienen en nautisch toezicht
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Kunstwerken op het basisproces
bedienen & nautisch toezicht zijn;
Bedienen
- het in het kader van afwijkende/extreme wateromstandigheden (zoals hoge waterstanden)
en in het kader van de vlotte en veilige verkeersafwikkeling bedienen van de objecten binnen de dienstkring;
- het verzorgen van codrdinatie bij ongevallen en calamiteiten op het object.
Vlotte en veilige verkeersafwikkeling
- het verzorgen van een efficiente, veilige, vlotte en milieubewuste afwikkeling van het
scheepvaart- en wegverkeer;
- het toezicht houden op het gebruik van de ligplaatsen in de voorhavens en het zonodig
regelend optreden;
- het registreren van de schepen die gebruik maken van de schutsluizen en/of de havens.
Handhaven (scheepsverkeerswetgeving)
- het houden van toezicht op de naleving van wetten, reglementen en voorschriften op
scheepvaartgebied, inclusief het meewerken aan het verlenen van toestemming op grond
van de bij attributie verleende bevoegdheden.
Informatie inwinning/verstrekking
- het inwinnen van voor de scheepvaart belangrijke informatie aangaande beschikbaarheid
van de vaarwegen;
- het verstrekken van informatie en het geven van aanwijzingen aan de scheepvaart;
- het geven van uitvoering aan het scheepvaartbeleid; het in dit kader op de objecten toepassen van vastgestelde beleidskaders, wet- en regelgeving; het informeren van de scheep¬
vaart hierover.
1,3.3. functionele opbouw
Birmen de onderafdeling Kunstwerken worden de volgende organieke fimcties onderscheiden:
AVM/009 hoofd van de onderafdeling Kunstwerken
AVM/035 medewerker beheer en onderhoud
AVM/055 sluismeester
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de onderafdeling Waterwegen

1.4.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de onderafdeling Waterwegen kan als volgt worden weergegeven:
Het zorgdragen voor het zo efficient en effectief mogelijk integraal beheren en onderhouden van het waterwegensysteem binnen het beheersgebied. Het daarnaast
reguleren van activiteiten van derden in, op en langs bedoelde wateren en het optreden bij calamiteiten.
De onderafdeling is dus verantwoordelijk voor beheren en instandhouden van de waterwegen
in het beheersgebied. Objecten waar de onderafdeling in dit kader mee te maken heeft zijn
oevers, afineerconstructies e.d. Tevens heeft de onderafdeling een rol in de bewaking van de
vaarwegdiepte. De onderafdeling is binnen de dienstkring mede verantwoordelijk voor de
invulling van de oog, oor en mond fiinctie. De onderafdeling is namelijk fysiek (boten, auto’s)
voor zowel burgers en bedrijfsleven “tastbaar” in het veld aanwezig.
De onderafdeling heeft tevens handhavingstaken op het gebied van scheepvaartverkeerswetgeving. De functionele aansturing van deze handhavingstaken van de onderafdeling Waterwe¬
gen is gelegd bij AVS. De operationele aansturing ligt binnen de dienstkring.
1.4.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Waterwegen liggen op het terrein
van een drietal basisprocessen, te weten: uitvoeren werken, handhaving en bedienen & nautisch toezicht
**
Basisproces werken uitvoeren
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Waterwegen op het basisproces
werken uitvoeren zijn:
Inspectie
het inspecteren van waterwegen en het registreren van en rapporteren/informeren over de resultaten van de inspecties.
Beoordeling
Het beoordelen van de gegevens uit de inspecties en het omzetten van de uitkomsten naar
concrete (onderhouds- en beheersjmaatregelen en het opstellen van risicoanalyses, instandhoudingsplannen en bijbehorende systemen).
Ontwerp
het opstellen van programma’s van eisen en ramingen voor de uitvoering van werken aan de
waterwegen.
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Regie
het regissefen van de primaire processen bij de uitvoering van werken; het in dit kader opstellen van plannen, voortgangsrapportages, het regelen van uitbesteding/invulling geven aan het
opdrachtgeverschap en het opstellen van de inspectiestrategie.
Nazorg
het verzorgen van de nazorg aangaande uitgevoerde werken. Het in dit kader zorgdragen voor
evaluatie van uitgevoerde werken, archivering e.d.
Calamiteitenafhandeling
het zorgdragen voor de calamiteitenafhandeling op het gebied van de scheepvaart (civiele calamiteiten); het in dit kader ter plaatse assisteren bij de afhandeling van calamiteiten op het
water en het administratief afhandelen van schadevaringen (opstellen schaderapporten,
contacten met verzekeraars e.d.).
**
Basisprocessen handhaven en bedienen & nautisch toezicht
De overige resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Waterwegen die liggen op
het terrein van de basisprocessen handhaven en bedienen & nautisch toezicht zijn:
Handhaving in het veld (oog en oor functie)
- het door middel van waamemingen en inspecties in het veld houden van toezicht op toe¬
passing van wet- en regelgeving op het gebied van milieu en rijkswaterstaatwerken;
- het zonodig toepassen van strafrecht/strafvordering op overtredingen.
Nautisch toezicht in het veld (oog en oor functie)
- het door middel van waamemingen en inspecties in het veld houden van toezicht op toe¬
passing van wet- en regelgeving op het gebied van scheepvaart;
- het zonodig toepassen van strafrecht/strafVordering op overtredingen;
- het houden van toezicht en uitvoeren van controles in (delen van) het beheersgebied van
de dienstkring gericht op een veilig en vlot scheepvaartverkeer.
1.4.3. functionele opbouw
In de onderafdeling kunnen een tweetal werkeenheden worden herkend, te weten:
- Werkeenheid Inspectie en Beoordeling
- Werkeenheid Regie en Ontwerp
Binnen de onderafdeling Waterwegen worden de volgende organieke functies onderscheiden:
AVM/011
AVM/029
AVM/033
AVM/037
AVM/039
AVM/041

