RWS/DZH/AV

Van DanL Partners
Functiebenaming en functiecode
AVS/071 mobiel verkeersleider

Belangrijkste resultaatgebieden
De mobiel verkeersleider zorgt vanaf een vaartuig voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling van bet
scheepvaartverkeer via de regulering van bet scbeepvaartverkeer
De mobiel verkeersleider voert de onderstaande taken uit.
werkveldverkeersbeseleidim: v2, v4, v5, vl2, vl3, vl4, vl5, vl6, vl7, vl8, vl9, v20, v21, v22, v23, v27
v28, v30, v31, v32, v33, v34, v35, v37, v39, v40;
werkveldaanvullende activiteiten: a6, a9, alO, al2, al5, a20, a30, a32, a35, a36.
Voor de uitwerking van de bovengenoemde taken wordt verwezen naar de referentiefimcties Nautiscbe sector.

Organisatorische positionering

Contacten
-

Afd. hoofd AVS
Naudsche
Coord made

Bedrijfsvoering

-

Organisatie
kwaliteit

Verkeersdienst

Beleidsondersteuning

Verkeersbegeleidende
systemen

Scbeepvaart*
beleid
&

Proiecten

-

met de dienstdoende cbef over de afstemming van
de werkzaambeden op de verkeersafwikkeling en
over de bijzonderbeden bij de verkeersafwikke¬
ling en de staat en gebruik van de vaarweg;
met vaarweggebruikers om gegevens uit te wisselen ten beboeve van de te nemen maatregelen
voor de verkeersafwikkeling;
met bij de verkeersafwikkeling betrokken diensten en bulpdiensten over de verkeersafwikkeling
te treffen maatregelen bij onregelmatigbeden en
bijzonderbeden, informatie-uitwisseling en af-

speelruimte/verantwoordelijkheid
de mobiele verkeersleider overlegt vooraf en is
acbteraf verantwoording verscbuldigd aan de
dienstdoende cbef over een veilige, vlotte en milieuvriendelijke verkeersafwikkeling in bet vaargebied via de begeleiding van de vaarweggebruikers en bet toezicbt op bet scbeepvaartverkeer en
de vaarweg;
voor de verkeersafwikkeling zijn verkeers- en
milieuwetgeving, afzonderlijke reglementen, pro¬
cedures en instructies van toepassing;
de mobiele verkeersleider adviseert de leidinggevende over de te nemen maatregelen en aanwijzingen voor een veilige, vlotte en milieuvriendelijke verkeersafwikkeling, over te treffen maatre¬
gelen bij onregelmatigbeden en de vast te leggen
gegevens.

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

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO werk- en denkniveau;
kennis van de betreffende verkeers- en milieu
wetgeving, reglementen, procedures en instruc¬
ties;
kennis van bet verkeersgedrag van verkeersdeelnemers;
actieve bebeersing van in bet vaargebied gebruikte vreemde talen;
alert en nauwgezet;
communicatieve vaardigbeden (mondeling adviesvaardig, tactvol, klantgericbt);
stressbestendig;
kritiscb en oordeelkundig;
voor de functie (wettelijk) verplicbte opleidingen.
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVS/073 gezagvoerder

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

4.

Gezag^voerins vaartuis/transport opvarenden en materiaah maakt het vaartuig bedrijfsklaar en zorgt dat
het voldoet 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 en overlegt met
de mobiel verkeersleider over het vaarprogramma en houdt scheepsrapportages bij.
Onderhoud vaartuiT. 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, meldt storingen en maakt onderhoudsrapportages op; zorgt in overleg voor tijdige werfbeurten
en houdt toezicht daarbij.
Handhavins in het veld (ondersteuninzh levert een bijdrage aan de handhaving van wetten, reglementen
en voorschriften op gebied van milieu en klassieke waterstaatwetgeving; assisteert de mobiel verkeerslei
der bij het dagelijks toezicht op naleving van -wet en regelgeving, het opstellen van procesverbalen, rapporten e.d.
Nautisch toezicht in het veld/verkeersresulerins (ondersteunins)'. levert een bijdrage aan de handhaving
van wet- en regelgeving op het gebied van scheepvaart; assisteert de mobiel verkeersleider bij het geven
van (verkeersregulerende) informatie, adviezen en aanwijzingen aan vaarweggebruikers, neemt maatrege
len en/of treedt (verbaliserend) op in het kader van een veilig en vlot scheepvaartverkeer; houdt (mede)
toezicht op bebakening, vaarweguitrusting, vaargeuldiepte e.d. door middel van waamemingen en eenvou^dis^netinaenmneld^ventuel^oielgunter^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Organisatorische positionering

Contacten
-

Afd. hoofd AVS
Nautische
Codrdinatie

Bedrijfsvoering

Organisatie
kwaJiteit

Verkeersdicnst

Beleids*
ondersteuning
&
Advies

Verkeersbegelddende
systemen

Scheepvaart*
beleid
&
Projccten

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 scheepvaart en scheepvaartdienst over om
standigheden op het water en in het kader van de
vaaropdracht om informatie uit te wisselen
met derden over activiteiten op het water om
informatie te verstrekken en aanwijzingen te ge¬
ven.

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de kwaliteit en voortgang van
de uitvoering van de (vaar)opdrachten en het beheer en onderhoud van het vaartuig met alle toebehoren;
kaders zijn interne werkafspraken, regels en voor¬
schriften van belang voor het uitvoeren van de
vaaropdrachten en speciefieke wet- en regelge¬
ving op het gebied van scheepvaart, milieu en waterstaatswerken;
neemt beslissingen over de te stellen prioriteiten
aan boord van het vaartuig, de navigatie van het
vaartuig en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het beheer en onderhoud van het vaar
tuig.

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

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
MBO werk- en denkniveau;
kennis van specifieke procedures, wetten, regels
en richtlijnen op het gebied van scheepvaart-, mi
lieu- 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 assisteren van de mobiele ver¬
keersleider bij handhavings-, verkeersregulerende
en toezichttaken;
voor de ftinctie (wettelijk) verplichte opleidingen.
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RWS/DZH/AV

Van Dam Partners
Functiebenaming en functiecode
_AVS/75 matroos/motordriiver_

Belangrijkste resultaatgebieden
1.
2.

4.

Onderhoud vaartuis: voert onder verantwoordelijkheid van de gezagvoerder kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan het vaartuig, uitrusting en tuigage;
Onderhoud en bedriifsvaardizheid motor en elektrische installaties: voert onder verantwoordelijkheid van
de gezagvoerder klein onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan de motor en elektrische installaties
van het vaartuig; controleert voor en tijdens de vaart de bedrijfstoestand van de motor en elektrische instal¬
laties en bunkert op aanwijzing van de gezagvoerder brandstof, smeerolie en water en bestelt victualien.
Dekwerkzaamheden: verricht alle voorkomende dekwerkzaamheden; zorgt voor een veilige situatie aan
dek, verricht logistieke werkzaamheden aan boord, helpt bij het uitleggen, aanbrengen, vemieuwen en/of
controleren van bebakening en vaarweguitrusting (tonnen, ankerkettingen, boeien e.d.), verricht al het
voorkomende laad- en loswerk.
Administratie: verricht eenvoudige administratieve handelingen in het kader van het onderhoud en het
bedrijfsvaardig houden van het vaartuig (verslaglegging, joumaalvoering, orderbonnen uitschrijven e.d.);

Organisatorische positionering
Afd. hoofd AVS
Nautische
Coord inatie

1

Contacten

Bedrij fsvoering

met opstappers voor het geven van informatie en
eventueel aanwijzingen aangaande de veiligheid;
met dienstkring medewerkers over omstandigheden op het water om informatie uit te wisselen.

Organisatie
kwaliteit

Veriteersdienst

Bcleidsondersteuning
&

Verkeersbegcletdende
systemen

Scheepvaartbeleid

Ad vies

&

Projecten

speelruimte/verantwoordelijkheid
is hierarchisch verantwoording schuldig aan het
hoofd van de onderafdeling over het functioneren
als bemanningslid;
is aan boord van het vaartuig verantwoording
schuldig aan de gezagvoerder voor wat betreft de
werkwijze, het gebruik van apparaten en de onderhoudstoestand van het vaartuig, motor en electrische installaties;
kaders zijn werkvoorschriften en -procedures,
voorgeschreven onderhoudtermijnen, opgestelde schema’s en werkinstructies;
neemt beslissingen over de wijze van uitvoeren
van de opgedragen werkzaamheden.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
LBO werk- en denkniveau;
kermis van scheepsmotoren en inzicht in de technische staat van het vaartuig;
kermis van onderhoudssystemen en toepassingen
daarvan m.b.t. het vaartuig;
kermis van administratieve handelingen t.b.v
verslaglegging, Joumaalvoering, het uitschrijven
van orderbormen;
vaardigheid in het uitvoeren van (routinematige)
onderhouds en reparatiewerkzaamheden aan het
vaartuig;
inzicht in de taakstelling van de hoofdgroep AV;
voor de functie (wettelijk) verplichte opleidingen.

Indelingsadvies
1/3
Functieprqfielen DZH/A V/A VS
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Van Dam Partners

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode

A VS/078 Coordinator cluster Beleidsondersteunina & Advies

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

Coordinatie cluster.
- verzorgt de verdeling/prioritering van de werkzaamheden biimen het cluster en de voortgangs en
kwaliteitsbewaking ten aanzien van activiteiten en producten;
- treedt op als aanspreekpunt en coach voor de medewerkers van het cluster; behandelt vakinhoudelijke
problemen binnen het cluster die niet door de medewerkers zelf kunnen worden uitgevoerd;
- vervult de rol van klankbord en ‘sparring partner’ voor de hierarchische leiding/het management ten
aanzien van het werkterrein, de werkprocessen en de bedrijfsvoering van het cluster;
- treedt op als eerste aanspreekpunt voor overige directieonderdelen over het werkterrein van het clus¬
ter; bewaakt de dwarsverbanden met de activiteiten van de andere afdelingsonderdelen en de clusters
Beleidsondersteuning & Advies van de dienstkringen;
levert als meewerkend voorman een bijdrage aan de uitvoering van de clusterwerkzaamheden.
Lokaal RWS-beleid en maatrezelem draagt zorg voor de doorvertaling van regionaal RWS-beleid naar
lokaal beleid en concrete maatregelen binnen het beheersgebied; neemt in dit kader kermis van landelijk en
regionaal RWS-beleid en toetst dit op (praktische) haalbaarheid; adviseert hierover, stelt plaimen, rappor
tages, nota’s e.d. op, verzorgt managementinformatievoorziening; stuurt in dit kader de verkeersdienst in
overleg met het hoofd Verkeersdienst mede flinctioneel/vakinhoudelijk aan.
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.
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
Coordinatie

Bedrijfsvoering

Organisatie
kwaliteit

Verkeersdienst

Beleids*
ondersteuning
&

Vcrkeersbegeleidende
systemen

Scheepvaartbeleid

Advies

&

Proiecten

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

Indelingsadvies
IV/11

Functieprofielen DZH/A V/A VS

met clusters Beleidsondersteuning & Advies van
de dienstkringen en overige AV-onderdelen over
vakinhoudelijke aspecten om af te stemmen, afspraken te maken;
met (hoofd)afdelingen directie Zuid-Holland,
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over ontwikkeling en uitoefening
van de Verkeersdienst om informatie uit te wisse
len, 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.
met DGG over (nautische) beleidskaders om af te
stemmen en informatie uit te wisselen.

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

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVS/079 medewerker Beleidsondersteuning & 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 functie-eisen hieraan;
- neemt kennis van het landelijk beleid aangaande integraal waterbeheer en levert een bijdrage aan de
vertaling van landelijk naar regionaal beleid;
- neemt kennis van lokale initiatieven, beoordeelt deze en ondemeemt hierop actie;
- houdt zicht op de hoogte van (monitort) de wijze waarop het beheer van de beheersobjecten wordt gevoerd en geeft hierin adviezen.
Proiecten. participeert in hoofdafdelingsbrede projecten op het gebied van integraal waterbeheer.
Overles en netwerken: bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk en participeert in
verscheidene overlegsituaties.

Organisatorische positionering
Afd. hoofd AVS
Nautische
Coordinade

]

Contacten

Bedrijfsvoering

Organisade
kwaliteit

Verkeersdienst

Bcleidsondersteuning

Verkeersbegelddendc
systemen

Scheepvaart*
bdeid
&

Proiecten

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

-

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

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

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

RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode

AVS/019 hoofd onderafdeling Scheepvaartbeleid en Projecten

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.
4.

