Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVN/027 medewerker organisatiekwaliteit

Belangrijkste resultaatgebieden
1

.

2.

4.
5.

kwaliteitszorssvstematiek. 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.
kwaliteiiszovsimvlementatie-. 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 bij
dragen aan dienstkring- en beheersplannen.
kwaliteitszorsmonitorinp-. signaleert biimen de dienstkring knel-/verbeterpxmten op het gebied van in- en
exteme kwaliteitszorg, stelt verbeterpunten voor en draagt deze uit (organisatieverbetering).
kwaliteitszorsadvies: adviseert lijnmanagement/basisprocesverantwoordelijken bij de inrichting en uitvoering van omvangrijke kwaliteitszorgtrajecten en de continue verbetering van de dienstkringorganisatie.
dienstkrinsbrede en -overstiisende vroiecten/overle^sen'. participeert als kwaliteitszorgdeskundige in
dienstkringbrede en -overstijgende project-, werk- en overleggroepen; vertegenwoordigt de eigen dienstkring in project-, werk- en overleggroepen en draagt standpunten uit.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatie¬
kwaliteit

Waterwegen

Kunstwerken

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.

Handhaving

&.

Advies

met medewerkers en management van de dienstkrmg(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 kwaliteitszorg
binnen de dienstkring, over de inhoud van advie¬
zen daarover en over de bij dragen 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, instraeren 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 VM
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Van Dam Partners

RWS/ DZH/ AV
Functiebenaming en functiccode
AVN/009 hoofd onderafdelins Kunstwerken

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.
3.
4.
5.

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 kunstwerken in de regio en zonodig voor de bediening hiervan; adviseert het dienstkringhoofd hierover.
Overles, 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.
Particivatie 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 dienstkring.

Contacten

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Kunstwerken

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Handhaving

speelruimte/verantwoordelijkheid
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 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/9-IV/11 (zie uitgebreide waarderingsadvies)
_
Functieprqfielen DZH/A V/A VN

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/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 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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Van Dam Partners

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

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

5.
6

.

Projectopzet en -vlannins: 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.
Projectmanasemenf. 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 kermis en adviseert hierover; draagt zorg voor projectmatige vastlegging van kermis.
Overlez, netwerken en vertesenwoordisim'. 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 onderhoudsstratesie\ ontwikkelt en bepaalt i.o.m. (senior) medewerkers beheer en onder
houd de inspectie- en onderhoudsstrategie voor de objecten.
Coordinatie: geeft zonodig functioneel leiding aan een groep medewerkers beheer en onderhoud.

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVN

]

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Contacten

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Handhaving

speelruimte/verantwoordelijkheid
is eindverantwoordelijk voor de projectresultaten
en is verantwoording schuldig aan het hoofd van
de onderafdeling over de opzet, planning, financien 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 VN

met projectmedewerkers, andere projectleiders
van de dienstkring, andere AX-onderdelen en ex
temen 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, bcdrijvcn of andere overheden
over (voorgenomen) activiteiten om af te stemmen, projectplaimen 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-h/HBO werk- en denkniveau;
kermis van relevante wet- en regelgeving; vaardigheid in het toepassen hiervan;
kermis van gebiedseigen functies, activiteiten e.d.;
kermis van te gebruiken automatiseringsmiddelen;
kermis 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
AVN/033 senior medewerker beheer en onderhoud

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

6.

Toezicht op inspecties en uitvoerins 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.
Beoordelinz maatregelen'. beoordeelt (eenduidig en objectief) voorgestelde maatregelen en punten tot
verbetering; geeft altematieven aan; toetst op functioneel denken uit BPN; toetst onderbouwingen van de
vastgestelde maatregelen met behulp van geautomatiseerde systemen.
Beoordelim uitbestedinssaspecten en ontwerpen: 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.
Proiectleidin2 en -participatie: 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 f'optioneel): geeft zonodig functioneel leiding aan een groep medewerkers op het gebied van
inspectie (dagelijkse aansturing, verdeling van werkzaamheden, aanspreekpunt voor medewerkers).

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Bedrijfsvoering

BelcidsondersL
&
Advies

Handhaving

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 functioneel verant¬
woording schuldig aan de projectcodrdinator ie
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 VN

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 particulieren, bedrijven of andere overheden
over (voorgenomen) activiteiten om af te stem
men 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 fimcties, 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
AVN/035 medewerker beheer en onderhoud

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

4.

5.

Prosramma ’s van eisen en ontwerpen: 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 toe¬
passing van relevante wet- en regelgeving, procedures, richtlijnen e.d. (m.n. procedures, regels en richtlij
nen verbonden aan opdrachtgeverschap).
Raminsen en contracten: stelt de ramingen en contracten op in zowel de precontractuele als de contractue
le fase; maakt (voor)calculaties; maakt hierbij gebruik van bestaande systematieken (databases, gegevenssystemen e.d.);
Risicoanalyse: maakt risicoanalyses en onderzoekt in dit kader wat risico’s/kritieke punten zijn in de verschillende 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 ondersteunin2 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
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Bedrijfsvoering

Beieidsonderst.
&
Advies

Handhaving

speelruimte/verantwoordelij kheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling 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 flinctioneel verant¬
woording schuldig aan de projectcodrdinator 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
III/7
Functieprofielen DZH/A V/A VN

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 uitvoeringsprojecten om afte stemmen en informatie uit
te wisselen;
met particulieren, 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 werk¬
zaamheden 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;
kermis van gebiedseigen functies, activiteiten e.d.;
kermis 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.
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Van Dam.Partners

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

Belangrijkste resultaatgebieden
Coordinatie: geeft fiinctioneel 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 inhuiu

e.d.).
2.

3.

4.

Toezicht bedienim 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; functioneert
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
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Bedrijfsvoering

Bdeidsonderst.
&
Advies

Handhaving

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 tij
dig 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 birmen gegeven marges.

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

met andere (onder)afdelingen en diensten over
operationele afstemming;
met (vaar)weggebruikers in het kader van het
geven van (verkeers)aanwijzmgen 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 (aannemers en
specialistische diensten RWS) over het afstem
men 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;
keimis van de werking van de waterhuishouding;
kennis van richtlijnen en regelgeving op het ter
rein van roosters en werktijden;
kennis 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
AVN/056 sluismeester

Belangrijkste resultaatgebieden
1.
2.
3.

zorgt voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling door een sluiskolk en het schutproces via de bedie
ning 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 voert de onderstaande taken nit.
- werkveld sluisbedienin<s\ si, s4, s5, s9, slO, sll, sl2, sl3, sl7, sl8, sl9, s23, s25, s27 t/m s32, s35, s37,
s38, s39, s41, s42, s43, s44.
- werkveldbrusbedienins: bl, b4, b5, b6, b7, bll, bl2, bl4, bl5, bl9 t/m b26, b30, b32, b35, b36, b38, b39.
- werkveldspuien: pi, p2, p4, p5, p6, p8, p9, pll, pl2, pl4, pl6, pl8, pl9 p21.
- werkveldstiiwen: tl, t2, t4, t6, t7, t8, tlO, tl2, tl3.
- werkveldaanvullende activiteiten\z.\. a2, a3, a9, al 1, al2, al5, al6, al9, a26, dll, a29, a35, a36.
Voor de uitwerking van de bovengenoemde taken wordt verwezen naar de referentiefuncties Nautische sector.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Bedrijfsvocring

Bdeidsonderst.
&
Advies

Handhaving

speelruimte/verantwoordelijkheid
de sluismeester is achteraf verantwoording verschuldigd aan het onderafdelingshoofd over een
veilige en vlotte verkeersafwikkeling door een
kolk, de uitvoering van het schut-, spui- en stuw¬
proces, de brugbediening en het operationeel be¬
heer 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 waterhuishoudingsmaatregelen en de te verwerven informatie ten
behoeve van de bepaling van de werkzaamheden
en het dagelijkse operationele objectbeheer.

Indelingsadvies

II/5
Functieprofielen DZH/A V/A VN

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, beheer
ders objecten om gegevens uit te wisselen ten be¬
hoeve van de te nemen maatregelen voor de verkeersafwikkelhig en het schutpioces (passagediepte, wachttijden, voorrang, wachtplaatsen,
kolkindeling, e.d.) alsmede over het spui- en
stuwproces;
met bij de verkeersafwikkeling en de waterhuishouding 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
aarmemers over de afstemming van het beheer en
onderhoud met de uitvoering van de werkproces
sen 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.

8

Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVN/011 hoofd onderafdelins Waterweaen

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.
5.

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
Waterwegen birmen AV.
Onderafdelinssbeleid. levert als vakinhoudelijk deskundige een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op
het werkterrein van de onderafdeling.
Beheer en onderhoud waterwesen/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.
Overles. netwerken en verte2enwoordmn^\ bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk 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
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Handhaving

speelruimte/verantwoordelijkheid
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/10

Functieprofielen DZH/A V/A VN

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 en/of over 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 waterwegen om af te stemmen
informatie uit te wisselen, afspraken te maken
en/of draagvlak te creeren.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kermis 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 de uit¬
voering 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 fmancieeleconomische, 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
AVN/029 projectcoordinator beheer en onderhoud_

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Proiectovzet 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 ontw^erper het programma
van eisen (PvE) op en accordeert dit; bewaakt de dwarsverbanden met de activiteiten van andere dienstkringonderdelen en andere dienstkringen/afdelingen.
Proiectmanasemenf. 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 kermis en adviseert hierover; draagt zorg voor projectmatige vastlegging van kermis.
Overles, netwerken en vertesenwoordisim: 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 functioneel leiding aan een groep medewerkers beheer en onderhoud.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Bedrijfsvocring

Beleidsonderst.
&
Advies

Handhaving

-

speelruimte/verantwoordelijkheid

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 paiLiculieieu, bediijven of aiideie uveiliedeu
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.

is eindverantwoordelijk voor de projectresultaten
en is verantwoording schuldig aan het hoofd van
de onderafdeling over de opzet, plarming, financien en aansturing van de eigen uitvoeringsprojec¬ Kennis, vaardigheden en functie-eisen
ten en over de wijze waarop vertegenwoordiging - MBO+/HBO werk- en denkniveau;
van de dienstkring en AV in overlegsituaties
- kennis van relevante wet- en regelgeving; vaarwordt ingevuld;
digheid in het toepassen hiervan;
kaders zijn specifieke beleidslijnen, de door B&A
kennis van gebiedseigen functies, activiteiten e.d.;
gestelde kaders en met elkaar samenhangende
kennis van te gebruiken automatiseringsmiddelen;
richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving
kennis van aspecten/resultaatgebieden op het
aangaande uitvoering van werken;
gebied van beoordeling, ontwerp en inspectie;
- neemt beslissingen over de opzet en planning van
kermis
van organisatorische, financiele, personele,
uitvoeringsprojecten, over de inspectiestrategie en
technische
en juridische samenhangen in het ka¬
de accordering van PvE’s en in het kader van de
der
van
uitvoeringsprojecten;
aansturing van de eigen projecten.
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 coaIndelingsadvies
chend aansturen van projectmedewerkers;
vaardigheid in het bouwen en onderhouden van
IV/8-IV/9 (zie uitgebreide waarderingsadeen in- en exteme netwerk.
vies)

Functieprofielen DZH/A V/A VN
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RWS/DZH/AV

Van Dam Partners
Functiebenaming en functiecodc

AVN/033 senior medewerker beheer en onderhoud

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

5.