hoofd van de onderafdeling Waterwegen
projectcoordinator beheer en onderhoud
senior medewerker beheer en onderhoud
medewerker ontwerp
integraal toezichthouder
schipper/medewerker inspectie
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depnderafdeling Handhaving

1.5.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de onderafdeling Handhaving kan als volgt worden weergegeven:
Het toezien op naleving van de bepalingen ten aanzien van de in het kader van de
‘natte wet- en regelgeving ’ verleende vergunningen, het bij overtreding toepassen
van de noodzakelijke sancties en het inrichten en uitvoeren van preventief toezicht
in het eigen beheersgebied. De onderafdeling verzorgt tevens de procedurele afhandeling van een aantal AMvB’s en verleent hiertoe formele instemmingen. De
onderafdeling draagt bij aan het regionale handhavingsbeleid en communiceert
en adviseert over maatregelen op het gebied van milieuzorg.
De werkzaamheden van de onderafdeling richten zich op handhaving van milieuwetgeving en
de klassieke ’waterstaatwetgeving (zoals de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo), Wet
beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr) en algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s)). Onder
handhaving kan in dit kader worden verstaan het inzetten van instrumenten, preventief dan
wel repressief, om de naleving van bestuursrechtelijke voorschriften te bewerkstelligen. Preventieve instrumenten om normovertreding te voorkomen zijn bijvoorbeeld voorschriften aan
een vergunning. Repressieve instrumenten bestaan uit het nemen van sancties na een normo¬
vertreding. Deze sancties kuimen strafrechtelijke handhavingsinstrumenten zijn (met als doel
bestraffen van een normovertreding door middel van boetes e.d.), maar ook bestuursrechtelij¬
ke instrumenten (met als doel opheffmg van een met de norm strijdige situatie). De onderafde¬
ling vertegenwoordigt tevens het bevoegd gezag ten aanzien van de procedurele afhandeling
van een aantal AMvB’s en verleent daartoe instemmingen namens de staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat.
Een gedeelte van de handhavingstaken van de dienstkring wordt uitgevoerd door de onderaf¬
deling Waterwegen (zie paragraaf 1.4.2.). Middels toezicht vanaf het water vinden deze handhavingsactiviteiten plaats. De onderafdeling waterwegen voert namelijk controles uit in het
kader van de milieuwetgeving, scheepvaartverkeers- en klassieke waterstaatswetgeving (zoals
Wvo, Svw, AMvB’s en Wbr). Verder vervullen zij de oog en oor functie en ftmgeren zij als
eerste aanspreekpunt voor derden.
De onderafdeling Handhaving heeft hierin binnen de dienstkring een coordinerende rol. De
onderafdeling Handhaving geeft (in de persoon van het hoofd van de onderafdeling Handha¬
ving) fimctioneel aansturing aan operationele handhavingstaken die door de onderafdeling
Waterwegen worden uitgevoerd op de wateren van het beheersgebied. Het betreft hier de
functionele aansturing van handhavingstaken op het gebied van milieuwetgeving en klassieke
waterstaatswetgeving.
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1,5.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Handhaving op het basisproces
handhaven zijn;
Inspectie handhaving
- het inhoudelijk controleren van aan bedrijven in het beheersgebied verleende vergunningen en het controleren van toestemmingen voor uitvoer van werken (het betreft bedrijven/activiteiten met een minder (chemisch)complex karakter);