Management van de onderafdeling. verzorgt de bedrijfsvoering van de onderafdeling, draagt zorg voor de
inrichting en aanstinring 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 afdelings- en AV-onderdelen.
Resionaal scheepyaartbeleid: draagt zorg voor de vertaling van landelijk beleid naar regionaal beleid,
voert hiertoe overleg met de Verkeersdienst, het cluster Beleidsondersteuning & Advies en landelijke be
leidsmakers en zet (beleids)projecten op; levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het werkterrein
van de onderafdeling.
Overlez. netwerken en verte^enwoordisins'. bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk en participeert en/of treedt op als voorzitter in in- en exteme overleggremia.
Particiyatie in management, 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
Naudsche
Coord inade

Bedrijfsvoering

Organisatie
kwaliteit

Verkeersdienst

Beleids¬
ondersteuning
&

Verkeersbegeleidende
systemen

Scbeepvaartbdeid

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 beleidsvoorstellenZ-adviezen;
kaders zijn in algemene termen geformuleerde
(strategische) beleidslijnen en wet- en regelgeving
van belang voor het werkterrein van de onderaf¬
deling en AVS als geheel;
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 en AVS als geheel.

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 andere AV-onderdelen over beleids-, vakinhoudelijke en/of bedrijfsvoeringsaspecten om at
te stemmen, afspraken te maken, draagvlak te
creeren;
met (hoofd/staf)afdelingen directie Zuid-Holland,
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over beleidsontwikkelingen en/ot
bedrijfsvoering om informatie uit te wisselen, at
te stemmen;
met regionale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies e.d.) en belangenorganisaties over ontwikkeld/te ontwikkelen regionaal be¬
leid om af te stemmen, informatie uit te wisselen
en draagvlak te creeren.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
academisch werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving, verkeersbegeleiding en het beleidsgebied Water
(m.n. scheepvaart, transport en nautische zaken);
vaardigheid in het geven van leiding aan een
dienstonderdeel gericht op beleidsontwikkeling;
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 fmancieeleconomische, juridische en bestuurlijke beleidsaangelegenheden;
vaardigheid in het vertegenwoordigen van de
afdeling in overlegsituaties.
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RWS/DZH/AV

Van Dam Partners
Functiebenaming en functiecode
AVS/063-I senior beleidsmedewerker

AVS/063-II beleidsmedewerker

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

3.

4.

Beleidsvlannen, -adviezen en -voorstellen: vertaalt landelijk scheepvaartbeleid naar regionaal scheepvaartbeleid (rekening houdend met integraal vervoer- en waterbeleid); monitort en houdt zich op de hoogte
van landelijke (beleids)ontwikkelmgen, bepaalt de consequenties voor het regionale beleid en formuleert
nota’s, adviezen, plannen op specifieke deelterreinen van het regionale scheepvaartbeleid; levert van uit de
regio bijdragen aan landelijke beleidsontwikkeling.
Beleidsimplementatietraiecten en uitvoerinssproiecten'. initieert, definieert en begeleidt onderzoeken,
verkenningen en uitvoeringsprojecten in de regio (projectmanagement), stelt in dit kader uitvoeringsplannen op en verzorgt de kwaliteits-, voortgangs- en financiele bewaking.
Beleids-Zuitvoerinssinformatie en -rapportases: stelt beleids- en uitvoeringsinformatie samen aangaande
de eigen deelterreinen en verstrekt deze; stelt in dit kader voortgangs- en verantwoordingsrapportages op
ten behoeve van het beleids- en planproces.
Overles. netwerken en verte^emvoordisins: bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienet
werk en participeert in in- en exteme overleggremia, project-, werk- en stuurgroepen; vertegenwoordigt
AVS en AV aangaande de eigen deelterreinen, draagt beleidsvoorstellen en -adviezen uit en geeft voor
lichting/presentaties omtrentbeleidsimplementatietrajecten en uitvoeringsprojecten.

Organisatorische positionering

Contacten

Afd. hoofd AVS
Nautische
Coordinatie

Bed rij fsvoering

Organisatie
kwaliteit

Verkeersdienst

Beleidsondersteuning
&

Verkeersbegeleidende
systemen

Scheepvaart-

Advies

bdeid
&

Projecten

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling over de inhoud van beleidsvoorstellen/-adviezen en de invulling en begeleiding van
de eigen uitvoeringsprojecten;
kaders zijn in algemene termen geformuleerde
(landelijke) beleidslijnen en wet- en regelgeving
van belang voor het werkterrein van de onderaf¬
deling en AVS in het algemeen en de eigen deel¬
terreinen in het bijzonder;
neemt beslissingen over het projectmanagement
van de eigen uitvoeringsprojecten, over de invul¬
ling van de bijdragen aan in- en exteme overlegsituaties en over de inhoud van de eigen beleidsvormende en -uitvoerende bijdragen (voorstellen.
adviezen plannen e.d.).

Indelingsadvies
IV/10- V/11 (zie uitgebreide waarderingsadvies)
_
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 andere AV-onderdelen over beleids- en vakinhoudelijke aspecten om af te stemmen, afspraken te maken, draagvlak te creeren;
met (hoofd)afdelingen directie Zuid-Holland,
andere directies/specialistische diensten van
Rijkswaterstaat over beleidsontwikkelingen om
informatie uit te wisselen, af te stemmen;
met regionale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies e.d.) en belangenorganisaties over ontwikkeld/te ontwikkelen regionaal be¬
leid en beleidsimplementatie om af te stemmen,
informatie uit te wisselen en draagvlak te creeren.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO+/academisch werk- en denkniveau;
kennis van relevante wet- en regelgeving en het
beleidsgebied Water (m.n. scheepvaart, transport
en nautische zaken);
kennis van en vaardigheid in het analyseren van
ontwikkelingen, bestuurlijke en ambtelijke priori
teiten, samenhangen, randvoorwaarden en be
leidsvorming op de eigen deelterreinen;
vaardigheid in het ontwikkelen van (regionale)
beleidsproducten op het aandachtsgebied scheep¬
vaart en het uitdragen hiervan;
kennis van projectmanagement en vaardigheid in
het opzetten en aansturen van (uitvoerings) pro¬
jecten en beleidsimplementatie;
vaardigheid in het vertegenwoordigen van de
afdeling in overlegsituaties en het bouwen en onderhouden van een relevant network.
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RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
_AVS/065 medewerker statistiek

Belangrijkste resultaatgebieden
1-

2.

4.
5.

sesevensverzamelin^: verzamelt en beheert scheepvaartgegevens; boort in dit kader informatiebronnen
aan en onderhoudt deze, onderhoudt in- en exteme contacten en bewaakt de voortgang en kwaliteit van de
gegevensverstxekking door informatiebronnen.
statistisch onderzoek/statistische analyse', stelt statistische overzichten op en voert statistische onderzoek
op de scheepvaartgegevens uit; analyseert en interpreteert gegevens/statistische overzichten, signaleert
knelpunten, formuleert conclusies van onderzoek en doet op basis hiervan inhoudelijke aanbevelingen
voor het scheepvaartbeleid.
statistische rapportase en informatievoorzienim'. stelt statische rapportages op met daarin de verzamelde
statistische overzichten en de conclusies en aanbevelingen uit statistisch onderzoek; geeft toelichting op
onderzoeken/rapportages aan functionele relaties (beleidsmedewerkers, exteme belangstellenden e.d).
veilisheidsmonitorins: bouwt, implementeert en onderhoudt het veiligheidsmonitoringsysteem; voert in dit
kader risicoanalyses uit, signaleert knelpunten/veiligheidsrisico’s en adviseert hierover.
overles: participeert op basis van deskundigheid op het gebied van statistiek en veiligheidsmonitoring in
in- en exteme overlegsituaties op het gebied scheepvaart(beleid).

Organisatorische positionering

Contacten

Afd. hoofd AVS
Nautische
Coordinatie

Bedrijfsvoering

Organ isade
kwaliteit

Verkeendienst

Beleidsondersteuning
&

Verkeersbegeleidende
systemen

Scheepvaartbeletd

Advies

&

Projecten

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
onderafdeling Scheepvaartbeleid en Projecten
over de wijze waarop invulling wordt gegeven
aan statistisch onderzoek en rapportage en de vei
ligheidmonitoring;
kaders zijn specifieke beleidslijnen en met elkaai
samenhangende richtlijnen, procedures en wet- en
regelgeving van belang voor het werkterrein van
de afdeling AVS;
neemt beslissingen over de wijze waarop statisti¬
sche onderzoeken en rapportages worden ingevuld en uitgevoerd, over de inhoud van adviezen,
voorstellen en aanbevelingen en over de inhoud
van het veiligheidsmonitoringsysteem.

met diensten (in- en extern RWS) die zich ook
bezig houden met het verzamelen en bewerken
van scheepvaartgegevens (AVV, KLPD, Loodswezen, scheepvaartinspectie, DGG e.d.) over be
leid en gesignaleerde ontwikkelingen op het ge
beid van scheepvaart om gegevens uit te wisselen
en af te stemmen;
met andere AVS onderdelen en beleidsmakers op
het gebied van scheepvaart over statistische gege¬
vens en analyses en over de veiligheidsmonito
ring om informatie uit te wisselen, af te stemmen,
te adviseren en aanbevelingen te doen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kennis van scheepvaart(beleid) zoals scheepsbouw, vaargedrag, relevante wet- en regelgeving.
bemanningswetgeving;
kermis van statistiek en vaardigheid in toepassen
van statistische methoden en technieken;
kennis van veiligheidskunde (risicoanalyses,
veiligheidsonderzoeksmethodieken e.d);
vaardigheid in het vertalen van statistische analy¬
ses en risicoanalyses naar (beleids)adviezen en
voorstellen;
vaardigheid in.het uitdragen en presenteren van
informatie en onderzoeksresultaten.

Indelingsadvies
IV/9

Functieprofielen DZH/A V/A VS
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Van Dam Partners
Functiebenaming en functiecode

AVS/059 senior medewerker verkeersbegeleidende systemen

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.
5.

Operationeel beheer systemen: draagt zorg voor het dagelijkse beheer en onderhoud van de verkeersbege
leidende en informatieverwerkende systemen (planning en cobrdinatie); monitort de werking van het systeem, lost storingen op, houdt toezicht op reparaties en onderhoudswerkzaamheden, voert tests uit e.d.;
stelt onderhoudsplannen op, voert deze uit en verzorgt het bijbehorende financieel en contractbeheer.
Innovaties en aanvassimsvoorstellen-. houdt de bestaande systemen up to date; doet in dit kader aanpassingsvoorstellen en adviseert het management hierover; vertaalt in dit kader gebruDcerswensen en eigen inzichten naar functionele en technische specificaties; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen en in¬
novaties in de markt en vertaalt deze naar de (verkeersbegeleidende) systemen en technieken van AVS;
Aanpassinssproiecten: initieert en (bege)leidt (complexe/omvangrijke) aanpassingsprojecten; maakt, wijzigt en begeleidt contracten dienaangaande en verzorgt de bijbehorende fmanciele afwikkeling en administratie; houdt toezicht op aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd door derden.
Gebruikersondersteunins. -advies en -instructie\ geeft voorlichting en instructie over de werking en goed
gebruik van de systemen en beantwoordt gebruikersvragen.
VBS-beleid: levert mhoudelijke bijdragen aan het strategisch VBS-beleid; formuleert (mede) beleidsvoorstellen en adviseert het management en de onderafdeling scheepvaartbeleid en projecten hierover.