Toezicht ov insvecties en uitvoerins 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.
Beoordelim maatreselen\ beoordeelt (eenduidig en objectief) voorgestelde maatregelen en punten tot
verbetering; geeft altematieven aan; toetst op functioneel denken uit BPN; toetst onderbouwingen van de
vastgestelde maatregelen met behulp van geautomatiseerde systemen.
Beoordelim uitbestedimsaspecten en ontwerven: 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.
Proiecdeidim 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, ramimen, 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 Coptioneel): geeft zonodig functioneel leiding aan een groep medewerkers op het gebied van
inspectie (dagelijkse aansturing, verdeling van werkzaamheden, aanspreekpunt voor medewerkers).

Contacten

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVN

Organisatie*
kwaliteit

Waterwegea

Kunstwerken

Bedrijfsvoering

BeleidsondersL
&
Advics

Handhaving

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 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 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 VN

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 particulieren, bedrijven of andere overheden
over (voorgenomen) activiteiten om af te stemmen en informatie uit te wisselen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO-i- werk- en denkniveau;
kermis van relevante wet- en regelgeving; vaardigheid in het toepassen hiervan;
kermis van gebiedseigen functies, 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;
kermis 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;
kermis van de directie UAV.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVN/037 medewerker ontwerp

Belangrijkste resultaatgebieden
1•

2.

3.

4.

Prosramma ’s van eisen en ontwerpen'. 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 toe¬
passing van relevante wet- en regelgeving, procedures, richtlijnen e.d. (m.n. procedures, regels en richtlijnen verbonden aan opdrachtgeverschap).
Raminsen en contracten: stelt de ramingen en contracten op in zowel de precontractuele als de contractue
le fase; maakt (voor)calculaties; maakt hierbij gebruik van bestaande systematieken (databases, gegevenssystemen e.d.);
Risicoanalyse-. maakt risicoanalyses en onderzoekt in dit kader wat risico’s/kritieke punten zijn in de verschillende 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
waterwegen; adviseert vanuit de hoedanigheid van ontwerper en technisch deskundige in verschillende fasen van uitvoeringsprojecten.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

OrganisatiekwaJiteit

Waterwegen

Bedrijfsvoering

Bdeidsonderst.
&
Advies

Handhaving

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de inhoud van PvE’s, ontwer^
pen, ramingen, contracten en risicoanalyses en
over de gegeven (technische) ondersteuning en
advies;
is bij deelname aan projecten flxnctioneel 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 en de inhoud van de eigen adviezen.

met andere onderafdelingen van de dienstkring en
andere AV-onderdelen over vakinhoudelijke aspecten (uitbesteding, ontwerpen e.d.) om af te
stemmen en informatie uit te wisselen;
met afdelingen van de directie Zuid-Holland,
andere dircctics/spccialistischc diensten van
Rijkswaterstaat over ontwerpaspecten van uitvoe¬
ringsprojecten om af te stemmen en informatie uit
te wisselen;
mel pailiculieieii, bediijveu of andeie uveiheden
over ontwerpaspecten van (voorgenomen) activiteiten om af te stemmen en informatie uit te wis¬
selen.

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
en systematieken;
(vak)technische kennis van belang bij beheer en
onderhoud van waterwegen;
vaardigheid in het opstellen van PvE’s, ontwer
pen, ramingen en contracten;
vaardigheid in het maken van risicoanalyses.

Indelingsadvies
III/7
Functieprofielen DZH/A V/A VN
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming cn functiecode
AVN/039 intesraal toezichthouder

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

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.
Handhavins 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 aanwimnzen 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^voehns en onderhoud vaartuis (optioneel): 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 noventber 2001 volgt overleg met de landelijke werkgroep omtrent de planning. Definitieve

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Kunstwerken

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.

Handhaving

&.

Advies

speelruimte/verantwoordelij kheid
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 VN

met opdrachrnemers 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;
kennis van gebiedseigen functies, activiteiten e.d.;
kennis van te gebruiken automatiseringsmiddelen;
vaardigheid in het ter plekke inspecteren van
waterwegen; kennis 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; kennis van het vaargebied en technische/nautische aspecten van het vaartuig;
voor de ftmctie (wettelijk) verplichte opleidingen.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVN/041 schipper/medewerker inspectie

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

4.

5.

Gezasvoerins/transport ODvarenden en materiaah maakt het vaartuig bedrijfsklaar en zorgt dat het vol
doet aan de eisen die voor het vaargebied zijn gesteld; vaart het vaartuig, geeft orders en/of aanwijzingen
aan de bemanning/opvarenden voor en tijdens de vaart, leidt de navigatie, adviseert dienstkringmedewerkers over (meest efficiente) vaarroutes.
Onderhoud vaartuis/avvaratuur. draagt zorg voor onderhoud van het totale vaartuig (inclusief motor/elektrische installaties) en bijbehorende apparatuur; controleert dagelijks de onderhoudsstaat, verricht
in dit kader kleine reparaties, verhelpt en/of meldt storingen en maakt onderhoudsrapportages op; zorgt in
overleg voor tijdige werfbeurten en houdt toezicht daarbij.
Inspecties (ondersteunins): ondersteunt inspecties van en rapportage over de onderhoudstoestand van
waterwegen 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.
Handhavins in het veld (ondersteuninz)'. levert een bijdrage aan de handhaving van en toezicht op wet- en
regelgeving op het gebied van milieu en rijkswaterstaatwerken; voert controles, metingen en/of bemonsteringen uit; geeft aanwijzingen en/of adviezen aan derden, neemt maatregelen en/of treedt zonodig conform
de vastgesteld procedures handhavend op.
Nautisch toezicht in het veld (ondersteuning): levert een bijdrage aan de handhaving van wet- en regelge¬
ving op het gebied van scheepvaart; geeft na overleg aanwijzingen aan derden, neemt maatregelen en/of
treedt (verbaliserend) op in het kader van een veilig en vlot s cheep vaart verkeer.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Ekdrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Handhaving

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de kwaliteit en voortgang van
de uitvoering van de eigen (vaarjopdrachten en
inspectiewerkzaamheden en het beheer en onder¬
houd van het vaartuig met alle toebehoren;
kaders zijn interne werkafspraken, checklists
regels en/of voorschriften van belang voor het
uitvoeren van de vaaropdrachten en inspectiewerkzaamheden en specifieke wet- en regelge
ving op het gebied van scheepvaart, milieu en waterstaatwerken;
neemt beslissingen over de te stellen prioriteiten
aan boord van het vaartuig, de navigatie van het
vaartuig en de wijze waarop invulling wordt ge
geven aan het beheer en onderhoud van het vaar¬
tuig.

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

met bemanning en overige opvarenden om informatie 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 scheepvaart en scheepvaartdienst over omstandigheden op het water en in het kader van de
vaaropdracht om informatie uit te wisselen
met opdrachtnemers over de uitvoering van werkzaamheden en inspectiegegevens om informatie
uit te wisselen.
met derden over activiteiten op het water om
informatie te verstrekken en aanwijzingen te ge¬
ven.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO/LBO-i- werk- en denkniveau;
basiskennis van specifieke procedures, wetten,
regels en richtlijnen op het gebied van scheep
vaart-, milieu- en klassieke waterstaatwetgeving;
kennis van het vaargebied;
kennis van de technische en nautische aspecten
van het vaartuig;
kennis van de regels en reglementen m.b.t. bestu
ren van het vaartuig;
vaardigheid in het besturen/bedienen van het
vaartuig en het gebruik van bijbehorende appara
tuur;
vaardigheid in (het ondersteunen van) de uitvoe¬
ring van inspectie, handhavings en toezichttaken;
voor de functie (wettelijk) verplichte opleidingen.
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RWS/DZH/AV

Van Dam Partners

I

Functiebcnaming en functiecode

_AVN/013 hoofd onderafdeling Handhaving_I

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.
3.
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
Handhaving binnen AV.
Onderafdelinssbeleid: levert als vakinhoudelijk deskundige een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op
het werkterrein van de onderafdeling.
Handhaving 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 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 dienstkring.

Contacten

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Handhaving

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; tevens zijn door AWH gestelde
kaders en beleidslijnen van toepassing;
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
Functieprofielen DZH/A VIA VN

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 wijze van handhaving en/ol
bedrijfsvoering om informatie uit te wisselen,
(operationeel en inhoudelijk) af te stemmen;
met regionale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies e.d.), bedrijven en belangenorganisaties over handhavingsactiviteiten
om af te stemmen, informatie uit te wisselen, af¬
spraken te maken en/of draagvlak te creeren;
met milieuwethandhaving belaste instanties
(overheden, OM, politic) voor uitwisseling van
informatie en voor afstemming van acties en/of
maatregelen.

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
dienstonderdeel gericht op bevordering van en
controle op naleving van wetgeving;
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 (beleids)aangelegenheden;
vaardigheid in het vertegenwoordigen van de
dienstkring in overlegsituaties.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode

AVN/043 medewerker bestuurlijk/juridische handhaving

Belangrijkste resultaatgebieden
1•

2.

3.

4.

Beoordelins versunninven: beoordeelt vergunningen op juridische handhaafbaarheid en controleert op
naleving van (administratieve) verplichtingen nit vergunningsvoorschriften; bepaalt bij niet naleven ervan
handhavingsreacties; het zorgdragen voor een rechtmatige en zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen en de beschikbaarheid van alle voor de beoordeling relevante informatie;
Bestuurlijk/iuhdisch advies: geeft binnen de dienstkring de kaders waarbinnen bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en civielrechtelijk kan worden opgetreden bij afwijking van wet- en regelgeving en de voor de
situatie meest adequate handhavingsmiddelen; neemt deel aan overleg hierover met mogelijk betrokken
partijen.
Beschikkinsen: het voorbereiden van beschikkingen voor toe te passen bestuursrechtelijke sanctiemiddelen, gedoogbeschikkingen en geschriften ter zake van civielrechtelijke acties; toetst binnen de onderafdeling processen verbaal en verzorgt de contacten met het OM.
Juridische assistentie: levert bijdragen aan ambtsberichten, verweerschriften en pleitnota's bij bezwaar en
beroep en verzoeken om schorsingen.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Bedrijfsvoering

Bdeidsonderst.
&
Advies

Handhaving

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling Handhaving over het resultant van
de handhavingswerkzaamheden;
kaders zijn met elkaar samenhangende richtlijnen,
procedures, wet- en regelgeving en specifieke beleidslijnen en door AWH gestelde kaders, richtlij¬
nen, procedures e.d.;
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/8
Functieprofielen DZH/A V/A VN

met milieuwethandhaving belaste instanties zoals
overheden, milieudiensten, OM, politie voor uitwisseling van (uitvoerings-)informatie en voor afstemming van acties en/of maatregelen;
met RWS-diensten over het uit te voeren handhavingsbeleid en ondersteuning voor oplossen spe
cifieke knelpunten;
met (juridische vertegenwoordigers van) bedrijven en particulieren voor informatie over vergunuingsvoui waaiden, gecouslaleeide afwijkingen en
mogelijke maatregelen;
met juridische specialisten van RWS ter uitwisseling van informatie en voor advies bij bezwaar en
beroep;
met vergunningverleners van B&A over de hand¬
haafbaarheid van verleende vergunningen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO+/HBO werk- en denkniveau; BOA
bevoegdheid;
mime bestuurlijke/juridische kennis;
kennis van relevante wet- en regelgeving en inzicht in relatie met andere milieuwetgeving;
kennis van het handhavingsinstrumentarium inclusief administratief toezicht;
kennis van toe te passen sanctiemogelijkheden en
-middelen en relevante jurispmdentie;
basiskennis van chemisch-technologische aspec
ten in het werkveld;
kennis van het beheersgebied en daarin voorkomende problematiek;
vaardigheid in juridisch correct formuleren;
voor de functie (wettelijk) verplichte opleidingen.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVN/045 medewerker inspectie milieuhandhaving

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.