- het afleggen van bedrijfs-Zcontrolebezoeken; het in dit kader verrichten van terreininspecties, het nemen van bedrijfsafValwatermonsters (bodem en bouwstoffen), het controleren
van de afValboekhouding e.d.
- het rapporteren over uitgevoerde controles en bezoeken;
- het opstellen van processen verbaal.
Administratieve handhaving
- het administratief toetsen van meldingen van werkzaamheden aan de wet- en regelgeving
en verleende verguimingen en het beoordelen van de bijbehorende plannen; het adviseren
c.q. toelichting geven over de te volgen procedures;
- het voeren van overleggen met bij de uitvoering van werken betrokken partijen;
- het toetsen van bedrijfsafValwaterrapportages en het verstrekken van formele goedkeuringen;
- het geven van invulling aan de adviestaak op het gebied van interne milieuzorg.
Bestuurlijkjuridische handhaving
- het toepassen van bestuurlijke handhavingsmiddelen/sancties te weten: bestuursdwang,
dwangsom en intrekking van vergunning;
- het controleren van de nakoming van administratieve vergunningsvoorschriften.
Administratieve ondersteuning handhaving
het administratief ondersteunen van het handhavingsproces; het in dit kader verwerken/registreren van gegevens in diverse informatiesystemen, het plannen van bedrijfs/controlebezoeken, het maken van overzichten, archiveren van stukken e.d.
Calamiteitenafhandeling
het zorgdragen voor de calamiteitenafhandeling op het gebied van milieuwetgeving; het in dit
kader coordineren bij de afhandeling van milieucalamiteiten op het water en het administratief
afhandelen van milieuschades (opstellen schaderapporten, contacten met verzekeraars e.d.).
Coordinatie handhavingstaken onderafdeling waterwegen
het functioned aansturen van de operationele handhavingstaken die door de onderafdeling
Waterwegen planmatig worden uitgevoerd op de wateren van het beheersgebied van de
dienstkring.
Handhaving in het veld (oog en oor functie)
het door middel van waamemingen en inspecties in het veld houden van toezicht op toepas¬
sing van wet- en regelgeving op het gebied van milieu en rijkswaterstaatwerken.
Orgaanbeschrijving dienstkring Merwede en Maas (A VM)
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1.5.3. functionele opbouw
Binnen de onderafdeling Handhaving worden de volgende organieke fimcties onderscheiden:
AVM/013
AVM/043
AVM/045
AVM/047
AVM/049
1.6.

hoofd van de onderafdeling Handhaving
medewerker bestuurlijk-juridische handhaving
medewerker inspectie milieuhandhaving
medewerker administratieve handhaving en milieuzorg
medewerker procesondersteuning

de cluster Beleidsondersteuning en Advies

1.6.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de cluster Beleidsondersteuning en Advies kan als volgt worden weergegeven:
Het zorgdragen voor de doorvertaling van regionaal RWS-beleid naar lokaal beleid en concrete maatregelen binnen het beheersgebied. Het in dit kader zorg dragen voor een continue strategische vernieuwingsimpuls richting de overige onderdelen/basisprocessen binnen de dienstkring. Daarnaast het geven van invulling
aan het vergunningverleningsproces binnen de dienstkring.
Het centrum van de dienstkring wordt gevormd door het ‘daar-en-dan- basisproces’: Beleids¬
ondersteuning en Advies. De toegevoegde waarde van dit basisproces betreft de doorvertaling
van het regionale en lokaal beleid naar maatregelen (en vice versa). Dit traject kan als volgt
worden weergegeven:
landelijk beleid
regelen