Contacten

Organisatorische positionering
Afd. hoofd AVS
Nautische
Coordinatie

Bedrijfsvoering

Organisatie
kwaliteit

Verkecrsdienst

Beleidsondersteuning

Vcrkeers*
bcgeieidende
systemen

Scheepvaart*
beleid
&

Projecten

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd AVS
over de planning, cobrdinatie, voortgang en kwa¬
liteit van het beheer en onderhoud van de syste¬
men, de inhoud van (aanpassings)voorstellen en
adviezen en de invulling van de gebruikersondersteuning;
kaders zijn met elkaar samenhangende richtlijnen,
procedures en specifieke beleidslijnen op het gebied van beheer, onderhoud en ontwikkeling van
VBS en informatieverwerkende systemen;
neemt beslissingen over de inhoud van voorstellen en adviezen, over (de planning van) het be¬
heer en onderhoud van de systemen, in het kader
van de aansturing van aanpassingsprojecten en
over de bijdragen aan het strategisch VBS-beleid

Indelingsadvies

met leveranciers, onderhoudsbedrijven en adviseurs over (technische) mogelijkheden, opdrachten, plaiming en kwaliteit van werkzaamheden en
leveranties om informatie uit te wisselen, af te
stemmen en afspraken te maken;
met management en medewerkers (gebruikers)
van de verkeersdienst over de werking van syste¬
men en uit te voeren onderhouds en aanpassings¬
werkzaamheden om hierover informatie uit te
wisselen, af te stemmen;
met interne en exteme deskundigen (o.a. collegabeheerders) op het gebied van VBS over ervaringen en nieuwe ontwikkelingen om af te stemmen
en informatie uit te wisselen;
met ZXl over de kantoorautomatisering en door
deze afdeling op te lessen problemen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kennis van IT, datacommunicatie en de in gebruik
zijnde systemen en technieken (radar, beeld- en
geluidsoverdracht, elektrotechniek, bouwkunde,
diverse software applicaties);
kennis van het werkveld van de verkeersdienst en
van de scheepvaart;
kennis van fmancieel-administratieve en contractenprocedures;
vaardigheid in het initieren en leiden van om
vangrijk/complexe aanpassingsprojecten op het
gebied van VBS;
vaardigheid in het ondersteunen en instrueren van
gebruikers.

IV/10

Functieprofielen DZH/A V/A VS
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RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVS/061 medewerker verkeersbegeleidende systemen

Belangrijkste resultaatgebieden
1■

2.

3.

4.

Operationeel beheer systemen'. verzorgt (mede) het dagelijkse beheer en onderhoud van de verkeersbege¬
leidende en informatieverwerkende systemen; monitort de werking van het systeem, lost storingen op,
houdt toezicht op reparaties en onderhoudswerkzaamheden, voert tests uit e.d.; stelt onderhoudsplannen
op, voert deze uit en verzorgt het bijbehorende financieel en contractbeheer.
Innovaties en aanpassinssvoorstellerv. houdt de bestaande systemen up to date; doet in dit kader aanpassingsvoorstellen en adviseert het management hierover; vertaalt in dit kader gebruikerswensen en eigen inzichten naar fimctionele en technische specificaties; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen en in¬
novaties in de markt en vertaalt deze naar de (verkeersbegeleidende) systemen en technieken van AVS.
Aanpassin'ssvroiecten-. participeert in en/of (bege)leidt aanpassingsprojecten; maakt, wijzigt en begeleidt
contracten dienaangaande en verzorgt de bijbehorende fmanciele atWikkeling en administratie; houdt toe
zicht op aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd door derden.
Gebruikersondersteunins. -advies en -instructie: geeft voorlichting en instructie over de werking en goed
gebruik van de systemen en beantwoordt gebruikersvragen.

Organisatorische positionering

Contacten

Afd. hoofd AVS
Nautische
Codrdinade

Bedrij fsvoerin g

Organisatie
kwahteit

Verkecrsdienst

Beleidsondersteuning
&

Verkeersbegdeidende
systemen

Scheepvaartbdeid

Advies

&

Proiecten

speelruimte/verantw^oordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd AVS
over de voortgang en kwaliteit van het beheer en
onderhoud van de systemen, de inhoud van (aanpassings)voorstellen en adviezen en de invulling
van de gebruikersondersteuning;
kaders zijn met elkaar samenhangende richtlijnen
procedures en specifieke beleidslijnen op het gebied van beheer, onderhoud en ontwikkeling van
VBS en informatieverwerkende systemen;
neemt beslissingen over de inhoud van voorstellen en adviezen, over het beheer en onderhoud
van de systemen en in het kader van de aansturing
van aanpassingsprojecten.

Indelingsadvies

met leveranciers, onderhoudsbedrijven en advi
seurs over (technische) mogelijkheden, opdrach
ten, planning en kwaliteit van werkzaamheden en
leveranties om informatie uit te wisselen, af te
stemmen en atspraken te maken;
met management en medewerkers (gebruikers)
van de verkeersdienst over de werking van syste¬
men en uit te voeren onderhouds en aanpassings¬
werkzaamheden om hierover informatie uit te
wisselen, af te stemmen;
met interne en exteme deskundigen (o.a. collega
beheerders) op het gebied van VBS over ervaringen en nieuwe ontwikkelingen om af te stemmen
en informatie uit te wisselen;
met ZXI over de kantoorautomatisering en door
deze afdeling op te lossen problemen.

Kennis, vaardigheden en functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
kennis van IT, datacommunicatie en de in gebruik
zijnde systemen en technieken (radar, beeld- en
geluidsoverdracht, elektrotechniek, bouwkunde,
diverse software applicaties);
kennis van het werkveld van de verkeersdienst en
van de scheepvaart;
kennis van financieel-administratieve en contrac
tenprocedures;
vaardigheid in het initieren en leiden van aanpas
singsprojecten op het gebied van VBS;
vaardigheid in het ondersteunen en instrueren van
gebruikers.

IV/9

Functieprofielen DZH/A V/A VS
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Van Dam Partners
Functiebenaming en functiecode
AVS/023 hoofd onderafdeling Bedriifsvoering

Belangrijkste resultaatgebieden
1.

2.

4.
5.

Management van de onderafdelins'. verzorgt de bedrijfsvoering van de onderafdeling, draagt zorg voor de
inrichting en aansturing van de primaire processen en voor de realisatie van de producten; treedt op als eerste aanspreekpunt voor overige directieonderdelen op het werkterrein van de onderafdeling; bewaakt de
dwarsverbanden met de activiteiten van AXA, AXP en de andere onderafdelingen Bedrijfsvoering binnen
AV.
Onderafdelimsbeleid: levert als vakinhoudelijk deskundige een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het
werkterrein van de onderafdeling.
Bedriifsvoehnssadvies en -ondersteunins: draagt zorg voor de inhoudelijke ondersteiming aan het mana¬
gement van de afdeling 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 verte^enwoordmns: bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk
en participeert en/of treedt op als voorzitter in in- en exteme overleggremia.
Particivatie in manaeemenf. 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 beleid van de afdeling.

Contacten

Organisatorische positionering
Afd. hoofd AVS
Nautische
Coord inatie

Bedrijfsvoering

Organisatie
kwaliteit

Verkeersdienst

Beleidsondersteuning
&
Advies

Verkeersbegeleidende
systemen

Scheepvaartbeletd
&
Proiccten

speelruimte/verantwoordelijkheid
is verantwoording schuldig aan het hoofd van de
afdeling over de bedrijfsvoering van de onderaf¬
deling, de productrealisatie en de inhoud van bedrijfsvoermgsvoorstellen/-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.

met het management van de afdeling over aange
legenheden op het gebied van beheer en bedrijfs¬
voering 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 afdeling te behartigen, toe te lichten e.d.;
met exteme diensten, instellingen en bedrijven,
om over beheers- of bedrljfsmatige aangelegen¬
heden informatie in te winnen, toelichting te geven, voorbereidende besprekingen of onderhandelingen te voeren.

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

Indelingsadvies
IV/10
Functieprofielen DZH/A V/A VS
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RWS/DZH/AV
Functiebenaming en functiecode
AVS/089 medewerker bedriifsvoering

Belangrijkste resultaatgebieden
1-

Bedrijfsvoerinss- en vroiectondersteuninT. ondersteimt/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 deskimdige in projectgroepen; begeleidt eenvoudige contracten.
Financiele en contractenadministratie'. voert de fmanciele en contractenadministratie van de afdeling;
verzamelt en beheert in dit kader bedrijfsvoeringsgegevens, verzorgt budgetbeheer en informeert het hoofd
bedrijfsvoering hierover; controleert fmanciele 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 afdeling; 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 (zeeQfimctie tussen leiding/medewerkers van de afdeling en (exteme) fimctionele relaties, verstrekt en/of vraagt mlichtingen/informatie op t.b.v. de afdelingsonderdelen.
Administratieve. losistieke en facilitaire ondersteunin'r. draagt zorg voor het voeren van de aan het secre¬
tariaat toegewezen overige (facilitaire, personele e.d.) administraties van de afdeling; 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 (oytioneelh verzorgt de dagelijkse werkverdeling binnen het secretariaat, bewaakt voortgang en kwaliteit en treedt op als aanspreekptmt binnen de afdeling voor logistieke, admmistra
tieve en secretariaatsaangelegenheden.

2-

3.

4.

5.

Organisatorische positionering

Contacten

Afd. hoofd AVS
Nautische
Coordinatie

Bedrijfsvoering

Organisatie
kwaliteit

Verkeersdienst

Beleidsondersteuning
&

Verkeersbegeleidende
systemen

Scheepvaartbeleid

Advies

&.

Projecten

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 prioriteits
overwegingen hierin en over de inhoud van de ei¬
gen adviezen.

Indelingsadvies
III/7

Functieprofielen DZH/A V/A VS

met management, medewerkers en projectgroepen
van de afdeling 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
bedrijfsvoerings-, administratief-organisatorische
en secretariele aangelegenheden om informatie uit
te wisselen;
met opdrachtnemers in het kader van de het op¬
stellen, begeleiden en afhandelen van contracten/overeenkomsten om af te stemmen en informatie uit te wisselen.

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 financiele
en contractenadministraties;
vaardigheid in het adviseren over bedrijfsvoe
ringsaspecten op basis van procedureelinhoudelijke en administratief juridische kennis;
inzicht in de organisatorische en fimctionele verhoudingen binnen de afdeling, AV en de directie;
vaardigheid in het communiceren met en informe
ren van extemen;
mondelinge
en
schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid.
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Indelingsadviezen
‘Ladderfuncties’

Van Dam Partners

RWS/DZH/AV

Indelingsadviezen
Hoofdgroep Beheer Natte Infrastructuur (AV)

1.

overzicht scores op kenmerken

De score-uitkomsten zijn per basisproces van de hoofdgroep AV in een vergelijkende label
opgenomen. In deze label zijn achlereenvolgens de code van de overeenkomslige funclielypering, de funclienaam, de scores van de 14 kenmerken, de somscore en de BBRA-schaal vermeld.

code

functie

023

hoofd AV
hoofd AVB
hoofd dienstkring I
hoofd dienstkring II
hoofd AVS
hoofd Kunstwerken I
hoofd Kunstwerken II
hoofd Kunstwerken III
hoofd Waterwegen
hoofd Handhaving
hoofd Waterwegen Handh.
hoofd Bediening
_
hoofd Scheepvaart bel. Proj.
hoofd Verkeersdienst
hoofd Bedrijfsvoering

025-1
025-11

senior adviseur
adviseur

027

medewerker org. kwaliteit

029-1
029-11

projectcoordinator B&O I
projectcoordinator B&O II
senior medewerker B&O
medewerker B&O
medewerker ontwerp
integraal toezichthouder
schipper/mdw. inspectie

001

003
005

007
009

Oil
012
015

017
019
021

meetschalen
8
9 10
hoofdgroep AV
Management

11

12

13

14

tot

sch

53

53

42
45 ■!]
42
53
42
AVB

Organisatiekwaliteit
Uitvoering van werken

033
035
037
039
041

39
36
28
Handhaving

043
045
047
049
051

mdw. best, jur. handh.
mdw. insp. mil, handh.
mdw. adm. handh. mil.zorg
mdw. procesonderst.
coordinator milieuzorg

Indelingsadviezen A V/DZH

39
36

39

1

Van Dam Partners
053
054
055
056
057
059
061
063
065
067
069
071
073
075
077
078
079
081
083
085
i ;:89
jt093
097
099
101
103
i05

RWS/DZH/AV

Nautisch toezicht en bediening
hoofdsluismeester I
hoofdsluismeester II
sluismeester AVH
sluismeester AVM
sluismeester AVN
nautisch coordinator
senior medewerker VBS
medewerker VBS
senior beleidsmdw.
beleidsmedewerker
medewerker statistiek
operationeel medewerker
verkeersleider
mobiel verkeersleider
sezaovoerder
matroos/motordrijver
1
1
Regio-strategie, Ruimtelijke Ordening, Vergunningen
coord. Bel. ond. & Adv.
coord. Bel. ond. & Adv.
mdw. bel.ond. & adv.
sr. mdw. best, jur. beh.
mdw. best, jur. beh.
Bedrijfsvoering/facilitair
sr. mdw. bedrijfsvoering
mdw. bedrijfsvoering
mdw. secretariaat
systeembeheerder
sr. mdw. fac. beheer
mdw. fac. beheer
onderst. mdw. fac. beh.
mdw. man. onderst.
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43
38
36
28
22
49
49
42