Bedriifscontroles: controleert inhoudelijk de aan bedrijven in het beheersgebied verleende vergunningen
en controleert toestemmingen voor uitvoer van werken; voert in dit kader bedrijfsbezoeken, terreininspecties, monstemames, controles op de (afVal)boekhouding e.d. uit; beoordeelt of het bedrijf voldoet aan de
vastgestelde vergunningsvereisten en of eventuele wijzigingen nodig zijn; treedt in het geval van geconstateerde overtredingen conform de vastgestelde procedures handhavend op.
Controlerapportgees: rapporteert aan de eigen organisatie en de gecontroleerde bedrijven over resultaten
van uitgevoerde controles en bezoeken.
Overles. afstemminz en advies: treedt in het kader van bedrijfscontroles en de resultaten hiervan in overleg
met vertegenwoordigers van te controleren/gecontroleerde bedrijven; verstrekt informatie over wettelijke
en vergunningsvereisten.
Handhavinssproiecten/overlessen: participeert als deskundige op het gebied van inspectie milieuhandha¬
ving in in- en exteme uitvoeringsgerichte project- en overleggroepen.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Handhaving

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling Handhaving over de invulling en
kwaliteit
van
de
eigen
handhavings/inspectiewerkzaamheden;
kaders zijn richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving op het gebied van milieu en waterstaatwerken en door AWH gestelde kaders, richtlijnen,
procediues e.d.;
neemt met inachtneming van vastgelegde proce¬
dures beslissingen over de wijze waarop de eigen
handhavings- en inspectiewerkzaamheden 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 VN

met de vergunningverleners bij B&A en hoofd
groep AW over de inhoudelijke controles van
vergunningen bij de bedrijven om hierover af te
stemmen, informatie uit te wisselen en voorstellen
te doen voor eventuele wijzigingen;
met (vertegenwoordigers van) te controle¬
ren/gecontroleerde bedrijven om informatie uit te
wisselen en af te stemmen in het kader van be¬
drijfscontroles en om toelichting te geven op re¬
sultaten van controles, rapportages en processen
verbaal.
met milieuwethandhaving belaste instanties voor
uitwisseling van (uitvoerings-)informatie en voor
afstemming van acties en/of maatregelen;
met in- en exteme project- en overleggroepen om
vakinhoudelijke inbreng te leveren.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO+ werk- en denkniveau; BOA-bevoegdheid;
kennis van de bedrijfsprocessen van de te controleren bedrijven;
kennis
van
afvalstroomadministratie/-boekhouding;
kennis van relevante wet- en regelgeving, besluiten e.d. op het gebied van milieu en waterstaatwerken en van het handhavingsinstmmentarium;
kennis van het beheersgebied en daarin voorkomende problematiek op het gebied van handha¬
ving;
vaardigheid in het uitvoeren van inspecties/bedrijfscontroles en het opmaken van proces¬
sen verbaal;
vaardigheid in het voeren van overleg met en
informeren van vertegenwoordigers van te contro¬
leren/gecontroleerde bedrijven;
^oo^^uncti^wettelijk^erglicht^pleiding^

17

Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode

AVN/047 medewerker administratieve handhavina en milieuzora

Belangrijkste resultaatgebieden

2.

3.
4.
5.

2

Administratieve toets meldinsen van uitvoerins 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 plarmen; 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 hiervan (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 bedrijfsafvalwaterraDDortases: toetst bedrijfsafvalwaterrapportages; signaleert trends in de bedrijfsafvalwaterraportages en stelt het algehele nalevingsgedrag vast.
Ondersteuninz strafrechteliike handhavins: ondersteunt en adviseert handhavers in het veld bij het uitvoeren van de strafrechtelijke handhaving (processen verbaal, verhoren e.d.).
Advies interne milieuzor?-. 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
AVN

Organisatie*
kwaliteit

Witerwegen

Bedrijfsvoering

Bdeidsonderst

HandhaviDg

&

Advies

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling Handhaving over het resultant 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 ne
men 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 VN

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, politie voor uit
wisseling van (uitvoerings-)informatie en voor afstemming van acties en/of maatregelen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO+ 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 fiinctie (wettelijk) verplichte opleidingen.
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RWS/DZH/AV

Van Dam Partners
Fuuctiebenaming en functiecode

AVN/077 Coordinator cluster Beleidsondersteuning & Advies

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.
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 kuimen 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 maatreselen: draagt zorg voor de doorvertaling van regionaal RWS-beleid naar
lokaal beleid en concrete maatregelen birmen het beheersgebied; neemt in dit kader kermis van laiidelijk en
regionaal RWS-beleid en toetst dit op (praktische) haalbaarheid; adviseert hierover, stelt plannen, rapportages, nota’s e.d. op, verzorgt managementinformatievoorziening.
Overles. 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.
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.

Contacten

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Kunstwerken

Bedrijfsvoering

Beieidsooderst.
&
Advies

Handhaving

speelruimte/verantwoordelijkheid

met clusters Beleidsondersteuning & Advies van
andere afdelingen/dienstkringen en overige AVonderdelen over de regio strategie 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.

is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
dienstkring over de functionele aansturing van het
cluster en de kwaliteit en voortgang van de activiteiten/producten;
Kennis, vaardigheden en functie-eisen
kaders zijn specifieke landelijke en directiebrede - HBO werk- en denkniveau;
beleidslijnen en met elkaar samenhangende richtkennis van het beleidsgebied water en van relelijnen, procedures en wet- en regelgeving;
vante wet- en regelgeving;
neemt beslissingen over de prioritering in de
vaardigheid in het omgaan met in- en exteme
werkzaamheden van het cluster, de oplossing van
bestuurlijke verhoudingen;
(complexe) vakinhoudelijke problemen, de wijze
vaardigheid in coordineren van werkzaamheden
waarop voortgangs- en kwaliteitsbewaking wordt
van medewerkers van het cluster, bewaken van de
uitgevoerd en over eventuele corrigerende maat¬
planning, de voortgang en de uitvoering van de
regelen die in dit kader worden genomen en over
werkzaamheden;
de inhoud van de bijdragen aan in- en exteme
vaardigheid in coachen van medewerkers;
overlegsituaties.
vaardigheid in analyseren van regionaal beleid en
vertalen hiervan naar lokaal beleid en concrete
maatregelen;
Indelingsadvies
- vaardigheid in netwerken en in het vertegenwoorIV/11
digen van AV in diverse overleggen.

Functieprqfielen DZH/A V/A VN
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVN/079 medewerker Beleidsondersteunina & Advies

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.
3.

]

Lokaal RWS-beleid en maatre^elen:
- 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 fimctie-eisen hieraan;
- neemt kermis van het landelijk beleid aangaande integraal waterbeheer en levert een bijdrage aan de
vertaling van landelijk naar regionaal beleid;
- neemt kermis 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 geefit hierin adviezen.
Projecten: 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.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Watcnvegen

Kunstwerken

Bedrijfsvocring

Bdeidsonderst
&
Advies

Handhaving

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 functioneel verantwoording schuldig aan de
coordinator cluster Beleidsondersteiming & 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 VN
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode

AVN/081 senior medewerker bestuurlijk-juridisch beheer

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

Lokale bestuurliike afstemminz'. draagt zorg voor de bestuurlijk-juridische inbreng in het beheer van het
beheersareaal; neemt kermis van lokale initiatieven (streekplannen, bestemminsplarmen e.d.), beoordeelt
deze en ondemeemt hierop actie; neemt het initiatief bij de bestuurlijke afstemming op lokaal niveau;
neemt kermis van het landelijk beleid en levert vanuit bestuurlijk-juridische deskundigheid een bijdrage
aan de vertaling van landelijk naar regionaal beleid.
Bestuurliik iuridisch advies en projectyarticwatie: houdt zicht op de wijze waarop het beheer van de beheersobjecten wordt gevoerd, beoordeelt dit op bestuirrlijk-juridische consequenties en geeft bestuurlijkjuridische adviezen (de adviezen kurmen betrekking hebben op maatregelen voor de langere termijn); participeert als bestuurlijk juridisch adviseur/deskundige in uitvoeringsprojecten.
Overles en netwerken'. bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk en participeert in
verscheidene overlegsituaties.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaiiteit

Waterwegen

Bedrijfsvoering

Bdeidsonderst

Handhaving

&
Advies

speelruimte/verantwoordelijkheid
is hierarchisch verantwoording schuldig aan het
hoofd van de dienstkring over de inhoud en kwa
liteit van de bestuurlijk-juridische voorstellen en
adviezen ten aanzien van lokaal beleid en concre¬
te maatregelen;
is functioneel 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 be¬
stuurlijk juridische voorstellen en adviezen ten
aanzien van lokaal beleid en concrete maatregelen
en over bijdragen aan overlegsituaties.

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

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kennis van het beleidsgebied water;
kermis van vigerende wet- en regelgeving en de
hieruit volgende beleids- en richtlijnen met het
accent op ruimtelijke ordening en bestuurlijkjuridische zaken;
vaardigheid in het omgaan met in- en exteme
bestuurlijke verhoudingen;
vaardigheid in analyseren van complexe bestuur¬
lijk-juridische vraagstukken en het op basis daarvan initieren van lokale bestuurlijke afstemming;
vaardigheid in netwerken en in het vertegenwoordigen van AV in diverse overleggen.

Indelingsadvies
IV/9
Functieprofielen DZH/A V/A VN
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVN/083 medewerker bestuurlijk-iuridisch beheer

Belangrijkste resultaatgebieden
1-

2.

3.

2

Versunninsverlenins en beoordelim-. beoordeelt vergunningaanvragen op ontvankelijkheid op basis van
de waterstaatswetgeving; bereidt de besluitvorming van de dienstkringleiding op deze aanvragen voor en
stelt hiertoe conceptbeschikkingen/ontwerpvergunningen op; verwoordt en maakt de defmitieve beschik
kingen/vergunningen en motiveringen die tot het besluit hebben geleid op; ziet toe op de correcte uitvoering van wettelijk gestelde procedures en bewaakt de wettelijk gestelde termijnen inzake de vergunningverlening;
Advies over ver^unnin^erlenins en beroepen: adviseert (mede) de dienstkringleiding inzake beroepen
tegen genomen beschikkingen en adviseert de Dienst der Domeinen bij beheersaangelegenheden van rijkseigendommen (verhuur, pacht, verkoop); wint in dit kader deskundigheidsadviezen in, verzamelt informatie, jurisprudentie e.d. en draagt zorg voor toepassen van vigerende wet- en regelgeving, procedures en
richtlijnen.
Bestuurliik iuridische advies over en toetsins van dienstkrinsproducten: toetst dienstkringproducten (contracten, overeenkomsten e.d.) op bestuurlijk-juridische aspecten en signaleert procedureel inhoudelijke te
kortkomingen; adviseert op basis van kermis van wet- en regelgeving over mogelijke procedureel inhoude¬
lijke verbeteringen/aanpassingen.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Bedrijfsvocring

Bdeidsonderst.
&
Advies

Handhaving

speelruimte/verantwoordelijkheid
is hierarchisch verantwoording schuldig aan het
hoofd van de dienstkring over de inhoud en kwaliteit van de beoordeling van de vergunningaan¬
vragen en de bestuurlijk juridische ondersteuning;
is functioneel verantwoording schuldig aan de
coordinator cluster Beleidsondersteuning & Ad¬
vies voor wat betreft de uitvoering en de voortgang van de werkzaamheden;
kaders zijn specifieke met elkaar samenhangende
richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving van
belang voor de vergunningverlening en bestuurlijk-juridische toetsing van dienstkringproducten;
neemt beslissingen over de inhoud van de eigen
conceptbeschikkingen/ontwerpvergunningen, beoordelingen van aanvragen en bestuurlijkjuridische adviezen.