AP/AW/AVS/AVB

regionaal beleid <=> AV

lokaal beleid <:^ maat¬

De vertaling van landelijk beleid naar regionaal beleid door AP/AW/AVS/AVB wordt o.a. in
de cluster B&A verder doorvertaald naar lokaal beleid en concrete maatregelen en vice versa.
Hierbij neemt de cluster de rol van ‘transformator’ op zich. Het basisproces en de cluster Be¬
leidsondersteuning en Advies staat dan ook garant voor een continue strategische vemieuwingsimpuls richting de overige basisprocessen (de link naar het ‘hier en nu’). Het belangrijkste in dit basisproces is dan ook dat aan de rol die het Beheersplan Nat (BPN) dient te spelen
inhoud gegeven wordt. Hier liggen grote raakvlakken en samenwerkingsrelaties met de andere
hoofdgroepen Planvorming Water (AP) en Waterkwaliteit (AW) en met Bestuurlijk Juridische
zaken (RXJ) en (Ruimtelijke Ordening Bestuur & Strategic (RXS).
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De ‘werkvelden’ en vooral de samenhang daarvan in dit basisproces zijn: de transformatorrol
van functies en functie-eisen naar maatregelen (BPN), lange termijn ruimtelijke ordeningszaken, lange termijn vergunningszaken, lange termijn milieuzaken, lange termijn scheepvaartzaken, op regionaal niveau. Met langere termijn wordt bedoeld dat binnen dit basisproces niet
wordt gereageerd op wat er hier en nu aan de hand is maar dat pro-actief wordt ingespeeld op
de ontwikkelingen in de diverse genoemde werkvelden.
Om de functie ‘beleidsondersteuning en advies’ goed te kuimen vervullen zijn naast de ge¬
noemde raakvlakken en samenwerkingsrelaties ook contacten met andere overheden en derden van belang. Te denken valt hierbij aan vvijzigingen van bestemmingsplaimen en ontwikke¬
lingen die een relatie hebben met de streefbeelden met de daarbij behorende functie-eisen (van
de watersystemen) zoals omschreven in bet BPN. Van belang is dus dat men op de hoogte is
van ontwikkelingen, toetst of deze in strijd zijn met de geformuleerde streefbeelden en hierop
initiatieven neemt, dit kan zijn richting AP/AW/AVS (de AX-beleidsafdelingen) dan wel richting de afdelingen van de eigen dienstkring.
Tevens zijn er raakvlakken met de interne onderafdelingen Waterwegen en Kunstwerken en
extern met AP en met de hoofdafdeling Realisatie Werken (TX) voor wat betreft diverse fasen in plan/projectontwikkeling. Voorts wordt een evaluerende en zonodig signalerende rol
verwacht in de nazorgfase van het uitgevoerde project (komt de verwachte outcome wel tot
stand ?) en wat is de invloed (effecten/gevolgen) op functie(s) en functie-eisen/streefbeelden.
De cluster is tevens verantwoordelijk voor het basisproces Vergunning verlenen. Dit basispro¬
ces houdt zich bezig met het verlenen van vergunningen en het proces dat daaraan vooraf gaat.
Het verlenen van verguimingen zal steeds meer anticiperend (op de ontwikkelingen) en proactief van karakter worden, waarbij codrdinatie onontbeerlijk is. Het verstrekken van een ver¬
gunning 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.
1,6.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de cluster Beleidsondersteuning en Advies liggen op
het terrein van een tweetal basisprocessen, te weten: Beleidsondersteuning en Advies en Ver¬
gunning verlenen.
**
Basisproces beleidsondersteuning en advies
De resultaatgebieden en activiteiten van de cluster Beleidsondersteuning en Advies op het
basisproces beleidsondersteuning en advies zijn:
Beleidsondersteuning en advies op het gebied van beheer en lokaal beleid
- het actief verzamelen van kermis van lokale initiatieven (bijv. streekplaimen), het beoordelen of deze in strijd zijn met het beheer en/of RWS-beleid en het zo nodig ondememen
van actie;
- het informeren van de beleidsafdelingen over in het beheersgebied genomen initiatieven,
aangelegenheden en resultaten van door of in opdracht van de dienstkring/afdeling uitge¬
voerde maatregelen;
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