42
28
39
28
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2

RWS/DZH/AV

Van Dam Partners

2.

functiewaarderingsrapporten ‘Ladderfuncties’

001

hoofd dienstkring

code

functie

meetschalen
8
9 10

11

12

13

14

tot

sch

hoofdgroep AV
AV-management
005-1
005-11

hfd. dienstkring
hfd. dienstkring

56
53

Voor de functie van hoofd dienstkring geldt een waarderingsbereik van V/12-V/13 blijkend
uit de bovenstaande opsplitsing van functie 005 naar een tweetal types. Voor beide types geldt
dezelfde functietypering. Voor de uit'werking naar de functioneringsniveaus binnen deze func¬
tie wordt verwezen naar de onderstaande onderbouwing van het waarderingsadvies.
De functie van hoofd dienstkring kan binnen AV, afhankelijk van de aard en inhoud van de
werkzaamheden die binnen de functie worden opgedragen, op twee niveaus worden ingedeeld.
Indelingsadvies situatie I:
Het hoofd dienstkring I verricht werkzaamheden in een omgeving waarin sprake is van (zeer)
grote complexiteit van de infrastructuur en objecten in het beheersgebied (onconventioneel).
Er is daarbij tevens sprake van een zeer omvangrijk afbreukrisico en grote politieke, economische en maatschappelijke gevoeligheid.
Dit brengt met zich mee dat er sprake is van relatief complex bestuurlijk overleg. Tevens onderhouden de counterparts van het dienstkringhoofd op het hoogste politiek-bestuurlijke ni¬
veau contacten. Dit maakt dat er bij het door het dienstkringhoofd gevoerde overleg sprake is
van een aanzienlijk (politiek en bestuurlijk) afbreukrisico. Topambtenaren en politiek verantwoordelijken worden naar aanleiding van door de functionaris gevoerd bestuurlijk overleg
namelijk direct benaderd/aangesproken door de counterparts van het dienstkringhoofd in het
beheersgebied. Dit vraagt van de functionaris een zeer diplomatieke opstelling en een vergaande vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en complexe politiekbestuurlijke netwerken.
Tevens maken de kenmerken van het beheersgebied en de daarin geplaatste objecten dat er
sprake is van aansturing van een dienstkring waarbij zeer veel sprake is van innovativiteit en
ontwikkeling van nieuwe ideeen, methoden en technieken die een landelijke uitstraling hebben. Er wordt een zwaar beroep gedaan op het dienstkringhoofd bij het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van innovaties en vemieuwingen op landelijk niveau en de vertaling daarvan naar landelijk RWS-beleid.
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Samenvattend kan gesteld worden dat op dit niveau met name het effect van cumullering van
problematiek vanuit verschillende invalshoeken (milieu, veiligheid, economie, politiek, maatschappij, techniek e.d.) in sterke mate speelt. Het is aan de functionaris in zijn dagelijks functioneren tegenstrijdige grootheden af te wegen en te komen tot een juiste prioriteitsstelling.
Als de invulling van de functie van hoofd dienstkring voldoet aan bovenstaande kenmerken is
indeling van de functie in V/13 verantwoord. Er moet op dit niveau volgens de algemene karakteristieken namelijk sprake zijn van het verrichten van werkzaamheden op een terrein van
beleid, bestuur, techniek en/of onderzoek met een grote mate van verwevenheid met andere
terreinen. Het betreft tevens de behandeling van multidisciplinaire, dan wel complexe onderwerpen op beleidsvormend, bestuurlijk-ondersteunend en/of technisch gebied. De werkzaam¬
heden hebben een veranderlijk, dynamisch karakter vanwege sterk integrerende elementen uit
andere beleidsterreinen en de innovatieve ontwikkeling birmen het eigen terrein. Dit maakt dat
het nodig is te zoeken naar creatieve, in het betreffende aandachtsgebied weinig of niet gangbare oplossingen e.d. Er is tevens sprake van het met een grote mate van zelfstandigheid optreden in multidisciplinaire overlegkaders, waarin adviezen en standpunten worden uitgedragen, en waarvan de resultaten moeten worden geihtegreerd in het eigen (beleids)terrein.
Indelingsadvies situatie IE
Het hoofd dienstkring II verricht werkzaamheden in een omgeving waarin sprake is van (gro¬
te) complexiteit en diversiteit in infrastructuur en/of objecten. Het politiek, maatschappelijk
en bestuixrlijk afbreukrisico is daarbij duidelijk aanwezig.
Er is sprake van het voeren van zelfstandig (bestuurlijk) overleg met (een groot) afbreukrisico
en verantwoording achteraf Hierbij is sprake van het voeren van overleg met bestuurlijke
counterparts op relatief gelijkwaardig niveau, die contacten onderhouden onder het hoogste
politiek-bestuurlijke niveau van RWS en V&W.
Tevens maken de kenmerken van het beheersgebied en de daarin geplaatste objecten dat er
sprake is van aansturing van een dienstkring waarbij sprake is van ontwikkeling van nieuwe
ideeen, methoden en technieken die met name een regionale uitstraling hebben.
Als de invulling van de functie van hoofd dienstkring voldoet aan bovenstaande kenmerken is
indeling van de functie in V/12 verantwoord. Er moet op dit niveau volgens de algemene karakteristieken namelijk sprake zijn van het verrichten van werkzaamheden op een als afzonderlijk en afgerond onderkend terrein van beleid, bestuur, techniek en/of onderzoek. De func¬
tionaris verzorgt de integrale behandeling van meer deelgebieden omvattende onderwerpen,
waarbij eigen oordeelsvorming gericht op de doelstellingen van beleid, bestuur en/of techniek
wordt vereist. De werkzaamheden omvatten ontwikkeling en vormgeving van beleid, het uitwerken van (beleids)ideeen, het (mede) richting geven aan ontwikkeling van grote technische
of maatschappelijke projecten. De werkzaamheden worden gevormd door een afgerond takenpakket dat de breedte van het aandachts-Zwerkgebied van de dienstkring in zijn geheel
omvat. Er is tevens spraken van het voeren van zelfstandig overleg met een relatief groot af¬
breukrisico en verantwoording achteraf.
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Overzicht niveaubepalende elementen

Hieronder volgt een weergave van de niveaubepalende elementen per situatie. Hierbij zijn
alleen die elementen weergegeven die bepalend zijn voor het niveauverschil tussen situatie I
en II.
beheersgebied

situatie I (V/13)
zeer complexe en diverse
infrastructuur en onconventionele
objecten.

situatie 11 (V/12)
complexe en diverse infrastructuur
en/of objecten.

overleg en vertegenwoordiging

zeer complex bestuurlijk overleg;
bestuurlijke counterparts op hoog
niveau met contacten op het hoogste politiek-bestuurlijke niveau van
RWSA^&W.
diplomatiek bewegen in zeer com¬
plexe politiek-bestuurlijke netwerken.

complex bestuurlijk overleg; veelal
te maken met bestuurlijke coun¬
terparts op meer gelijkwaardig ni¬
veau, die contacten onderhouden
onder het hoogste politiekbestuurlijke niveau van RWS/V&W.

afbreukrisico

omvangrijk politiek, maatschappelijk, bestuurlijk afbreukrisico;
rechtstreekse impact van optreden
op positie politiek-bestuurlijke top
in bestuurlijk overleg.
objecten met het grootste afbreukri¬
sico aangaande veiligheid, econo¬
mic en/of milieu.

duidelijk aanwezig politiek, maatschappelijk en bestuurlijk
afbreukrisico.
objecten met in zwaarte varierend
(aanzienlijk tot gemiddeld en gering)
afbreukrisico aangaande veiligheid,
economic en/of milieu.

vernieuwing, innovatie en
ontwikkeling

ontwikkelen en uitdragen van technische/beleidsmatige vemieuwingen met een landelijke uitstraling
en zware impact op landelijk RWS
beleid.

ontwikkelen en uitdragen van technische/beleidsmatige vemieuwingen
met een meer regionale uitstraling
en impact op m.n. regionaal RWS
beleid.

Het bovenstaande vertaalt zich in het Fuwasys scorepatroon voor de functie van hoofd dienstkxing zoals boven is aangegeven.
-

geadviseerd wordt de functie 005-1 in te delen in hoofd- en niveaugroep V/13
geadviseerd wordt de functie 005-11 in te delen in hoofd- en niveaugroep V/12
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hoofd Kimstwerken