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

met clusters Beleidsondersteuning & Advies van
andere afdelingen/dienstkringen over bestuurlijk
juridische (vergunnings)aangelegeheden om af te
stemmen en informatie uit te wisselen;
met (hoofd)afdelingen directie Zuid-Holland,
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over bestuurlijk-juridische (vergunningsjaangelegenheden om informatie uit te
wisselen en af te stemmen;
met regionale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies e.d.) en belangenorganisaties in het kader van vergunningaanvragen om af
te stemmen, informatie uit te wisselen en toelich
ting te geven aangaande beschikkingen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO werk- en denkniveau;
kennis van vigerende wet- en regelgeving met het
accent op ruimtelijke ordening en bestuurlijk juri¬
dische zaken; vaardigheid in het toepassen hiervan;
inzicht in in- en exteme bestuurlijke verhoudingen op lokaal niveau;
vaardigheid in het voorbereiden en opstellen van
vergunningen; vaardigheid in het juridisch correct
formuleren;
vaardigheid in het informeren en/of adviseren van
functionele relaties binnen en buiten de RWS
aangaande bestuurlijk/juridische aspecten van
vergunningverlening en/of dienstkringproducten
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RWS/ DZH/ AV

Van Dam,Partners
Functiebenaming en functiecode
AVN/023 hoofd onderafdeling Bedrijfsvoermg

Belangrijkste resultaatgebieden

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 AXA, AXP en de andere onderafdelingen Bedrijfsvoering binnen
AV.
Onderafdelin2sbeleid\ levert als vakinhoudelijk deskundige een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op
het werkterrein van de onderafdeling.
Bedriifsvoerinssadvies en -ondersteunine: draagt zorg voor de mhoudelijke ondersteuning aan het mana¬
gement van de dienstkring ten aanzien van beheer en bedrijfsvoering (fmanciele-, personele-, planproces-,
contractuele aangelegenheden e.d.); adviseert hierover, stelt plannen, rapportages, nota’s e.d. op, verzorgt
managementinformatievoorziening.
Overlee, netwerken en vertezenwoordisinz'. 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.

Contacten

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVN

]

Organisatiekwaiiteit

Waterwegen

Bedrijfsvoering

Bdeidsonderst.

Handhaving

&.

Advies

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- 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 beleidsontwikkeling 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 bedrijfsmatige aangelegen¬
heden informatie in te wiimen, 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
dienstkring/afdeling in overlegsituaties.

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

RWS/ DZH/ AV
Functiebenaming en functiecode
AVN/085 senior medewerker bedriifsvoermg

Belangrijkste resultaatgebieden
1-

2.

4.

5.

Coordinatie bedrii fsvoeringsprocessen: coordineert toegewezen bedrijfsvoeringsprocessen binnen de
dienstkring;
- coordineert bet planproces; draagt in dit kader zorg voor de verzameling en aggregatie 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.
Bedrijfsvoerinssadvies 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 contracteringsproces (AO) en de contracten; adviseert projectgroepen in pre-contractuele fase over procedureel inhoudelijk
en administratief-juridische aspecten van (complexe/omvangrijke) contracten.
Toets bedriifsvoerinzsvroducten-. 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
AVN

Organisatiekwaliteit

Watenvegen

Bedrijfsvoering

Beieidsonderst.
&
Advics

Handhaving

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-)beleidslijnen 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 VN

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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RWS/ DZH/ AV

Van Dam Partners
Functiebenaming en functiecode
AVN/089 medewerker bedrijfsvoering

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2

.

4.

5.

Bedriifsvoerinss- en vroiectondersteunins: 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.
Secretariaatsvoerins'. voert het secretariaat van de dienstkrmg; 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)fimctie tussen leiding/medewerkers van de dienstkring en (exterae) functionele relaties, verstrekt en/of vraagt inlichtingen/informatie op t.b.v. de dienstkringonderdelen.
Administratieve. lo2istieke en facilitaire ondersteunins: 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 facilitaire taken zoals het doen van bestellingen e.d.
Coordinatie secretariaat (ovtioneel)\ verzorgt de dagelijkse werkverdeling binnen het secretariaat, bevk^aakt voortgang en kwaliteit en treedt op als aanspreekpunt binnen de dienstkrmg voor logistieke, admini¬
stratieve en secretariaatsaangelegenheden.

Contacten

Organisatorische positionering
Dkr. hoofd
AVN

Organisatie*
kwaliteit

Waterwegen

Kunstwerken

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advies

Handhaving

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de uitvoering en kwaliteit van
de secretariele, administratieve en bedrijfsvoeringsondersteuning en de inhoud en kwaliteit van
de eigen adviezen;
kaders zijn met elkaar samenhangende richtlijnen,
procedures en wet- en regelgeving van belang
voor het werkterrein bedrijfsvoering;
neemt beslissingen over de invulling van de eigen
bedrijfsvoeringsondersteunende, secretariele en
administratieve taken, in het kader van prioriteitsoverwegingen hierin en over de inhoud van de ei¬
gen adviezen.

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

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 zowel binnen (o.a. AXA, ZX)
als buiten de directie en RWS in het kader van
bedrij fsvoerings-, administratief-organisatorische
en secretariele aangelegenheden om informatie uit
te wisselen;
met opdrachmemers in het kader van de het op
stellen, begeleiden en afhandelen van contracten/overeenkomsten om af te stemmen en infor¬
matie uit te wisselen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving, systemen, werkwijzen, procedures en richtlijnen op het
gebied van bedrijfsvoering en managementondersteuning; vaardigheid in de toepassing daarvan;
kennis van de inrichting en werking van financie¬
le en contractenadministraties;
vaardigheid in het adviseren over bedrijfsvoeringsaspecten op basis van procedureel
Inhoudelijke en administratief juridische kennis;
inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen biimen de dienstkring, AV en de direc¬
tie;
vaardigheid in het communiceren met en informeren van extemen;
mondelinge
en
schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid._
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Functiebenaming en functiecode
AVN/093 medewerker secretariaat

Belangrijkste resultaatgebieden
1-

2.

4.

5.
6.

7.

Verzorsins van vast, dossiers, archieven en bestandem verzorgt de ontvangst, registratie en distributie
van post; verzorgt het aanleggen, actualiseren en beheren van dossiers, archieven e.d.; verzorgt het aanleggen van, invoeren in, actualiseren en/of beheren van gegevensbestanden.
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 reselins 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 vergaderruimtes, 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 (ondersteuninsY. levert op aanwijzing van de medewerker(s) bedrijfsvoering een
bijdrage aan het voeren van de financiele administratie van de dienstkring (financiele verplichtingen vastleggen, 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.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaiiteit

Walerwegen

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.
&
Advics

Handhaving

met management en medewerkers van de dienst¬
kring 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 biimen als buiten de
directie en RWS in het kader beantwoording/doorverwijzing van (telefonische) vragen,
het maken van afspraken en het verstrekken van
algemene informatie.

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de voortgang en kwaiiteit van
de eigen ondersteunende werkzaamheden;
kaders zijn interne administratieve en secretaries
werkafspraken, regels, voorschriften e.d.;
neemt beslissingen bij het afhandelen van post en
telefoongesprekken, bij het maken van afspraken,
bij het voorbereiden van vergaderingen, bij het
aanleggen van gegevensbestanden, dossiers ar^
chiefen e.d. en bij het voeren van (financiele) ad¬
ministraties.

Indelingsadvies

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
LBO-I-/MBO werk- en denkniveau;
kermis van secretarieel-administratieve systemen,
werkwijzen, technieken en procedures; vaardigheid in de toepassing daarvan;
kermis van de inrichting en werking van financie¬
le administraties en financiele beheerssystemen;
vaardigheid in het hanteren hiervan;
inzicht in de organisatorische en fiinctionele verhoudingen birmen 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 uitdrukkingsvaardigheid; vaardigheid in het te woord staari
van derden.

II/5
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Functiebenaming en functiecode
AVN/099 senior medewerker facilitair beheer

Belangrijkste resultaatgebieden

3.

Coordinatie facilitair beheer: verzorgt de dagelijkse werkverdeling op het gebied van facilitair beheer
binnen de dienstkring, bewaakt voortgang en kwaliteit en treedt op als eerste aanspreekpunt voor facilitair
beheeraangelegenheden.
Voorbereidins beheer en onderhoudswerken centrale dienstkrineyestisinsfen): draagt zorg voor het be¬
heer en onderhoud van de centrale dienstkringvestiging(en); draagt in dit kader zorg voor het uitvoeren
van inspecties en gegevensverzameling, doet onderhouds-, verbeterings- en aanpassingsvoorstellen; voert
overleg met gebruikers hierover; bepaalt aard en omvang van eventuele schades t.b.v. herstel, claims,
voorlopige voorzieningen en ondemeemt zonodig actie.
Toezicht uitvoehns beheer- en onderhoudswerken: begeleidt beheer en onderhoudsprojecten en houdt in
dit kader toezicht op voortgang, invulling en kwaliteit van door derden uitgevoerde werkzaamheden; laat
in dit kader gegevens verzamelen en voert overleg met aannemers, installateurs, leveranciers e.d.

Organisatorische positionering

Contacten

Dkr. hoofd
AVN

Organisatiekwaliteit

Waterwegen

Bedrijfsvoering

Beleidsonderst.

Handhaving

&
Advies

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de dagelijkse aansturing van
het facilitair beheer, de invulling en kwaliteit van
het facilitair beheer en het toezicht op de uitvoering van werken door derden;
kaders zijn werkafspraken, regels en richtlijnen
op het gebied van het facilitair beheer van de cen¬
trale dienstkringvestiging(en) en het houden van
toezicht op de uitvoering van werken;
neemt beslissingen over de dagelijkse werkverde¬
ling op het gebied van facilitair beheer, over de
inhoud van onderhouds-, verbeterings- en aanpas
singsvoorstellen en bij het toezicht op extern personeel bij de uitvoering van werken.

met gebruikers van de centrale dienstkringvestiging(en) over het gebruik van de vestiging, klachten, problemen en over de uit te voeren en/of in
uitvoering zijnde werkzaamheden om informatie
uit te wisselen en af te stemmen;
met aannemers, installateurs, leveranciers, verhuurders van de bedrijfsgebouwen e.d. over de
voortgang van werkzaamheden en leveranties om
afspraken te maken en af te stemmen;
met schade veroorzakers en/of politic over aard
en omvang van schades, gegevens van partijen en
te nemen vervolgacties;
met ZX als aanspreekpunt voor facilitaire beheersaangelegenheden.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO werk- en denkniveau;
brede (vak)technische kennis;
kennis van beheer- en onderhoudscontracten;
inzicht in de kennis en kunde van potentiele aan¬
nemers, installateurs, leveranciers e.d.;
vaardigheid in het inspecteren en beoordelen van
de technische staat van gebouwen, terreinen, installaties e.d.
vaardigheid in het beoordelen van schaderijdingen en andere calamiteiten;
vaardigheid in het omgaan met en toezicht hou¬
den op aannemers, monteurs en technici.

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

27

AVS
Orgaanbeschrijving
F unctieprofielen

Van Dam Partners

1.