code

functie

009-1
009-11
009-ni

hoofd Kunstwerken I
hoofd Kunstwerken II
hoofd Kunstwerken III

meetschalen
8
9 10

11

12

13

14

tot

sch

50
45
42

Voor de functie van hoofd onderafdeling Kunstwerken (AVM, AVN, AVH) geldt een waarderingsbereik van IV/9-IV/11 blijkend uit de bovenstaande opsplitsing van functie 009 naar
een drietal types. Voor beide types geldt dezelfde functietypering. Voor de uitwerking nnnr de
fiinctioneringsniveaus binnen deze functie wordt verwezen naar de onderstaande onderbouwing van het waarderingsadvies.
De functie van hoofd onderafdeling Kunstwerken (AVM, AVN, AVH) kan binnen AV, afhankelijk van de aard en inhoud van de werkzaamheden die binnen de functie worden opgedragen, op drie niveaus worden ingedeeld. Het middelste niveau is daarbij het kemniveau.
Indelingsadvies situatie 1:
Het hoofd onderafdeling Kunstwerken I richt zich primair op (het geven van leiding en inhoudelijke aansturing aan) uitvoeringsgerichte werkzaamheden in een omgeving waarin sprake is van onconventionele objecten/kunstwerken met een grote complexiteit. Er is daarbij tevens sprake van een (zeer) omvangrijk afbreukrisico en grote politieke en maatschappelijke
gevoeligheid. Dit brengt met zich mee dat er sprake is van een meer solitaire positie qua ex¬
pertise van de functie hoofd onderafdeling Kunstwerken en derhalve van een zeer beperkte
terugvalmogelijkheid.
Hiemaast zijn de werkzaamheden gericht op het op een proactieve wijze bijdragen aan zowel
dienstkringbeleid als directie- en RWS-beleid op het eigen aandachtsgebied. Van de functionaris wordt daarbij een voortrekkersrol en aanzienlijke innovatieve inbreng op het eigen aandachtsterrein verwacht binnen directiebrede en landelijke werk-, overleg- en projectgroepen.
Er wordt gewerkt op grond van algemene kaders ten aanzien van de aanpak van opdrachten en
daarmee te bereiken resultaten. Hierbij dienen (grotendeels naar eigen inzicht) overwegingen
te worden gemaakt ten aanzien van de aan de orde zijnde zwaarte van de problematiek, de
mate van gevoeligheid, de reikwijdte van beslissingen e.d. Er vindt een toetsing plaats op
hoofdlijnen ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden en de bereikte resultaten. Bij
probleemsituaties is - ten aanzien van uitvoeringsvraagstukken - slechts in zeer beperkte mate
sprake van mogelijkheid tot ruggespraak met anderen (in- en exteme deskundigen).
De uitvoering van de werkzaamheden vereist vaardigheid en initiatief in het inschatten en
oplossen van sterk uiteenlopende, minder gangbare, uitvoeringsgerichte problemen. Hierbij is
inzicht vereist in de functionele omgeving van de onderafdeling en verder gaande praktische
kermis van de processen binnen de dienstkring. Er wordt daarbij een sterk beroep gedaan op
creativiteit, initiatief, innovativiteit, improvisatievermogen e.d.
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De contacten betreffen onder meer overleg, uitdragen van standpunten, uitwisseling en bespreking van inhoudelijke en procedurele aspecten van proces- en/of projectgerelateerde onderwerpen, oplossingsgerichte praktische adviezen, voorstellen voor aanpassingen van proce¬
dures en werkwijzen e.d. Er is hierbij sprake van het omgaan met belangentegenstellingen.
Indelingsadvies situatie 2:
Het hoofd onderafdeling Kimstwerken II richt zich primair op (het geven van leiding en in¬
houdelijke aansturing aan) uitvoeringsgerichte werkzaamheden die qua inhoud, problematiek,
gevoeligheid van de materie, precedentwerking, gedragen productverantwoordelijkheid e.d.
omvangrijk en minder gangbaar van aard zijn. Er is sprake van specifieke grote, complexe
kunstwerken met een aanzienlijk afbreukrisico. Van de fimctionaris wordt een bijdrage verwacht aan de ontwikkeling van het eigen aandachtsgebied met name binnen de directie.
Er wordt gewerkt op grond van meer algemeen gestelde procedures en richtlijnen, dan wel
aanwijzingen ten aanzien van de aanpak en uitvoering van opdrachten en daarmee te bereiken
resultaten. Er vindt een toetsing plaats op hoofdlijnen ten aanzien van de uitvoering van werk¬
zaamheden en de bereikte resultaten. Bij probleemsituaties kan eventueel worden teruggevallen op in- en/of exteme deskundigen.
De uitvoering van de werkzaamheden vereist vaardigheid en initiatief in het inschatten en
oplossen van uiteenlopende, minder gangbare, uitvoeringsgerichte problemen. Hierbij is inzicht vereist in de functionele omgeving van de onderafdeling en verder gaande praktische
kermis van de processen binnen de dienstkring. Er wordt daarbij een beroep gedaan op creativiteit, initiatief, innovativiteit, improvisatievermogen e.d.
De contacten zijn onder meer gericht op uitwisseling van, overleg over en inhoudelijke bespreking van proces- en/of projectgerelateerde onderwerpen en adviezen. Er is hierbij geregeld sprake van het omgaan met en afstemmen van uiteenlopende belangen.
Indelingsadvies situatie 3:
De hoofd onderafdeling Kunstwerken III richt zich primair op (het geven van leiding en in¬
houdelijke aansturing aan) uitvoeringsgerichte werkzaamheden die qua inhoud, problematiek,
gevoeligheid van de materie, precedentwerking, gedragen productverantwoordelijkheid e.d.
meer gangbaar en minder omvangrijk van aard zijn. De kunstwerken in het beheersgebied
worden gekenmerkt door hun relatief beperkte omvang, beperkte diversiteit en mindere technologische complexiteit. Er is sprake van meer conventionele kunstwerken en van overwegend uitvoeringsgerichte werkzaamheden die qua inhoud, problematiek e.d. overwegend homogeen van aard zijn en in de regel gebaseerd op gangbare procedures en/of processtappen.
Er wordt gewerkt op grond van duidelijke procedures en richtlijnen, dan wel aanwijzingen ten
aanzien van de aanpak, opzet en uitvoering van opdrachten en daarmee te bereiken resultaten.
Er vindt een toetsing plaats op hoofdlijnen ten aanzien van aanpak, voortgang en resultaten
van opgedragen werkzaamheden. Bij probleemsituaties kan veelal worden teruggevallen op
in- en/of exteme deskundigen.
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De uitvoering van de werkzaamheden vereist vaardigheid en initiatief in het inschatten en
oplossen van uiteenlopende uitvoeringsgerichte problemen. Hierbij is inzicht vereist in de
fiinctionele omgeving van de onderafdeling en verder gaande praktische kermis van de gangbare processen biimen de dienstkring.
De contacten zijn onder meer gericht op uitwisseling van, overleg over en inhoudelijke bespreking van proces- en/of projectgerelateerde onderwerpen en adviezen. Er is hierbij sprake
van het omgaan met en afstemmen van uiteenlopende belangen.
Overzicht niveaubepalende elementen
Hieronder volgt een weergave van de niveaubepalende elementen per situatie. Hierbij zijn
alleen die elementen weergegeven die bepalend zijn voor het niveauverschil tussen situatie I
II en III.
soort objecten/
kunstwerken

situatie I (IV/11)
onconventioneel;
complexe en computergestuurde kunstwerken;
omvangrijk;
probabilistisch (op faalkans) ontworpen;
probabilistisch (op faalkans) onderhouden.

vernieuwmg, innovatie en ontwikkeling

situatie II (IV/10)
complexe en computergestuurde kunstwerken;
omvangrijk.

situatie III (IV/9)
• beperkte omvang;
• beperkte diversiteit;
• technologisch minder
complex.

betreden van onbetreden
paden op het gebied van
beheer en onderhoud
kunstwerken; initleren
van vemieuwingen.

innovatieve inbreng op
het gebied van beheer en
onderhoud kunstwerken.

inspelen op meer gangbare technologische ontwikkelingen.

zeer beperkte terugvalmogelijkheid op in- en exteme deskundigen.

terugvalmogelijkheid op
in- en exteme deskundi¬
gen.

terugvalmogelijkheid op
in- en exteme deskundi¬
gen.

complexiteit van
beslissingen

beslissingen over de inhoud van adviezen en
voorstellen met een directie/RWS-brede impact.

beslissingen over de inhoud van adviezen en
voorstellen met een
dienstkring/AV-brede im¬
pact.

beslissingen over de inhoud van adviezen en
voorstellen met een
dienstkring/AV-brede im¬
pact.

kenn is/benodigde
expertise

solitaire positie binnen
directie en RWS qua ex¬
pertise op het gebied van
kunstwerken.

diepgaande kennis/expertise op het ge¬
bied van kunstwerken
binnen de directie.

kennis van specifieke
(conventionele) kunst¬
werken birmen de directie.

exteme contacten/
overleg en vertegenwoordiging

participatie in landelijke/RWS-brede project-,
werk- en overleggroepen;
overleggen kenmerken
zich door niet geeffende
paden, belangentegenstelingen, globaal geformuleerde uitgangspunten.

participatie in m.n. AV en • participatie in m.n. AV en
directiebrede werk-, over¬
directiebrede werk-, over¬
leg-, projectgroepen;
leg-, projectgroepen;
overleggen kenmerken
• overleggen kenmerken
zich door aanwezigheid
zich door aanwezigheid
van globaal geformuleervan specifieke uitgangs¬
de uitgangspunten.
punten.

terugvalmogelijkheid

•
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Het bovenstaande vertaalt zich in het Fuwasys scorepatroon voor de fimctie van hoofd kimstwerken zoals boven is aangegeven.
- geadviseerd wordt de functie 009-1 in te delen in hoofd- en niveaugroep IV/11
- geadviseerd wordt de functie 009-11 in te delen in hoofd- en niveaugroep IV/10
- geadviseerd wordt de functie 009-III in te delen in hoofd- en niveaugroep IV/9

025

(senior) adviseur
meetschalen

code

functie

025-1
025-11

senior adviseur
adviseur

8

9

10

11

12

13

14

tot

sch

50
46

Voor de functie van (senior) adviseur binnen AVB geldt een waarderingsbereik van IV/10V/11 blijkend uit de bovenstaande opsplitsing van functie 025 naar een tweetal types. Voor
beide types geldt dezelfde functietypering. Voor de uitwerking naar de functioneringsniveaus
binnen deze functie wordt verwezen naar de onderstaande onderbouwing van het waarderingsadvies.
De functie van adviseur kan binnen AVB, afhankelijk van de aard en inhoud van de werkzaamheden die binnen de functie worden opgedragen, op twee niveaus worden ingedeeld.
Indelingsadvies situatie I:
Kenmerkend voor dit niveau is de uitvoering van werkzaamheden die qua inhoud, problematiek, precedentwerking e.d. een verscheidenheid aan onderwerpen en activiteiten betreffen
welke binnen projecten, adviesopdrachten, onderzoekswerkzaamheden e.d. worden uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden betreffen in de regel deelname aan, begeleiding of aansturing van binnen de werkeenheid lopende meer complexe en omvangrijke processen en projecten.
Er wordt gewerkt op grond van algemene richtlijnen, dan wel globaal gestelde aanwijzingen
ten aanzien van de aanpak, opzet en uitvoering van opdrachten en daarmee te bereiken
resultaten. Er vindt een toetsing plaats op hoofdlijnen ten aanzien van de uitvoering van werk¬
zaamheden en de bereikte resultaten.
De uitvoering van de werkzaamheden vereist gedegen - aan het professionele deskundigheidsniveau gerelateerd - inzicht in de functioned omgeving van de eigen werkeenheid en
kermis van de (primaire) processen birmen de eigen werkeenheid. Op basis van opgedane ex¬
pertise wordt onder meer een bijdrage geleverd aan de optimalisering van de aanpak van geconstateerde (uitvoerings)problematiek. Bij vragen of onduidelijkheden kan in voorkomende
gevallen - en dan met name ten aanzien van situaties met een duidelijk te voorziene prece¬
dentwerking, groter afbreukrisico e.d. - worden teruggevallen op leidinggevenden.
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De contacten zijn onder meer gericht op uitwisseling van, overleg over, inhoudelijke bespreking van eh verkrijgen van afstemming en medewerking over proces- en/of projectgerelateerde onderwerpen en adviezen. Er is hierbij geregeld sprake van het omgaan met belangentegenstellingen.
Indelingsadvies situatie II:
Kenmerkend voor dit niveau is de uitvoering van (aan de functiegroep gerelateerde) werkzaamheden die qua inhoud, problematiek, precedentwerking e.d. tamelijk eenduidige onder¬
werpen en activiteiten betreffen welke binnen projecten, adviesopdrachten, onderzoekswerkzaamheden e.d. worden uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden betreffen in de
regel deelname aan, optreden als materie-inhoudelijk aanspreekpunt of aansturing (op onderdelen) van (overwegend uitvoeringsgerichte) processen en projecten.
Er wordt gewerkt op grond van algemeen gestelde procedures en richtlijnen, dan wel globale
aanwijzingen ten aanzien van de aanpak en uitvoering van proces/projectopdrachten of andere
taakbestanddelen en daarmee te bereiken resultaten. Een en ander gerelateerd aan het aan de
fimctie toegewezen werkterrein en op basis van voldoende inzicht in de werkwijze van functioneel aan de dienst gerelateerde instanties. Er vindt een toetsing plaats op hoofdlijnen ten
aanzien van de uitvoering van werkzaamheden en de bereikte resultaten.
De uitvoering van de werkzaamheden vereist - aan het professionele deskundigheidsniveau
gerelateerd - inzicht in de fimctionele omgeving van de eigen werkeenheid en kennis van de
gangbare (primaire) processen binnen de eigen werkeenheid. Bij vragen of onduidelijkheden
kan worden teruggevallen op meer ervaren collega’s of leidinggevenden.
De contacten zijn onder meer gericht op uitwisseling van, overleg over en inhoudelijke bespreking van proces- en/of projectgerelateerde onderwerpen en adviezen. Er is hierbij gere¬
geld sprake van het omgaan met en afstemmen van uiteenlopende belangen.
Overzicht niveaubepalende elementen
Hieronder volgt een weergave van de niveaubepalende elementen per situatie. Hierbij zijn
alleen die elementen weergegeven die bepalend zijn voor het niveauverschil tussen situatie I
en II.
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situatie I (V/11)

aandachtsgebied en soort
projecten/opdrachten

situatie II (IV/10)

eigen aandachtsgebied kenmerkt
zich door grotere reikwijdte en bredere problematiek.
meer omvangrijke en heterogene
projecten/adviesopdrachten met een
aanzienlijk afbreukrisico en een gro¬
tere precedentwerking.

eigen aandachtsgebied kenmerkt zich
door relatief meer eenduidige pro¬
blematiek.
meer homogene en gangbare projec¬
ten/opdrachten.
nadruk van de werkzaamheden ligt
op ondersteuning, (deel)projecten en
bijdragen aan implementatietrajecten.

terugvalmogelijkheid

relatief beperkte terugvalmogelijk¬
heid op collega’s; v^^el terugvalmoge¬
lijkheid op management in het geval
van specifieke complexe vraagstukken/problematiek.

terugvalmogelijkheid op meer ervaren (seniorjmedewerkers en mana-

vernieuwing, innovatie en
ontwikkeling

initieren en stimuleren van de introductie van nieuwe ontwikkelingen/innovaties.

leveren van bijdragen aan de introductie van nieuwe ontwikkelingen/innovaties

overleg en vertegenwoordiging

vertegenwoordigen van AV(B) in
complexe overleg/onderhandelingssituaties waarin tegenstellingen worden overwonnen, draagvlak gecreeerd en afgestemd wordt met coimterparts binnen vaak wisselende
randvoorwaarden.
bouwen en onderhouden van een
omvangrijk, breder georienteerd inen extern netwerk.

vertegenwoordigen van AV(B) in
specifieke overlegsituaties met verschillende belangen, waarin informatie wordt uitgewisseld en wordt afge¬
stemd met counterparts,
bouwen en onderhouden van een inen extern netwerk m.n. gericht op het
eigen aandachtsgebied.