RWS/DZH/AV

De afdeling Scheepvaartzaken (AVS)

1.1. algemeen
1.1.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de afdeling Scheepvaartzaken kan als volgt worden weergegeven:
Is verantwoordelijk voor de veilige, vlotte en milieuverantwoorde ajwikkeling van
de scheepvaart in het beheersgebied van de directie Zuid Holland in de breedste
zin van het woord.
De afdeling AVS is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de scheepvaart in het gehele
beheersgebied van de Directie Zuid Holland. De afdeling bestaat uit een centraal gehuisvest
deel, (beleid en projecten, hoofd van de afdeling, hoofd Bedrijfsvoering en de nautisch coor¬
dinator), en een decentraal gehuisvest deel (de verkeersdienst, verkeersbegeleidende systemen,
beleidsondersteuning en advies (B&A) en een deel bedrijfsvoering).
AVS heeft de beschikking over de regionale verkeerscentrale Dordrecht en vier
patrouillevaartuigen. Het nautisch toezicht op een aantal vaarwegen wordt onder
verantwoordelijkheid van AVS door de dienstkringen uitgevoerd. Het Gemeentelijk
Havenbedrijf Rotterdam is voor het eigen beheersgebied verantwoordelijk voor het nautisch
beheer.
Hiemaast heeft AVS in tegenstelling tot de dienstkringen een regionale beleidsontwikkelende
taak. Dit houdt in dat AVS landelijk scheepvaart- en nautisch beleid vertaalt naar regionaal
beleid. Een andere specifieke verantwoordelijkheid voor AVS is dat de afdeling namens de
HID Zuid Holland uitvoering geeft aan de wet vervoer gevaarlijke stoffen over water.
1.1.2. basisprocessen/resultaatgebieden van de afdeling scheepvaartzaken
De basisprocessen/resultaatgebieden die binnen de afdeling Scheepvaartzaken worden verricht zijn:
1. Beleidsondersteuning & advies: het optreden als epicentrum van de afdeling met als belangrijkste taken het opsporen en signaleren van relevante nieuwe ontwikkelingen (‘daaren-dan’) en het conform de BPN-systematiek doorvertalen van het regionaal RWS-beleid
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 biimen
de afdeling.
2. Verkeersbegeleiding: De bediening van verkeersbegeleidende systemen door de verkeersleiders van zowel de post als de vaartuigen gericht op een veilige, vlotte en milieuverant¬
woorde afwikkeling van de scheepvaart.
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3. Nautisch toezichf. Het zorgdragen voor een vlotte en veilige doorstroming van de scheepvaart in het beheersgebied van de directie. Het hiertoe, in samenwerking met overig toezichthouders, houden van toezicht op de scheepvaart en vaarwegen vanaf het water.
4. Beheer verkeersbegeleidend systeem: Het in operationele, tactische en strategische zin
zorgdragen voor een adequaat technisch systeem om verkeersbegeleiding mogeiijk te maken.
5. Ontwikkeling regionaal scheepvaart/nautisch beleid: Het vertalen van landelijk/Europees
scheepvaart-Znautisch beleid naar regionaal scheepvaart-Znautisch beleid.
6. Nautische co6rdinatie\ Het zorgdragen voor de coordinatieZafstemming van AV brede
nautische aangelegenheden en het adviseren hierover.
7. Handhavem Het handhaven van scheepvaartverkeer-, milieu- en klassieke waterstaatswetgeving (SVW, WBR, WVO e.d.). Het in dit kader inzetten van preventieve en repressieve
instrumenten.
8. Centrale calamiteitenqfhandeling-. Het geven van invulling aan de centrale functie tijdens
calamiteiten.
9. Nautisch aanspreekpunt Directie Zuid-Holland (expertise centrum): Het zijn van centraal
aanspreekpunt voor nautische aangelegenheden voor de Directie Zuid Holland.
10. Bedrijfsvoering: het ondersteunen en adviseren van het afdelingsmanagement 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.
11. Organisatiekwaliteif. Het ondersteunen en adviseren van het lijnmanagement aangaande
het continue verbeteren van de afdelingsorganisatie. Het in dit kader ontwerpen, beheren,
onderhouden en implementeren van kwaliteitszorgsystematiek en het monitoren van de
afdelingsorganisatie.
12. Management, het basisproces management binnen de afdeling betreft het (inhoudelijk en
bedrijfsmatig) aansturen van en leiding geven aan de afdeling als geheel en de afzonderlijke onderafdelingen.
Het basisproces management is niet toebedeeld aan een of enkele afdelingsonderdelen maar is
toegewezen aan de afdelingstaf.
1.1.3. functionele omgevingZfunctionele contacten

Er wordt door de afdeling een grote variatie aan in- en exteme contactenZrelaties onderhouden.
**
h^ern 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 enZof draagvlak te creeren ten
aanzien van beleids-, vakinhoudelijke enZof bedrijfsvoeringsaspecten binnen de afdeling.
Daamaast om interne opdrachtgeverZopdrachtnemer relaties te onderhouden.
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**
Intern RWS
- met andere regionale directies en specialistische diensten;
- met het hoofdkantoor.
De contacten zijn er op gericht om over beleids- en vakinhoudelijke ontwikkelingen, scheepvaart en nautische zaken en/of bedrijfsvoering informatie 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 name met het Directoraat Generaal Goederenvervoer (alle beleidsafdelingen binnen DGG)
- 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 andere nautische beheerders en havenbeheerders in de regio (GHR, Zwijndrecht, Dor¬
drecht, Moerdijk etc.)
- met media.
De contacten zijn er op gericht om over operationele en beleidsmatige nautische/scheepvaartzaken en daarmee verbonden 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
•
•
•
•
•
•
•
•

afdeling Scheepvaartzaken bestaat uit:
het hoofd van de afdeling;
de cluster Organisatiekwaliteit;
de cluster Nautische Coordinatie;
de onderafdeling Verkeersdienst;
de onderafdeling Beleidsondersteuning en Advies;
de onderafdeling Scheepvaartbeleid en Projecten;
de cluster Verkeersbegeleidende Systemen;
de onderafdeling Bedrijfsvoering.

De organisatie van de afdeling Scheepvaartzaken kan schematisch als volgt worden weergegeven:

Orgaanbeschrijving afdeling Scheepvaartzaken (A VS)
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Afd. hoofd AVS
Nautische
Coordinatie

Bednjfsvoering

Oi^anisatie
kwaliteit

Verkeersdienst

figuur 1.1.

Beleidsondersteuning
&
Advies

Verkeersbegeleidende
systemen

Scheepvaartbeleid
&
Projecten

organisatiestructuur van de afdeling Scheepvaartzaken.

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.
1.1.6. functionele opbouw
Binnen de afdeling AVS wordt op centraal managementniveau de volgende organieke flmctie
onderscheiden;

I AVS/007
1.2.

hoofd afdeling Scheepvaartzaken

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 afdelingsorganisatie. Het in dit kader verzorgen van de kwaliteitszorg en het monitoren van de afdelingsorganisatie.
Het basisproces organisatiekwaliteit is in de organisatiestructuur gepositioneerd als een onafhankelijk cluster dat rechtstreeks wordt aangestuurd door het afdelingshoofd. Reden hiervoor
is dat op deze wijze de onafhankelijke uitvoering van audits op het gebied van organisatie¬
kwaliteit wordt gewaarborgd.
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1.2.2, resultaatgebieden en activiteiten
Het resultaatgebied en de activiteiten van de cluster Organisatielewaliteit zijn:
Integrale kwaliteitszorg
het ontwerpen en onderhouden van kwaliteitszorgsystemen;
- het implementeren van kwaliteitszorg binnen de afdelingsorganisatie;
- 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 afdelingsonderdelen op het gebied
van organisatiekwaliteit.
-

1.2.3. functionele opbouw
Binnen de cluster Organisatiekwaliteit wordt de volgende organieke functie onderscheiden:
I AVS/027
1.3.

medewerker organisatiekwaliteit

de cluster Nautische coordinatie

1.3.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de cluster Nautische coordinatie kan als volgt worden weergegeven:
Het zorgdragen voor de coordinatie/afstemming van nautische aangelegenheden
binnen A V. Het adviseren over en doen van voorstellen ten aanzien van deze nau¬
tische aangelegenheden en het implementeren van goedgekeurde voorstellenJadviezen.
AVS heefl binnen AV de rol van functioned aanstuurder van het nautisch toezicht en de bediening binnen geheel AV. AVS zal de kwaliteit van het basisproces waarborgen, oplossingen
aandragen voor de coordinatieproblematiek, het hoofd AV adviseren met betrekking tot personele aangelegenheden e.d. Binnen de dienstkringen dient het nautisch toezicht en de bediening eenduidig in de organisatie ondergebracht te zijn.
De cluster Nautische coordinatie heeft binnen AV de taak de uniformiteit van beheer, proce¬
dures en richtlijnen t.a.v. nautische aspecten, kwaliteitszorg en personeel in het basisproces
Bediening en Nautisch Toezicht te bewaken.
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1.3.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de cluster Nautische coordinatie zijn:
Nautische coordinatie
- het beoordelen en evalueren van de uniformiteit van beheer, procedures en richtlijnen
t.a.v. nautische aspecten, kwaliteitszorg en personeel in het basisproces Bediening en Nautisch Toezicht;
- het in dit kader inspecteren van objecten, het bezoeken en onderhouden van contacten met
medewerkers en leidinggevenden en het inventariseren van wensen van medewerkers en
leidinggevenden;
- het adviseren over opleidingsplannen, personeelbeheersinstrumentarium, kwaliteitszorg
e.d. in het kader van nautische aangelegenheden;
- het adviseren over beheer, procedures en richtlijnen ten aanzien van nautische aspecten.
Voorlichting en instruering
- het zorgdragen voor instruering en begeleiding van medewerkers en leidinggevenden met
betrekking tot de toepassing van nieuwe nautische procedures, richtlijnen, technieken,
wet- en regelgeving e.d.;
- het verzorgen van voorlichting over bovenstaande aspecten en optreden als eerste aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden uit het basisproces Bediening en Nautisch Toezicht.
1.3.3. functionele opbouw
Binnen de cluster nautische coordinatie wordt de volgende organieke functie onderscheiden:

I

A VS/057

1.4.

nautisch coordinator

de onderafdeling Verkeersdienst

1.4.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de onderafdeling Verkeersdienst kan als volgt worden weergegeven:
Het uitvoeren van werkzaamheden die een directe samenhang hebben met een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van de scheepvaart op operationeel
niveau.
De verkeersdienst voert haar werk uit binnen het totale beheersgebied van de directie ZuidHolland. In samenwerking met de overige beheerders en handhavers. Hiervoor worden een
verkeerscentrale in Dordrecht en vier patrouille vaartuigen ingezet.
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De onderafdeling heefit directe operationele contacten met de omgeving over zaken die direct
betrekking hebben op de veilige, vlotte en milieuverantwoorde vaart. De contacten zijn er met
handhavers, (nautisch) beheerders, gebruikers en andere direct belanghebbenden.
1.4.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Verkeersdienst zijn:
Verkeersbegeleiding
- het in het werkgebied van het Verkeersbegeleidend Systeem (VBS) Drechtsteden de verkeerstromen middels informatie en/of aanwijzing zo ordenen dat potentieel gevaarlijke situaties worden vermeden of geneutraliseerd;
- het verlenen van hulp en bij stand (vanuit de post en vanaf de vaartuigen) aan de scheepvaart en het treffen van noodzakelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van een veilige en
vlotte verkeersafwikkeling;
- het registreren van bepaalde categorieen schepen (onder ander schepen met gevaarlijke
stoffen) en deze volgen met behulp van de daarvoor aanwezige informatiesystemen.
Handhaving
- het door middel van waamemingen en/of inspecties in het veld en vanaf de
verkeerscentrale toezien op de naleving van wetten, reglementen en voorschriften op
scheepvaartgebied, milieu en klassieke waterstaatwetgeving;
- het zonodig toepassen van strafirecht/strafvordering op overtredingen.
Nautisch toezicht
- het houden van regelmatig toezicht en uitvoeren van controles middels patrouillevaarten in
het gehele beheersgebied gericht op een veilig en vlot scheepvaartverkeer;
- het houden van regelmatig toezicht op het voldoen van de waterdiepte en ligging van de
vaargeul aan de gestelde eisen;
- het houden van regelmatig toezicht op de bebakening en vaarweguitrusting.
Verstrekken van nautische informatie
het verstrekken van nautische informatie aan de scheepvaart, scheepvaartgerelateerde bedrijven, derden andere uitvoerende diensten en belanghebbenden.
Operationeel uitvoeren van de oog, oor en mondfunctie (OOM)
- het in het veld en vanuit de verkeerscentrale invulling geven aan de OOM-functie; het in
dit kader signaleren van knel- en verbeterpunten in het werkgebied van AVS op het gebied
van een veilige en vlotte verkeersdoorstroming;
- het terugkoppelen van knel- en verbeterprmten naar de onderafdeling Scheepvaartbeleid en
Projecten en/of de cluster Beleidsondersteuning en Advies.
Centrale functie bij calamiteiten
- het optreden als informatie-, alarmerings- en coordinatiecentrum voor het hele beheersge¬
bied van de hoofdafdeling Water bij (scheeps)ongevallen, incidenten en milieuverontreinigingen;
- het geven van invulling aan de EHBO-functie (eerste afhandeling van calamiteiten).
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1.4.3. functionele opbouw
Binnen de onderafdeling Verkeersdienst worden de volgende organieke functies onderscheiden:
AVS/021 hoofd van de onderafdeling Verkeersdienst
AVS/067 operationeel medewerker
AVS/069 verkeersleider
AVS/071 mobiel verkeersleider
AVS/073 gezagvoerder
AVS/075 matroos/motordrij ver
1.5.

de cluster Beleidsondersteuning en Advies

1.5.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de cluster Beleidsondersteuning en advies kan als volgt worden weergegeven:
Het zorg dragen voor de doorvertaling van regionaal RWS-beleid naar lokaal be¬
laid en concrete maatregelen binnen het beheersgebied. Het in dit kader zorg dra¬
gen voor een continue strategische vernieuwingsimpuls richting de overige onderdelen/basisprocessen binnen de afdeling. Daarnaast het geven van invulling
aan het vergunningverleningsproces binnen de afdeling en het verstrekken van
nautische adviezen.
Het centrum van de afdeling wordt gevormd door het ‘daar-en-dan- basisproces’: Beleidson¬
dersteuning 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 <i» 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 Beleidsondersteiming 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).
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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 birmen 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 kurmen 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 bestemmingsplaimen 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 richting de afdelingen van de eigen afdeling.
Tevens zijn er raakvlakken met de interne afdelingen Waterwegen en Kunstwerken en Bediening en extern met AP en met de hoofdafdeling Realisatie Werken (TX) voor wat betreft di¬
verse 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 Vergurming verlenen. Dit basispro¬
ces 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 ver¬
gurming 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.
Tenslotte is de cluster B&A bij AVS tevens belast met aspecten van het basisproces nautisch
toezicht en bediening. De taken van de cluster liggen daarbij op het terrein van nautisch advies
(in het kader van landelijk beleid en in het kader van calamiteiten).
1.5.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de cluster Beleidsondersteuning en Advies liggen op
het terrein van een drietal basisprocessen, te weten: Beleidsondersteuning en Advies, Vergunning verlenen en Bediening & Nautisch toezicht. Daamaast zij er nog activiteiten op het gebied van lokaal geobeheer.
**
Basisproces beleidsondersteuning en advies
De resultaatgebieden en activiteiten van de cluster Beleidsondersteuning en Advies op het
basisproces beleidsondersteuning en advies zijn:
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Beleidsondersteuning en advies op het gebied van heheer en lokaal beleid
- het actief verzamelen van kermis van lokale initiatieven (bijv. streekplannen), 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 afdeling uitgevoerde maatregelen;
- het dragen van verantwoordelijkheid voor het benoemen van de te onderscheiden beheersobjecten in het beheersgebied;
- het begeleiden van de uitvoering van de toetsing van de beheersobjecten van de afdeling
aan de hiervoor vastgestelde functies, streefbeelden en functie-eisen;
- het houden van zicht op de wijze waarop het beheer van de beheersobjecten wordt gevoerd
en het, vanuit het oogpimt van ‘daar en dan’ en gelet op het RWS-beleid, geven van adviezen hierin.
- het dragen van verantwoordelijkheid voor de vertaling van regionaal beleid naar lokaal
beleid;
- het adviseren van de overige clusters van de afdeling 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;
- het dragen van verantwoordelijkheid voor de bestuurlijk-juridische inbreng in het beheer
van het beheersareaal van de afdeling 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 afdeling;
- het dragen van verantwoordelijkheid voor de toetsing van de praktische haalbaarheid van
door de beleidsafdelingen geinitieerde maatregelen, het aangeven van de eventuele effecten en gevolgen voor de streefbeelden, functies en/of functie-eisen;
- het adviseren van andere afdelingen zodat deze bij plarmen en studies tijdig en in voldoende mate rekening houden met het scheepvaartbelang;
- het initieren van maatregelen om een doelmatig nautisch beheer te realiseren;
- het leveren van bij dragen aan uitvoering en/of totstandkoming van landelijke plarmen,
studies, projecten, regelingen e.d. op het gebied van scheepvaart en nautisch beheer.
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 afdelingsplan en informatiesystemen zoals HOPPER;
- het deelnemen aan diverse interne en exteme overleggen in het kader van de taakuitvoering;
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- het birmen gestelde kaders verzorgen van de p.r. en voorlichting van de afdeling, 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 vergunningaanvragen 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 afdelingsleiding ten aanzien van vergunningsaspecten;
- 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.).
**
Basisproces nautisch toezicht en bediening
De resultaatgebieden en activiteiten van de cluster Beleidsondersteuning en Advies op het
basisproces nautisch toezicht en bediening zijn:
Nautisch advies bij regionale projecten
Het leveren van nautisch advies in het kader van (in- en exteme) regionale projecten, overleggen, -werkgroepen e.d.
Nautisch advies bij calamiteiten
- het ter plaatse leveren van nautisch advies in het geval van complexe/omvangrijke calami¬
teiten.
- het optreden als autoriteit gevaarlijke stoffen namens de HID Zuid Holland.
**
Lokaal GEObeheer
De activiteiten van het cluster Beleidsondersteuning & Advies binnen het lokaal geobeheer
zijn:
Functioneel beheer
- Het zorgdragen voor terugkoppeling van de GII gebruikers naar de AVS staf en andere
betrokkenen om gebruik en functionaliteit van GII tools zo optimaal mogelijk te maken
- Het begeleiden en ondersteunen van de GII medewerkers in het gebruik van GII tools.
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1.5.3. functionele opbouw
Binnen de cluster Beleidsondersteuning en Advies worden de volgende organieke functies
onderscheiden:

I AVS/078 coordinator van de cluster Beleidsondersteuning en Advies
j AVS/079
1.6.

medewerker beleidsondersteuning en advies

de onderafdeling Scheepvaartbeleid en projecten

1.6.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de onderafdeling Scheepvaartbeleid en projecten kan als volgt worden
weergegeven:
Het zorgdragen voor een adequaat scheepvaartbeleid en uitvoering van projecten
die hiermee samenhangen in relatie met het integraal waterbeleid en het integraal
vervoerbeleid. Het zorgdragen voor een adequaat monitoring systeem waarmee
uitspraken kunnen worden gedaan over bijvoorbeeld veiligheid en scheepvaart intensiteit.
De afdeling houdt zich bezig met de vertaling van nationaal beleid naar regionaal beleid in
goede samenspraak met AP en VI en andere beleidsafdelingen binnen de directie Zuid Hol¬
land (zoals AW en RX). Tevens wordt in dit kader intensief contact onderhouden met het Directoraat Generaal Goederenvervoer (DGG) en beleidsafdelingen van andere directies.
Het beheersgebied waarvoor het beleid wordt ontwikkeld beslaat het gehele gebied van de
directie Zuid Holland. Aandacht gaat hierbij vooral uit naar nautische aspecten en vervoer
over water. Het betreft hier wet- en regelgeving, statistiek, infrastructuur, goederenstromen,
haven ontwikkeling, water gebonden activiteiten, ontwikkeling ICT en VBS e.d. Problemen
en aandachtsgebieden van de onderafdeling hebben een hoge mate van maatschappelijke im¬
pact. Het afbreukrisico is hierdoor groot tot zeer groot. Maatregelen en beleid zijn van grote
invloed op relevante maatschappelijke belangen.
1.6.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling Scheepvaartbeleid en projecten
zijn:
Ontwikkeling regionaal scheepvaart/nautisch beleid
- het vertalen van landelijk scheepvaart-Znautisch beleid naar regionaal scheepvaart/nautisch beleid (rekening houdend met integraal vervoer- en waterbeleid;
- het in dit kader opstellen van beleidsplannen, -adviezen en -voorstellen;
- het verzorgen van de beleidsevaluatie (onder andere door middel van het monitoren van
veiligheid, intensiteiten e.d.).
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Projectleiding
het verzorgen van de projectleiding van complexe nautisch projecten;
- het in dit kader opzetten en (doen) uitvoeren van onderzoeken, verkenningen en uitvoeringsprojecten in de regio; het hiertoe opstellen van uitvoeringsplannen en het verzorgen
van de kwaliteits-, voortgangs- en financiele bewaking
-

Nautisch advies bij integraal water/vervoerbeleid
het leveren van nautisch advies in het kader van (in- en exteme) beleidsprojecten, -overleggen,
-werkgroepen e.d. op het gebied van integraal water/vervoerbeleid.
Nautisch advies bij calamiteiten
het ter plaatse leveren van nautisch advies in het geval van complexe/omvangrijke calamitei¬
ten.
Strategische ontwikkeling verkeersbegeleidende systemen (VBS)
- het verzorgen van beleidsontwikkeling op het gebied van VBS;
- het in dit kader leveren van strategische, toekomstgerichte bijdragen aan de vemieuwende
projecten op het gebied van ICT en VBS;
- het verrichten van verkennende opdrachten (nationaal en intemationaal) en het er voor
zorgdragen dat de directie aansluiting houdt met irmovaties/ontwikkelingen op VBSgebied.
Statistisch onderzoek, analyse en rapportage
het verzamelen, uitwerken en vertalen van statistische gegevens met betrekking tot scheepvaart en veiligheid ten behoeve van de beleidsontwikkeling.
1.6.3. functionele opbouw
Binnen de onderafdeling Scheepvaartbeleid en Projecten worden de volgende organieke functies onderscheiden:
AVS/019
AVS/063/I
AVS/063/II
AVS/065

hoofd van de onderafdeling Scheepvaartbeleid en Projecten
senior beleidsmedewerker
beleidsmedewerker
medewerker statistiek
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de cluster Verkeersbegeleidende systemen