•

•

Het bovenstaande vertaalt zich in het Fuwasys scorepatroon voor de functie van adviseur en
senior adviseur zoals boven is aangegeven.
- geadviseerd wordt de functie 025-1 in te delen in hoofd- en niveaugroep V/11
- geadviseerd wordt de functie 025-11 in te delen in hoofd- en niveaugroep IV/10
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projectcoordinator beheer en onderhoud

code

functie

029-1
029-11

proj, coord. B&O I
proj, coord. B&O II

meetschalen
8
9 10

11

12

13

14

tot

sch

43
41

Voor de functie van geldt een waarderingsbereik van IV/8-IV/9 blijkend uit de bovenstaande
opsplitsing van functie 053 naar een tweetal types. Voor beide types geldt dezelfde functietypering. Voor de uitwerking naar de fonctioneringsniveaus binnen deze functie wordt verwezen naar de onderstaande onderbouwing van bet waarderingsadvies.
De functie van medewerker regie kan, afhankelijk van de aard en inhoud van de werkzaamheden die binnen de functie worden opgedragen, op twee niveaus worden ingedeeld.
Indelingsadvies situatie I:
Keiunerkend voor dit niveau is de uitvoering van werkzaamheden binnen een begrensd aandachtsgebied dat raakvlakken heeft met andere werkterreinen/disciplines waarop moet worden
ingespeeld. De werkzaamheden hebben betrekking op heterogene en meer omvangrijke projecten op het gebied van beheer en onderhoud (aanzienlijke variatie/diversiteit in de problematiek). Binnen het eigen aandachtsgebied doen zich geregeld vemieuwingen, gewijzigde
inzichten of andere ontwikkelingen voor waarop moet worden ingespeeld.
Er wordt gewerkt op grond van meer algemeen gestelde procedures en richtlijnen, dan wel
meer globale aanwijzingen ten aanzien van de aanpak, opzet en uitvoering van projectopdrachten of andere taakbestanddelen en daarmee te bereiken resultaten. Er vindt een toetsing plants op hoofdlijnen ten aanzien van aanpak, voortgang en resultaten van opgedragen
werkzaamheden. Bij vragen of onduidelijkheden kan veelal worden teruggevallen op leidinggevenden.
Voor uitvoering van de werkzaamheden worden vaardigheid en initiatief vereist in het inschatten en oplossen van uiteenlopende problemen. Voorts wordt inzicht vereist in variaties
en verbanden die zich tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden kunnen
voordoen. De interne en exteme contacten kenmerken zich door overleg en afstemming van
werkprocessen, waarbij moet kunnen worden omgegaan met een diversiteit aan belangen.
Indelingsadvies situatie II:
Kenmerkend voor dit niveau is de uitvoering van werkzaamheden binnen een verhoudingsgewijs smal aandachtsgebied waarbij beperkingen optreden voor wat betreft het aantal raak¬
vlakken met andere werkterreinen/disciplines. De werkzaamheden hebben betrekking op ho¬
mogene projecten op het gebied van Beheer en onderhoud (weinig variatie/diversiteit in de
problematiek). Binnen het eigen aandachtsgebied doen zich relatief weinig vemieuwingen,
gewijzigde inzichten of andere ontwikkelingen voor.
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Er wordt gewerkt op grond van procedures en richtlijnen, dan wel (nauw geformuleerde) lea¬
ders ten aanzien van de aanpak, opzet en uitvoering van projectopdrachten of andere taakbestanddelen en daarmee te bereiken resultaten. Er vindt een toetsing plaats op hoofdlijnen ten
aanzien van aanpak, voortgang en resultaten van opgedragen werkzaamheden. Bij vragen of
onduidelijkheden kan veelal worden teruggevallen op leidinggevenden.
Voor de uitvoering van werkzaamheden worden kermis en inzicht gevraagd ten aanzien van
de organisatie van het werk en aanpassing daarvan op de voortgang van het werk in de werkeenheid/onderafdeling. De interne en exteme contacten en samenwerkingsverbanden zijn met
name gericht op informatie-uitwisseling en afstemming.
Overzicht niveaubepalende elementen
Hieronder volgt een weergave van de niveaubepalende elementen per situatie. Hierbij zijn
alleen die elementen weergegeven die bepalend zijn voor het niveauverschil tussen situatie I
en 11.
aandachtsgebied en soort
projecten/opdrach ten

situatie I (IV/9)
heterogene, omvangrijke projecten
op het gebied van beheer en onderhoud.

situatie 11 (IV/8)
• homogene, meer gangbare projecten
op het gebied van beheer en onderhoud.

aanzienlijke dynamiek in vakinhoudelijke/'technische en omgevingsontwikkelingen; omgaan met onverwachte ontwikkelingen.

beperkte dynamiek in vakinhoudelijke/-technische en omgevingsontwikkelingen; omgaan met wisselende
omstandigheden.

Dynamiek

Het bovenstaande vertaalt zich in het Fuwasys scorepatroon voor de functie van hoofdsluismeester zoals boven is aangegeven.
- geadviseerd wordt de functie 029-1 in te delen in hoofd- en niveaugroep IV/9
- geadviseerd wordt de functie 029-11 in te delen in hoofd- en niveaugroep IV/8
053

hoofdsluismeester
meetschalen

code

functie

053-1
053-11

hoofdsluismeester I
hoofdsluismeester II

8

9

10

11

12

13

14

tot

sch

35
33

Voor de functie van hoofdsluismeester geldt een waarderingsbereik van III/6-III/7 blijkend uit
de bovenstaande opsplitsing van functie 053 naar een tweetal types. Voor beide types geldt
dezelfde functietypering. Voor de uitwerking naar de functioneringsniveaus binnen deze func¬
tie wordt verwezen naar de onderstaande onderbouwing van het waarderingsadvies.
De functie van hoofdsluismeester kan, afhankelijk van de aard en inhoud van de werkzaam¬
heden die binnen de functie worden opgedragen, op twee niveaus worden ingedeeld.
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Indelingsadvies situatie I:
Kenmerkend voor dit niveau is het (op algemene aanwijzingen) zelf regelen en/of uitvoeren
van procesbeherende en procesuitvoerende werkzaamheden op het gebied van (aansturing
van) bediening. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden betreffen het uitvoeren van combinaties van handelingen en activiteiten op het gebied van (aansturing van) bediening met een
divers en gevarieerd karakter. Deze werkzaamheden vragen daarom in duidelijke mate het
maken van eigen afwegingen en het zelf zoeken naar soms minder gangbare oplossingsrichtingen bij het bereiken van op de opdracht toegesneden resultaten.
Er wordt gewerkt volgens globale, resultaatgerichte aanwijzingen, waarbij de aanpak en uitvoering van de (tot de werkzaamheden behorende) taken en de te bereiken resultaten grotendeels aan het eigen inzicht worden overgelaten. Er vindt een toetsing plaats ten aanzien van de
uitvoering van werkzaamheden en de bereikte resultaten.
Voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden wordt inhoudelijke
kermis en inzicht in bedrijfsmatige en bedieningsprocessen gevraagd (met name in het kader
van de coordinatie van de werkzaamheden van een omvangrijke groep medewerkers). Bij
afwijkingen, stagnaties e.d. worden aanpassingen aangebracht in aanpak, uitvoering en voortgang van het werk. Er vindt een toetsing plaats op hoofdlijnen ten aanzien van aanpak, voortgang en resultaten van opgedragen werkzaamheden.
Functionele contacten hebben betrekking op de eigen onderafdeling en andere onderdelen van
de dienstkring. Daamaast bestaan functionele contacten met de functionele omgeving van de
onderafdeling. De contacten zijn deels neutraal van aard en betreffen dan met name het overdragen en/of (op hoofdlijnen) toelichten en verklaren van zelf verzamelde of door derden aangereikte informatie of gegevens.
Indelingsadvies situatie II:
Kenmerkend voor dit niveau is de uitvoering van de combinatie van een aantal procesbehe¬
rende en procesuitvoerende werkzaamheden op het gebied van (aansturing van) bediening.
Deze werkzaamheden zijn weliswaar grotendeels gebaseerd op gangbare procedures, methoden en technieken, maar vragen eigen afwegingen en oplossingsrichtingen bij het bereiken
van op de opdracht toegesneden resultaten.
Er wordt gewerkt volgens algemeen gestelde, resultaatgerichte aanwijzingen, waarbij globale
richtlijnen bestaan ten aanzien van de aanpak en uitvoering van de (tot de werkzaamheden
behorende) taken en de te bereiken resultaten.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden inhoudelijke kermis en organisatorische
vaardigheid en inzicht gevraagd. Er vindt een toetsing plaats op hoofdlijnen ten aanzien van
aanpak, voortgang en resultaten van opgedragen werkzaamheden.
Functionele contacten hebben betrekking op de eigen onderafdeling en andere onderdelen van
de dienstkring. Daamaast bestaan functionele contacten met de functionele omgeving van de
onderafdeling. De contacten zijn overwegend neutraal van aard en betreffen met name het
overdragen en/of (op hoofdlijnen) toelichten en verklaren van zelf verzamelde of door derden
aangereikte informatie of gegevens.
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Overzicht niveaubepalende elementen
Hieronder volgt een weergave van de niveaubepalende elementen per situatie. Hierbij zijn
alleen die elementen weergegeven die bepalend zijn voor bet niveauverschil tussen situatie I
en II.
situatie I (111/7)
geeft leiding aan een object/sluiscomplex met meerdere kolken en/of met een grote scheepvaartintensiteit;
participatie als meewerkend voorman in de bediening van meerdere
kolken gelijktijdig en/of een object/sluiscomplex met een grote
scheepvaartintensiteit.

object

coordinatie

verzorgt de coordinatie van een
omvangrijke groep sluismeesters/brugwachters;
coordinerende werkzaamheden en
dagelijkse operationele leiding is
omvangrijk.

complexiteit beslissingen

situatie II (III/6)
geeft leiding aan een object/sluiscomplex met een kolk;
participatie als meewerkend voorman
in de bediening van een kolk of
hoofd.

•

•

met grote regelmaat nemen van een
diversiteit aan beslissingen en maken
van risicoafwegingen in het kader
van de bediening van het object en
coordinatie van de werkzaamheden;
het in dit kader interpreteren van een
grote diversiteit en intensiteit aan
gebeurtenissen._

verzorgt de coordinatie van een beperkte groep sluismeesters/brugwachters;
coordinerende werkzaamheden en
dagelijkse operationele leiding is
relatief beperkt.
nemen van uitvoeringsbeslissingen in
het kader van de bediening van het
object en coordinatie van de werk¬
zaamheden;
het in dit kader interpreteren van een
beperkte diversiteit en intensiteit aan
gebeurtenissen.

Het bovenstaande vertaalt zich in het Fuwasys scorepatroon voor de functie van hoofdsluismeester zoals boven is aangegeven.
- geadviseerd wordt de functie 053-1 in te delen in hoofd- en niveaugroep III/7
- geadviseerd wordt de functie 053-11 in te delen in hoofd- en niveaugroep II1/6
063

(senior) beleidsmedewerker
meetschalen

code

functie

063-1
063-11

bel. medewerker
bel. medewerker
ST.

8

10

11

12

13

14

tot

sch

50
46

Voor de functie van (senior) beleidsmedewerker binnen AVS (onderafdeling scheepvaartbeleid en projecten) geldt een waarderingsbereik van IV/lO-V/11 blijkend uit de bovenstaande
opsplitsing van functie AVS/063 naar een tweetal types. Voor beide types geldt dezelfde
functietypering. Voor de uitwerking naar de functioneringsniveaus binnen deze functie wordt
verwezen naar de onderstaande onderbouwing van het waarderingsadvies.
Indelingsadviezen A V/DZH

15

Van Dam Partners

RWS/DZH/AV

De functie van beleidsmedewerker kan binnen AVS, afhankelijk van de aard en inhoud van de
werkzaamheden die binnen de functie worden opgedragen, op twee niveaus worden ingedeeld.
Indelingsadvies situatie I:
Kenmerkend voor dit niveau is de uitvoering van werkzaamheden die qua inhoud, problematiek, precedentwerking e.d. een verscheidenheid aan onderwerpen en activiteiten betreffen
welke binnen projecten, adviesopdrachten, onderzoekswerkzaamheden e.d. worden uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden betreffen in de regel deelname aan, begeleiding of aansturing van binnen de werkeenheid lopende meer complexe en omvangrijke processen en projecten.
Er wordt gewerkt op grond van algemene richtlijnen, dan wel globaal gestelde aanwijzingen
ten aanzien van de aanpak, opzet en uitvoering van opdrachten en daarmee te bereiken
resultaten. Er vindt een toetsing plaats op hoofdlijnen ten aanzien van de uitvoering van werk¬
zaamheden en de bereikte resultaten.
De uitvoering van de werkzaamheden vereist gedegen - aan het professionele deskimdigheidsniveau gerelateerd - inzicht in de functionele omgeving van de eigen werkeenheid en
kermis van de (primaire) processen binnen de eigen werkeenheid. Op basis van opgedane ex¬
pertise wordt onder meer een bijdrage geleverd aan de optimalisering van de aanpak van geconstateerde (uitvoerings)problematiek. Bij vragen of onduidelijkheden kan in voorkomende
gevallen - en dan met name ten aanzien van situaties met een duidelijk te voorziene prece¬
dentwerking, groter afbreukrisico e.d. - worden teruggevallen op leidinggevenden.
De contacten zijn onder meer gericht op uitwisseling van, overleg over, inhoudelijke bespreking van en verkrijgen van afstemming en medewerking over proces- en/of projectgerelateerde onderwerpen en adviezen. Er is hierbij geregeld sprake van het omgaan met belangentegenstellingen.
Indelingsadvies situatie II:
Kenmerkend voor dit niveau is de uitvoering van (aan de fiinctiegroep gerelateerde) werk¬
zaamheden die qua inhoud, problematiek, precedentwerking e.d. tamelijk eenduidige onder¬
werpen en activiteiten betreffen welke binnen projecten, adviesopdrachten, onderzoekswerk¬
zaamheden e.d. worden uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden betreffen in de
regel deelname aan, optreden als materie-inhoudelijk aanspreekpunt of aansturing (op onderdelen) van (overwegend uitvoeringsgerichte) processen en projecten.
Er wordt gewerkt op grond van algemeen gestelde procedures en richtlijnen, dan wel globale
aanwijzingen ten aanzien van de aanpak en uitvoering van proces/projectopdrachten of andere
taakbestanddelen en daarmee te bereiken resultaten. Een en ander gerelateerd aan het aan de
functie toegewezen werkterrein en op basis van voldoende inzicht in de werkwijze van functi¬
oned aan de dienst gerelateerde instanties. Er vindt een toetsing plaats op hoofdlijnen ten
aanzien van de uitvoering van werkzaamheden en de bereikte resultaten.
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De uitvoering van de werkzaamheden vereist - aan het professionele deskundigheidsniveau
gerelateerd - inzicht in de functionele omgeving van de eigen werkeenheid en kennis van de
gangbare (primaire) processen binnen de eigen werkeenheid. Bij vragen of onduidelijkheden
kan worden teruggevallen op meer ervaren collega’s of leidinggevenden.
De contacten zijn onder meer gericht op uitwisseling van, overleg over en inhoudelijke bespreking van proces- en/of projectgerelateerde onderwerpen en adviezen. Er is hierbij geregeld sprake van het omgaan met en afstemmen van uiteenlopende belangen.
Overzicht niveaubepalende elementen
Hieronder volgt een weergave van de niveaubepalende elementen per situatie. Hierbij zijn
alleen die elementen weergegeven die bepalend zijn voor het niveauverschil tussen situatie I
enll.
aandachtsgebied en soort
projecten/opdrachten

situatie I (V/11)
eigen aandachtsgebied kenmerkt
zich door grotere reikwijdte en bredere problematiek.
meer omvangrijke en heterogene
projecten/opdrachten met een aanzienlijk afbreukrisico en een grotere
precedentwerking.

situatie II (IV/10)
eigen aandachtsgebied kenmerkt zich
door relatief meer eenduidige pro¬
blematiek.
meer homogene en gangbare projec¬
ten/opdrachten.
nadnik van de werkzaamheden ligt
op beleidsimplementatie en uitvoeringstrajecten.

terugvalmogelijkheid

relatief beperkte terugvalmogelijk¬
heid op collega’s; wel terugvalmoge¬
lijkheid op management in het geval
van specifieke complexe vraagstukken/problematiek.

terugvalmogelijkheid op meer erva¬
ren medewerkers en management.

vernieuwing, innovatie en
ontwikkeling

het initieren van nieuwe ontwikkelingen/innovaties op het scheepvaartbeleid binnen de directie.

het leveren van bijdragen aan nieuwe
ontwikkelingen/innovaties op het
scheepvaartbeleid binnen de directie.

overleg en vertegenwoordiging

vertegenwoordigen van AVS in
complexe overleg/onderhandelingssituaties waarin wordt overlegd en
afgestemd met counterparts,
bouwen en onderhouden van een
omvangrijk, breder georienteerd inen extern netwerk.

vertegenwoordigen van AVS in spe¬
cifieke meer uitvoeringsgerichte
overleggen waarin wordt overlegd en
afgestemd met counterparts,
bouwen en onderhouden van een inen extern netwerk m.n. gericht op het
eigen aandachtsgebied.

Het bovenstaande vertaalt zich in het Fuwasys scorepatroon voor de functie van beleidsmedewerker en senior beleidsmedewerker zoals boven is aangegeven.
- geadviseerd wordt de functie 063-1 in te delen in hoofd- en niveaugroep V/11
- geadviseerd wordt de functie 063-11 in te delen in hoofd- en niveaugroep IV/10
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0 Inleiding
De gewenste situatie voor AV is beschreven in deel I, vervolgens beschrijft deel II de organisatie en
formatie die nodig is om die gewenste situatie te bereiken. Afgesproken is om de versterking van de
beheerorganisatie zoveel mogelijk te realiseren met bet zittend personeel. Vanaf de start van het
VBO-project is veel geinvesteerd in het veranderen van de cultuur en bonding en in het verhogen van
de persoonlijke kwaliteit. Ook de manier en kwaliteit van het leidinggeven zijn voortdurend
belangrijke onderdelen van het versterkingsproces geweest. Dit alles met het doel om op een
kwalitatieve en efficiente manier werkprocessen te kunnen inrichten en uitvoeren. Hoewel AV al een
heel eind op de goede weg is, moet nog een aantal stappen genomen worden. Deel III beschrijft
enkele belangrijke vervolgacties in de doorontwikkeling van de AV-organisatie.
Tevens is het plaatsingsproces beschreven dat gevolgd wordt bij de implementatie van de organisatie
en de formatie.

1 Doorontwikkeling
Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP’s)
Het persoonlijk ontwikkelingsplan is een belangrijk instrument bij de individuele ontwikkeling van
medewerkers en leidinggevenden. Het POP is meer dan een opleidingenplan. Het POP kent twee
belangen, namelijk het belang van de medewerker en het belang van de organisatie. Inmiddels is een
werkgroep opgericht waarin elke dienstkring en afdeling is vertegenwoordigd. De werkgroep heeft de
opdracht om een uitgewerkt voorstel voor het hanteren van een POP te maken. Het voorstel moet
onder andere antwoord geven hoe het POP gebruikt wordt, hoe de samenhang is met andere
personeelsinstrumenten, hoe het wordt ingevoerd, een ontwerp voor het POP-formulier, etc. Na
bespreking in de grote AV-staf en besluitvorming in de AV-staf zal het POP vanaf maart/april 2002
een eerste invulling krijgen bij de afspraken en gesprekken in het kader van het plaatsingsproces. De
reeds eerder gemaakte afspraken met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling worden hierin
meegenomen. Zowel bij het opstellen en het gebruik van een POP is de coaching van de
leidinggevende en zijn kermis van de diverse leer- en ontwikkelmogelijkheden van cruciaal belang.

Management
In het versterkingsproces is de rol van het management in een ‘lerende organisatie’ vaak benadrukt. In
hoofdstuk 1 van deel I is dit uitgebreid beschreven. De ontwikkeling van het management vindt plaats
volgens een ‘plan van aanpak management’ [3]. Hierin past een training coachend leidinggeven
waaraan alle leidinggevenden in het voorjaar van 2002 zullen deelnemen.

Bedrijfsvoering
Centralisatie van de huisvesting van AVM en AVS in Dordrecht wordt onderzocht. Als dat door kan
gaan leidt dat tot vermindering van de inzet op facilitair beheer. Daarbovenop zal dan ook worden
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ingezet op een verdergaande overdracht van facilitaire taken naar ZX. Daamaast zal het systeembeheer
bij AVH op termijn overgedragen worden naar ZXI.

Beheer Plan Nat (BPN)
Het BPN is leidend bij de uitvoering van alle werkzaamheden die binnen AV worden uitgevoerd.
Medewerkers en leidinggevenden dienen zich de BPN-systematiek eigen te maken. Naast de ervaring
die tijdens het werk wordt opgedaan, zullen de betrokkenen een praktijkgerichte cursus BPN volgen.
Voor de inspecteurs en iedereen die met de uitvoering van inspecties te maken heeft zal vervolgens
een verdiepingsslag gemaakt worden in een meerdaagse praktijkoefening inspectie. De cursus BPN zal
starten in januari 2002 en kort daama worden gevolgd door de praktijkoefening inspectie.

Lokaalgeobeheer
Om na verloop van een jaar een goede evaluatie te kurmen maken van de uitvoering van de
werkzaamheden betreffende het resultaatgebied ‘lokaal geobeheer’ zal gedurende het jaar de
voortgang en kwaliteit worden gemonitord.
Daarom zal, twee maal per jaar, een overleg worden gepland waarin de projectleider van AVB, het
onderafdelingshoofd en degene die het lokale geobeheer uitvoert, voortgang en kwaliteit van de
werkzaamheden bespreken. Om de uitgangssituatie in kaart te brengen wordt een startoverleg
georganiseerd.

Doorontwikkeling Europoortkering
In het kader van de Doorontwikkeling Europoortkering is het bureau Berenschot Osborne belast met
het maken van een adviesrapport over de organisatie die nodig is om de beide beweegbare keringen te
beheren en te onderhouden. Dit adviesrapport wordt medio 2002 geleverd. Het advies zal naar
verwachting consequenties hebben voor de functieprofielen en formatie van de onderafdeling
Kunstwerken van AVN.

Inspectiedienst
Op het eerste gezicht lijkt het er op dat de instelling van de centrale inspectiedienst op korte
termijn geen consequenties heeft voor de aansturing van de handhavingstaken WVO binnen
de dienstkringen. Misschien dat onder invloed van de inspectiedienst in de toekomst eventuele
consequenties voor de doorontwikkeling van het taakveld handhaven duidelijker in kaart te
brengen zijn.

Functieprofielen
Ook de formatie zelf is onderdeel van de doorontwikkeling. De eerste stap van uitgebreide
functiebeschrijvingen naar de compactere functieprofielen is in de nieuwe formatie bereikt. De
volgende stap is om de functieprofielen nog meer outputgericht te beschrijven en ook meer geschikt te
maken voor het sturen op ‘talenten’. Dit laatste betekent dat ook meer gekeken wordt naar de
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competenties die nodig zijn voor een goede functievervulling. Het jaar 2002 zal gebruikt worden om
de iedeen over deze ontwikkeling verder vorm te geven. In de evaluatie van de organisatie/formatie
over ca een jaar wordt dit aspect meegenomen

Cluster Beleidsondersteuning en A dvies
De oorspronkeiijke gedachte om binnen AV met zelfsturende teams te gaan werken heeft geleid tot
een proef binnen het nieuwe organisatieonderdeel B&A. B&A is daarom ook geen onderafdeling met
aan het hoofd een onderafdelingshoofd, maar een cluster met een clustercoordinator om de
werkzaamheden te coordineren. De hierarchische chef is het dienstkring/afdelingshoofd. Bij de
evaluatie van de organisatie/formatie zal afhankelijk van de ervaringen beslist worden of de proef
verder wordt uitgebreid dan wel dat de proef wordt beeindigd en het cluster alsnog een onderafdeling
wordt met een onderafdelingshoofd aan het hoofd.