1.7.1. doelstelling en positie
De doelstelling van de cluster Verkeersbegeleidende systemen kan als volgt worden weergegeven:
Het beheren en (doen) onderhouden van de verkeersbegeleidings-, communicatieen computersystemen ten behoeve van de verkeersbegeleiding voor de scheepvaart. Het in dit kader doen van aanpassingsvoorstellen, het uitvoeren van technische projecten, het volgen van relevante technische ontwikkelingen en het vertalen
hiervan naar de A VS-situatie.
Systemen "waar de cluster VBS op dit moment mee te maken heeft zijn:
- Verkeersbegeleidende Systeem Drechtsteden: radar- en CCTV-systeem ten behoeve van
verkeersbegeleiding;
- Commimicatiesystemen: een op de regionale verkeerscentrale Dordrecht toegesneden marifoon- en telefoonsysteem;
- IVS90-systeem: het regionale deel van het computersysteem IVS90 (een landelijk systeem
met scheepsgegevens waarmee de afwikkeling van scheepvaart bij objecten geoptimaliseerd kan worden en ladinggegevens geraadpleegd kunnen worden);
- Overige systemen; kantoorautomatisering, transpondersysteem, diverse aanvullende sys¬
temen ten behoeve van verkeersbegeleiding (waterstandenmeetsysteem, anemosysteem,
zichtmeters e.d.)
De cluster VBS richt zich in het kader van het beheer en onderhoud van de systemen op
operationele en tactische taken.
Operationele VBS-taken zijn gericht op het dagelijkse beheer en onderhoud van de verkeers¬
begeleidende en informatieverwerkende systemen zoals het monitoren van de werking van het
systeem, het oplossen van storingen, het houden van toezicht op reparaties, het uitvoeren van
tests e.d.
Tactische VBS-taken zijn gericht op het up to date houden van de bestaande systemen en het
in dit kader doen van aanpassingsvoorstellen, het (bege)leiden/uitvoeren van aanpassingsprojecten, het adviseren van het management hierover e.d.
De strategische VBS-taken zijn belegd bij de onderafdeling Scheepvaartbeleid en Projecten.
Er zal derhalve een intensieve wisselwerking zijn tussen de onderafdeling Scheepvaartbeleid
en de cluster VBS.
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1.7,2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de cluster Verkeersbegeleidende systemen zijn:
Dagelijks beheer en onderhoud van verkeersbegeleidende en informatieverwerkende systemen
- het monitoren van de werking van de systemen, het signaleren en diagnosticeren van storingen en het nemen van maatregelen;
- het (doen) uitvoeren van reparaties en onderhoud aan de systemen; het maken, wijzigen en
begeleiden van contracten dienaangaande en het verzorgen van de bijbehorende financiele
afwikkeling;
- het houden van toezicht over door derden uitgevoerde werkzaamheden aan de systemen.
Gebruikersondersteuning
- het geven van voorlichting/instructie over de werking en het gebruik van de systemen;
- het optreden als helpdesk ten behoeve van de gebruikers van de systemen.
Ontwikkeling verkeersbegeleidende en informatieverwerkende systemen
- het door middel van innovatieve acties up to date houden van de verkeersbegeleidende en
informatieverwerkende systemen;
- het volgen van de relevante technische ontwikkelingen/innovaties en het doen voorstellen
voor aanpassingen aan de bestaande systemen;
- het inventariseren van gebruikerswensen; het vertalen hiervan naar functionele en techni¬
sche systeemeisen;
- het adviseren van de leiding aangaande aanpassing, uitbreiding en acceptatie van de sys¬
temen;
- het opzetten en leiden van aanpassingsprojecten; het maken, wijzigen en begeleiden van
contracten dienaangaande en het verzorgen van de bijbehorende financiele afwikkeling.
Technisch beheer Geo-informatiesystemen
- Het zorgdragen voor de voor de gebruiker lokaal benodigde hardware en software om optimaal gebruik te kunnen maken van de door hem of haar benodigde GII tools.
1.7.3. functionele opbouw
Binnen de cluster Verkeersbegeleidende systemen worden de volgende organieke fimcties
onderscheiden:
AVS/059 senior medewerker verkeersbegeleidende systemen
AVS/061 medewerker verkeersbegeleidende systemen
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de onderafdeling Bedrijfsvoering

1.8.1. 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 afdeling en het uitvoeren van dienstkringgebonden secretariele, administratieve, financiele, logistieke en facilitaire werkzaamheden.
De onderafdeling treedt op als een stafafdeling binnen de afdelingorganisatie op het gebied
van bedrijfsvoering. De onderafdeling maakt onderdeel uit van de bedrijfsvoerings- en P&Okolom binnen de directie Zuid-Holland. Dit betekent dat de onderafdeling werkt binnen de
kaders die zijn gesteld door de centrale stafafdelingen (met name stafafdeling Controller (CX)
en stafafadeling P&O (PX)) en de stafafdelingen van AX (AXiP, AXA) en ZX-facilitaire zaken.
1.8.2. resultaatgebieden en activiteiten
De resultaatgebieden en activiteiten van de onderafdeling 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 fmancieel-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 afdeling;
- het opstellen/begeleiden en afhandelen van overeenkomsten;
- het controleren/confronteren van gegevens van opdrachtnemer en opdrachtgever.
Planning en control
- het zorgdragen voor begrotingsvoorbereiding, begrotingsuitvoering en begrotingsverantwoording;
- het in dit kader coordineren van het planproces van de afdeling en het opstellen van begrotingen, plaimen, voortgangs- en verantwoordingsrapportages;
- het leveren van managementinformatie; het in dit kader opstellen van financiele overzichten.
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Personeelszaken
het voe'ren van de personeelsadministraties van de afdeling; het registreren, verzamelen en
verspreiden van gegevens/informatie over personeelsaangelegenheden binnen de afdeling;
- het bewaken van de arbeidsmix van de afdeling (verhouding eigen personeel/inhuur/uitbesteden); het rapporteren (managementinformatie) en adviseren hierover;
- het opstellen en actualiseren van het opleidingsplan van de afdeling;
- 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 afdeling (receptie, telefoon, agendabeheer, post- en archiefzaken, verslaglegging,
correspondentie e.d.)
- het verzorgen van overige facilitaire beheertaken binnen de afdeling.
-

1.8.3. functionele opbouw
Binnen de onderafdeling Bedrijfsvoering worden de volgende organieke functies onderscheiden:
AVS/023 hoofd van de onderafdeling Bedrijfsvoering
AVS/089 medewerker bedrijfsvoering
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Functiebenaming en functiecode
AVS/007 hoofd afdeling Scheepvaartzaken

Belangrijkste resultaatgebieden

2.

4.

Management van de afdelinz'. draagt zorg voor de bedrijfsvoering, de inrichting en aansturing van de primaire processen en de realisatie van de (operationele en beleids)producten; bewaakt de dwarsverbanden
tussen de afdelingsonderdelen en dwarsverbanden met de andere hoofdgroep- en directieonderdelen en
stemt hierover af.
Scheevvaartbeleid'. initieren, ontwikkelen/formuleren en doen uitvoeren van (beleids)plannen op het werkterrein van de afdeling (scheepvaart, transport en nautische zaken); het (doen) vertalen van landelijk
scheepvaartbeleid naar regionaal scheepvaartbeleid.
Overles. netwerken en vertesenwoordisinz'. bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk en participeert en/of treedt op als voorzitter in in- en exteme overleggremia, project-, werk- en stuurgroepen; vertegenwoordigt de afdeling en AV en draagt standpunten uit.
AV-beleid en -stratesie/participatie in manasemenf. participeert in het managementteam van de hoofd¬
groep en treedt desgevraagd op als plaatsvervangend hoofd van de hoofdgroep; draagt mede zorg voor de
ontwikkeling, de uitvoering en het uitdragen van het (strategisch) beleid van de hoofdgroep; adviseert het
hoofdgroephoofd en het A-team hierover.

Organisatorische positionering

Contacten

Scafardding
Adv. & Innov.
(AVB)

Afdeling
Scbeepvaartzakcn (A VS)

Dicnstkring
Nicuwc
Watcnvcg (AVN)

Dicnstkring
Haringvlict
(AVH)

Dknstkring
Mcrwcdc cn
Maas (AVM)

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
hoofdgroep over het management van de afdeling
het optreden in overleggremia 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 AVS;
neemt beslissingen over de wijze waarop het
management en het beleid van de afdeling wordt
ingevuld en over de inhoud van de bijdragen aan
het managementteam van AV en aan in- en externe overleg- en onderhandelingssituaties.

Indelingsadvies
V/12
Functieprofielen DZH/A V/A VS

met landelijke beleidsdirecties, DGG, DGP,
DGTP, HKW e.d. over (landelijke) beleidskaders
om af te stemmen en informatie uit te wisselen
met AV-onderdelen over beleids-, vakinhoudelijke 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 informa¬
tie uit te wisselen, af te stemmen;
met regionale overheden, bestuurders, burgers
bedrijven en belangenorganisaties over ontwikkeld/te ontwikkelen regionaal beleid om af te
stemmen, informatie uit te wisselen en draagvlak
te creeren; in dit kader omgaan met media.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO+/academisch werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving, ver
keersbegeleiding en het beleidsgebied Water
(m.n. scheepvaart, transport en nautische zaken);
vaardigheid in het geven van leiding aan een
dienstonderdeel gericht op beleidsontwikkeling en
operationele uitvoering;
vaardigheid in het coachen van medewerkers;
vaardigheid in het ontwikkelen van een (regiona
le) beleidsvisie op het aandachtsgebied van AVS
en het uitdragen hiervan;
vaardigheid in het omgaan met financieeh
economische, juridische en bestuurlijke beleidsaangelegenheden;
vaardigheid in het vertegenwoordigen van de
afdeling in bestuurlijke overlegsituaties en in het
omgaan met belangentegenstellingen.

1

Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVS/027 medewerker organisatiekwaliteit

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.
5.

kwaliteitszorssvstematiet. ontweipt 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 afdeling.
kwaliteitszor<simvlementatie-. draagt kwaliteitszorgsystemen uit, begeleidt afdelingonderdelen bij de invoering van kwaliteitszorgsystemen (instructie, voorlichting) en bewaakt dwarsverbanden en eenheid tussen
afdelingonderdelen op dit gebied (integrale kwaliteitszorg); levert in dit kader inhoudelijke bijdragen aan
afdeling- en beheersplaimen.
kwaliteitszor<zmonitorinv. signaleert biimen de afdeling knel-/verbeterpunten op het gebied van in- en
exteme kwaliteitszorg, stelt verbeterpunten voor en draagt deze uit (organisatieverbetering).
kwaliteitszor^advies-. adviseert lijnmanagement/basisprocesverantwoordelijken bij de inrichting en uitvoering van omvangrijke kwaliteitszorgtrajecten en de continue verbetering van de afdelingorganisatie.
afdelinssbrede en -overstiisende proiecten/overlessen\ participeert als kwaliteitszorgdeskundige in afde
lingsbrede en -overstijgende project-, werk- en overleggroepen; vertegenwoordigt de eigen afdeling in pro¬
ject-, werk- en overleggroepen en draagt standpunten uit.

Organisatorische positionering

Contacten

Afd. hoofd AVS
Nautische
Coordinatie

B«drijfsvoering

Organ isatk
kwaliteit

Verkeersdienst

Beleidsondersteuning
&

Verkeersbegeleidende
systemen

Scheepvaartbeleid

Advies

&

Projecten

met medewerkers en management van de afdeImg(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 kwalitpitsznrg om iriformatie '.lit te wisselen, adviezen
te verkrijgen.

sp eelruimte/verantwo o r delij khei d
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
afdeling over de invulling, implementatie en mo
nitoring van kwaliteitszorg(systemen) van de af¬
deling en de inhoud van adviezen daarover;
kaders zijn specifieke beleidslijnen en met elkaar
samenhangende richtlijnen, procedures, voor¬
schriften, normeringen en wet- en regelgevi:
van belang voor kwaliteitszorg(systemen);
neemt beslissingen over de invulling en wijze van
implementatie en monitoring van kwaliteitszorg
binnen de afdeling, over de inhoud van adviezen
daarover en over de bijdragen aan afdelingsbrede
en -overstijgende project- werk- en overleggroe¬
pen.

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 afdeling en de
plants daarvan biimen 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 VS
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
_AVS/057 Nautisch coordinator_

Belangrijkste resultaatgebieden

2.

4.

Beoordelim en inspectie nautische asyecterv. beoordeelt en evalueert de uniformiteit van beheer.
procedures en richtlijnen t.a.v. nautische aspecten, kwaliteitszorg en personeel in het basisproces
Bediening en Nautisch Toezicht en adviseert hierover; inspecteert in dit kader objecten en bezoekt en
onderhoudt contacten met medewerkers en leidinggevenden; inventariseert wensen van medewerkers en
leidinggevenden; houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving en beleid.
Advies, instructie en voorlichtins'. draagt zorg voor instruering en begeleiding van medewerkers en
leidinggevenden met betrekking tot de toepassing van nieuwe procedures, richtlijnen, technieken, wet- en
regelgeving e.d.; adviseert in dit kader over opleidingsplaimen, personeelbeheersinstrumentarium,
kwaliteitszorg e.d.; verzorgt voorlichting over bovenstaande aspecten en treedt in dit kader op als eerste
aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden uit het basisproces Bediening en Nautisch Toezicht.
AV-brede nautische proiecten: treedt op als project(bege)leider ten aanzien van AV-brede nautische
projecten.
Overles en netwerken: bouwt en onderhoudt een in- en extern relatienetwerk en treedt op als voorzitter
van en/of participeert in verscheidene in- en exteme overlegsituaties.

Contacten

Organisatorische positionering
Afd. hoofd AVS
Nautische
CoSrdinatie

Bedrijfsvoering

Organisatie
kwaliteit

Verkeersdienst

Beieidsondersteuning
&
Advies

Verkeers*
begeleidende
systemen

Scheepvaartbeleid
&
Projecten

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd AVS
over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan
bewaking van nautische en beheersaspecten
binnen het basisproces Bediening en Nautisch
toezicht;
kaders zijn specifieke beleidslijnen en met elkaai
samenhangende richtlijnen, procedures en wet- en
regelgeving van belang voor het basisproces
Bediening en Nautisch Toezicht;
neemt beslissingen over de inhoud van
adviezen/voorstellen
t.a.v.
uniforme
(beheers)procedures, richtlijnen e.d. en over de
wijze waarop (de toepassing van) procedures,
richtlijnen, technieken, wet- en regelgeving
worden uitgedragen en bewaakt binnen AV.

Indelingsadvies

met medewerkers en leidinggevenden uit het
basisproces Bediening en Nautisch Toezicht over
de wijze van beheer en de toepassing van
procedures en richtlijnen t.a.v. nautische aspecten,
kwaliteitszorg en personeel om af te stemmen,
informatie uit te wisselen, afspraken te maken.
met andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over nautische aspecten om
informatie uit te wisselen en af te stemmen
met opleidingsinstituten over opleidingstrajecten
om afspraken te maken;
met DGG (als beleidsverantwoordelijke op
nautisch gebied) over nautische beleidskaders om
af te stemmen en informatie uit te wisselen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kennis van het aandachtsgebied Bediening en
Nautisch
Toezicht,
personele
aspecten,
kwaliteitszorg en relevante wet- en regelgeving;
vaardigheid in het zich eigen maken van RWS
beleid, richtlijnen en procedures t.a.v. bediening
en nautisch toezicht;
vaardigheid in het omgaan met persoonlijke en
bestuurlijke verhoudingen;
vaardigheid in het ontwikkelen en uitdragen van
beheersmatige en nautische kaders, normen en
richtlijnen en in het communiceren met en
voorlichten
van
medewerkers
en
leidinggevenden;
vaardigheid in het plannen en (bege)leiden van
projecten.

IV/9

Functieprofielen DZH/A V/A VS

3

Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVS/021 hoofd onderafdeling Verkeersdienst

Belangrijkste resultaatgebieden

2.
3.
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; voert hiertoe
overleg en stemt af met het cluster beleidsondersteuning en advies; treedt op als eerste aanspreekpunt voor
overige directieonderdelen op het werkterrein van de onderafdeling; bewaakt de dwarsverbanden met de
activiteiten van de andere afdelings- en AV-onderdelen.
Onderafdelinssbeleid\ levert als vakinhoudelijk deskundige een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op
het werkterrein van de onderafdeling veelal in overleg met het cluster Beleidsondersteuning & Advies.
Verkeersbezeleidins en Nautisch advies: draagt zorg voor de verkeersbegeleiding en treedt op als aan¬
spreekpunt voor overige directieonderdelen op nautisch gebied; treedt op als nautisch adviseur.
Overles, netwerken en vertesenwoordisin?: 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 afdeling en treedt desgevraagd op
als plaatsvervangend afdelingshoofd; draagt mede zorg voor de uitvoering en de ontwikkeling van het be
leid van de afdeling.

Organisatorische positionering

Contacten

Afd. hoofd AVS
Nautische
Codrdinatie

Bedrijfsvoering

Organisatie
kwaliteit

Verkeendicsst

Beleids*
ondersteuning
&

Verkecrsbegeleidende
systemcn

Scheepvaart'
beleid

Advies

&

Projecten

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
afdeling over de bedrijfsvoering van de onderaf¬
deling, 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/9

Functieprofielen DZH/A V/A VS

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 aspecten van verkeersbege
leiding en/of bedrijfsvoering om informatie uit te
wisselen, af te stemmen;
met regionale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies e.d.) en belangenorganisaties over verkeersbegeleiding om af te stemmen,
informatie uit te wisselen en draagvlak te creeren.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving, ver¬
keersbegeleiding en het beleidsgebied Water;
vaardigheid in het geven van leiding aan een
dienstonderdeel gericht op operationele verzor
ging van verkeersbegeleiding en handhaving van
scheepvaart- en milieuwetgeving;
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 (beleidsjaange legenheden;
vaardigheid in het vertegenwoordigen van de
afdeling in overlegsituaties.

4

Van Dam,Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en fimctiecode
AVS/067 operationeel medewerker

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

Plannins en or^anisatie personele inzet: stelt de werkroosters van de verkeersdienst op en houdt deze bij
houdt hierbij rekening met mutaties, personele uitval, scholing, bijzondere omstandigheden e.d.; verzorgt
in dit kader de afstemming met de medewerkers van de verkeersdienst; regelt de inhuur van personeel en
ziet erop toe dat het ingehuurde personeel adequaat wordt opgevangen en ingezet.
Controle en verwerkins declaraties: verwerkt declaraties (van uren, kosten e.d.) in de daarvoor aanwezige
computerprogramma’s; controleert de declaraties, bespreekt geconstateerde fouten, onduidelijkheden e.d
met medewerkers en corrigeert deze.
Al^emene administratieve ondersteunin? en advies: levert algemene administratieve ondersteuning aan het
hoofd van de onderafdeling; adviseert het hoofd van de onderafdeling ten aanzien van het fiictioneren en
de structurering van de werkprocessen van de Verkeersdienst; levert een bijdrage aan het implementeren
van nieuwe systemen en werkwijzen die betrekking hebben op de Verkeersdienst.

Organisatorische positionering

Contacten

Afd. hoofd AVS
Nautische
Coordinatie

Bedrijfsvoering

Ot^anisade
kwaliteit

Verkeersdienst

Beleids*
ondersteuning
&

Verkeersbegeleidende
systemen

met management en medewerkers van de Ver¬
keersdienst in het kader van de afstemming van
roosters en personele inzet en controle van decla¬
raties;
met het uitzendbureau in het kader van de inhuur
van personeel om wensen door te geven en af te
stemmen.

Scheepvaartbdeid

Advies

&

Projecten

speelruimte/verantwoordelijkheid
-

is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de invulling en kwaliteit van
de roosters, de controles op declaraties en de adviezen/voorstellen aangaande het functioneren
van de verkeersdienst;
kaders zijn relevante wet- en regelgeving, richtlij
nen en procedures op het gebied van personele
inzet, personele inhuur, declaraties;
neemt beslissingen over de invulling van de roos¬
ters en de daarvoor benodigde afstemming, over
te ondememen acties n.a.v. controles op declara¬
ties en over de inhoud van eigen adviezen/voorstellen.

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

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO werk- en denkniveau;
kennis van arbeidsrecht en bijbehorende relevante
wet- en regelegeving;
kennis van plannings-Zroosterprogramma’s, declaratieprogramma’s en overige relevante computertoepassingen;
kennis van de werkprocessen en het functioneren
van de Verkeersdienst;
vaardigheid in het opstellen van roosters, regelen
van de personele inzet en het in dit kader afstemmen met medewerkers;
vaardigheid in het opstellen van brieven en me
mo’s;
vaardigheid in het verwerken en controleren van
(declaratie)gegevens.
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Van Dam, Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
A VS/069 verkeersleider

Belangrijkste resultaatgebieden

□

De verkeersleider is vanaf de verkeerspost belast met de veilige en vlotte verkeersafwikkeling in een vaarwatei
via de regulering van het scheepvaartverkeer en de administratie van gegevens over het scheepvaartverkeer en
activiteiten in het beheersgebied.
De verkeersleider op de verkeerspost voert de onderstaande taken uit.
werkveld verkeersbeseleidim: vl, v3 t/m vl4, vl8 t/m v21, v23, v24, v27, v28, v30 t/m v34, v37, v38
v39.
- werkveld aanvullende activiteiten'. a5, a8, a9, alO, al2, al5, al6, al9, a29, a30, a32, a35, a36.
Voor de uitwerking van de bovengenoemde taken wordt verwezen naar de referentiefuncties Nautische sector.

Organisatorische positionering

Contacten

Afd. hoofd AVS
Nautische
Coordinatie

Bedrijfsvoering

Organ isatie
kwaliteit

Verkeersdienst

Beleids*
ondersteuning
&

Verkeers*
begeleidende
systemen

Scheepvaart*
beldd

Advies

&

Projecten

speelruimte/verantwoordelijkheid
de verkeersleider is vooraf verantwoording verschuldigd aan de dienstdoende chef over een vei¬
lige, vlotte en milieuvriendelijke verkeersafwik¬
keling in het vaargebied via de begeleiding van de
vaarweggebruikers en het toezicht op het scheep¬
vaartverkeer en de vaarweg;
voor de verkeersafwikkeling zijn verkeers- en
milieuwetgeving, afzonderlijke reglementen, pro¬
cedures en instructies van toepassing;
de verkeersleider adviseert de leidinggevende
over de te nemen maatregelen en aanwijzigingen
voor een veilige, vlotte en milieuvriendelijke ver¬
keersafwikkeling, over te treffen maatregelen bij
onregelmatigheden en de vast te leggen gegevens.

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

met de dienstdoende chef over de afstemming van
de werkzaamheden op de verkeersafwikkeling en
over de bijzonderheden bij de verkeersafwikke¬
ling en gebruik van de vaarweg;
met vaarweggebruikers om gegevens uit te wisse
len ten behoeve van de te nemen maatregelen
voor de verkeersafwikkeling;
met bij de verkeersafwikkeling betrokken diensten en hulpdiensten over de verkeersafwikkeling
te treffen maatregelen bij onregelmatigheden en
bijzonderheden, informatie-uitwisseling en af
stemming.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO werk- en denkniveau;
kennis van de betreffende verkeers- en milieu
wetgeving, reglementen, procedures en instruc¬
ties;
kennis van het verkeersgedrag van verkeersdeelnemers;
actieve beheersing van in het vaargebied gebruikte vreemde talen;
alert en nauwgezet;
communicatieve vaardigheden (mondeling adviesvaardig, tactvol, klantgericht);
stressbestendig;
codrdinerend;
kritisch en oordeelkundig;
voor de functie (wettelijk) verplichte opleidingen.
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