Uitvoering werken
In het plan van aanpak om het streefbeeld uitvoeren van werken te realiseren is aangegeven dat via
pilots intern RWS (bijvoorbeeld de Bouwdienst) ervaring opgedaan wordt met verdergaande
uitbesteding en een andere manier van uitbesteden alvorens de exteme markt op deze wijze te
benaderen. Door op deze manier te werken zou al werkenderweg duidelijk worden welke invloed dat
op de functiebeschrijvingen zou hebben. Dit was oorspronkelijk gepland tot 2003. Door de
versnellingsimpuls zijn de betrokken fimcties reeds nu beschreven. Dit kan mogelijk leiden tot
aanpassingen als fimcties volledig zijn uitgekristalliseerd.
Organisatiekwaliteit
Tijdens het VBO-project is al veel gerealiseerd op het gebied van de in- en exteme kwaliteitszorg.
Echter de ontplooide activiteiten hadden een ad-hoc karakter en waren veelal afhankelijk van
individuele inspanningen. Een structurele aanpak kon niet worden doorgevoerd omdat er geen
kwaliteitsmedewerkers waren.Inmiddels wordt geworven voor de nieuwe fimcties ‘medewerker
organisatiekwaliteit’ bij de dienstkringen. De nieuwe medewerkers organisatiekwaliteit zullen in
overleg met AVB het plan van aanpak Organisatiekwaliteit verder uitwerken en de interne
kwaliteitszorg structureren, hetgeen een positieve weerslag zal hebben op de exteme borging..

Bediening
Met AW is vooroverleg gaande om te komen tot een opdracht om te onderzoeken of alle ‘AVobjecten’, gegeven de huidige wijze van bedienen, aangesloten kunnen worden op een centrale
bediening, wat de kosten daarvan zijn en wat de benodigde formatieve omvang van de bediening is.
Zodra bekend is hoe AW de opdracht uitvoert, zal een planning worden opgesteld. Daaronder valt
ook de discussie/bespreking met de medewerkers. Een eventuele implementatie van de resultaten zal,
gebruikmakend van de natuurlijke uitstroom, gepaard gaan met de noodzakelijke zorgvuldigheid
richting de medewerkers. .
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2 Het sociaal kader
Bij het implementeren van de veranderingen in de organisatie en de formatie krijgen medewerkers een
zo groot mogelijke zekerheid omtrent hun rechtspositie.
In het blauwe rapport ‘Organisatie Hoofdgroep Beheer Natte Infrastructuur’ [1] van 2 mei 2000 en in
het groene rapport ‘Op weg naar AV-nieuw’ [2] van 24 oktober 2001 zijn reeds de hoofdlijnen
geschetst van hoe AV wil omgaan met onzekerheden en rechtspositionele aspecten. De in die
rapporten gedane uitspraken zijn nog steeds geldig. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste nog een
keer herhaald en verder uitgewerkt.

Randvoorwaarden
• Hoofdstuk VII van het ARAR (rechten en verplichtingen bij reorganisaties);
• geen personele problemen aanpakken via een organisatie-aanpassing (iedereen moet kansen
krijgen);
• als naast het ARAR nog aanvullende regelgeving met betrekking tot reorganisatie vanuit
BIZAA'^&W aanwezig is zal ook daar rekenening mee gehouden worden.
• voor wat betreft bezwaar en beroep bij plaatsing is ook hier de Algemene Wet Bestuursrecht
(AWB) bepalend.

Belangstellingsregistratie
Als het managementteam van de directie Zuid-Holland en de ondememingsraad de formatie hebben
goedgekeurd, krijgen alle medewerkers de gelegenheid hun'belangstelling kenbaar te maken voor een
of meerdere functie(s).
Daartoe zal een schriftelijke belangstellingsregistratie worden gehouden met behulp van een
belangstellingsregistratieformulier. Dit formulier wordt aan alle medewerkers toegezonden. Een
voorbeeld van het formulier is al in bijlage 3 van het groene rapport [2] opgenomen.
Na afloop van een termijn van drie weken waarbinnen de belangstellingsregistratie moet zijn voltooid
zal op basis van de ingevulde belangstellingsregistratieformulieren de plaatsingsprocedure starten.

Plaatsingsprocedure
In verband met de zorgvuldigheid en rechtspositie van medewerkers wordt in de plaatsingsprocedure
onderstaande volgorde gehanteerd:
1. De belangstellingsregistratie wordt alleen onder de AV-medewerkers uitgevoerd.
2. In principe kan voor elke functie belangstelling worden geuit in de belangstellingsregistratie.
3. Zittende medewerkers op een ‘ongewijzigde functie’ worden direct geplaatst, tenzij zij
belangstelling hebben geuit voor een andere functie.
Er is sprake van een ‘ongewijzigde functie’ als de nieuw beschreven functie inhoudelijk vijftig
procent of minder afwijkt van de oude functie en bovendien de schaal gelijk is. Deze functies
zijn af te leiden uit de tabellen in hoofdstuk 6 van deel II.
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Indien andere medewerkers hun belangstelling voor een van die fiincties hebben getoond
terwijl de zittende medewerker is geplaatst, worden zij niet voor een gesprek uitgenodigd. Ze
krijgen wel de mededeling dat de zittende medewerker op de functie is geplaatst.
Gaat de zittende medewerker naar een andere functie, dan worden de medewerkers die hun
belangstelling hebben geuit uitgenodigd voor een selectiegesprek.
4. Voor een functie met een hogere schaal, maar die inhoudelijk nog wel vijftig procent of meer
lijkt op de oude functie, wordt eerst de op de oude functie zittende medewerker uitgenodigd
voor een selectiegesprek met de selectiecommissie. Als blijkt dat deze aan de functie-eisen
voldoet of op termijn (la 2 jaar) daaraan kan voldoen wordt die medewerker geselecteerd.
Indien andere medewerkers hun belangstelling voor een van die functies hebben getoond
terwijl de zittende medewerker is geplaatst, worden zij niet voor een gesprek uitgenodigd. Ze
krijgen wel de mededeling dat de zittende medewerker op de functie is geplaatst.
Als de zittende medewerker niet kan worden geselecteerd worden de overige kandidaten
alsnog uitgenodigd voor een selectiegesprek. De procedure is dan zoals onder punt 5.
beschreven.
5. Functies die voor meer dan vijftig procent wijzigen worden te alien tijde via de
belangstellingsregistratie ingevuld. Alle medewerkers die belangstelling hebben getoond
worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.Voorwaarde voor eventuele selectie is dat de
kandidaat moet voldoen aan de functie-eisen of op termijn (1 a 2 jaar) daaraan moet kunnen
voldoen. Een beargumenteerd voorstel van de selectiecommissie gaat naar de
plaatsingsadviescommissie (PAC). De PAC verzorgt uiteindelijk het plaatsingsadvies aan de
betrokken leidinggevenden.

6. De kandidaat die op basis van het PAC-advies zal worden benoemd wordt uitgenodigd voor
een gesprek met zijn toekomstige chef om afspraken te maken over o.a. salariering,
standplaats, opleidingen, ontwikkeltraject etc.
Als de kandidaat nog niet voldoet aan de functie-eisen wordt hij benoemd in de ondergelegen
schaal. Na gebleken geschiktheid (te beoordelen na een tot twee jaar) wordt de kandidaat op
basis van een beoordelingsgesprek benoemd in de bij de functie behorende schaal.
7. In een aantal gevallen zullen medewerkers de functie slechts beperkt kunnen vervullen. In die
gevallen krijgen de medewerkers een ‘opgedragen taak’, die past binnen de functie waarop zij
geplaatst zijn. Dit heeft consequenties voor de inschaling.
8. Alle medewerkers krijgen direct een aanstellingsbrief waarin de afspraken zijn vastgelegd en
zo spoedig mogelijk daama de administratieve beschikking.
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9. Als medewerkers het niet eens zijn met bepaalde beslissingen in bet selectie- en
plaatsingstraject kunnen zij direct binnen twee weken schriftelijk een met redenen omkleed
bezwaar indienen bij de (waamemend) directeur Water. Deze neemt een besluit op basis van
een opgesteld advies van de hoorcommissie.
10. Worden er geen geschikte kandidaten gevonden dan wordt de vacature binnen de directie
Zuid-Holland en Rijkswaterstaat opengesteld. Als ook hier geen geschikte kandidaten uit
komen wordt extern geworven.

Selectiecommissie
De selectiecommissie bestaat uit vier personen. De samenstelling is als volgt:
Voor de fimcties bij AVB bestaat de selectiecommissie uit:
Hoofd AV, Hoofd AVB, adviseur AXP en een waamemer van de OR
Voor de functies van clustercoordinator en onderafdelingshoofd bestaat de selectiecommissie uit:
Hoofd AV, Dienstkring- of afdelingshoofd, adviseur AXP en een waamemer van de OR
Voor de medewerkers bestaat de selectiecommissie uit:
Dienstkring- of afdelingshoofd, onderafdelingshoofd of clustercoordinator, adviseur AXP en
een waamemer van de OR.

Plaatsingsadviescommissie (PA C)

De plaatstingsadviescommissie bestaat uit drie personen : Hoofd AV, hoofd AXP en een
vertegenwoordiger van de OR. Deze commissie beoordeelt de beargumenteerde keuzes van
de selectiecommissies. De PAC bewaakt op deze wijze de uniformiteit en objectiviteit van de
selectieprocedures. Op basis van haar bevindingen adviseert de PAC de leiding over de te
benoemen medewerkers.
Hoorcommissie

De hoorcommissie bestaat uit drie a vier onafhankelijke, niet bij AV maar wel bij AX /PX
werkzame leden. De hoorcommissie wordt ingesteld door de (waamemend) directeur Water.

Vertrouwenspersonen
AV heeft vertrouwenspersonen benoemd. In de bijlage is aangegeven wie deze vertrouwenspersonen
zijn en welke rol zij kunnen spelen.
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3 Bijlage
Aan
medewerkers AV

Van
Tom van der Wekken
Datum
15 maart 2001
Onderwerp
V ertrouwenspersonen

Doorki esnummer
(010)402 63 11
Bijlage(n)

Beste mensen,

Het VBO-proces verkeert thans in een fase waarin het duidelijk gaat worden hoe (onder)afdelingen
gaan functioneren en welke functies daar voor nodig zijn. Dat betekent dat medewerkers betrokken
worden bij en geconfronteerd zullen worden met veranderingen.
De ervaring heeft geleerd, dat bij veranderingsprocessen de behoefte kan gaan ontstaan aan
vertrouwenspersonen waar iedereen die dat wil terecht kan met vragen of problemen over zijn of haar
(rechts)positie. De AV-staf heeft daarom besloten tot het instellen van vertrouwenspersonen.
De rol van de vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen zijn gewone collega’s die beschikbaar zijn om uw problemen aan te horen.
Omdat zij gewone collega’s zijn, kunnen en zullen de vertrouwenspersonen nooit de rol van
professionele hulpverlener op zich nemen. De vertrouwenspersonen zullen dan ook niet de problemen
van de medewerkers ovememen en gaan oplossen. De vertrouwenspersonen zullen wel -voor zover dat
binnen hun mogelijkheden ligt- openingen maken, doorverwijzen naar de juiste personen
(professionals), ondersteunen, de dingen bespreekbaar maken en vooral een luisterend oor bieden aan
de medewerkers die dat kenbaar maken.
Inschakelins vertrouwenspersonen

Medewerkers dienen zelf het initiatief te nemen om een vertrouwenspersoon in de arm te nemen. Het
is niet noodzakelijk daarvoor de vertrouwenspersoon uit de eigen afdeling of dienstkring te kiezen.
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Wie ziin de vertrouwenspersonen en hoe ziin ze te bereiken
Naam
afd./dkr. Telefoon werk
telefoon mobiel
Piet Westerhof
AV
0187-497209
06-22454921
Henk van den Heuvel AVH
0187-497228
06-22934136
TomdeNijs
AVM
078-6484912
06-20420130
Louis Bonnier
AVN
010-4363434
06 - 53322279
Jan de Jongh
AVS
06- 15398503

Directie Zuid-Holland

telefoon prive
0187-486361
0183 -630018
0162 -514568

Vertroicweliikheid
De vertrouwenspersonen behandelen al de aan hen toevertrouwde informatie zeer vertrouwelijk. Niets
zal zonder toestemming van de medewerker naar buiten worden gebracht of met anderen (bijv. de
chef) worden besproken.

Tot slot
Personeelszorg en het welzijn van medewerkers is primair een taak van de leidinggevende. Ik hoop
dan ook dat de medewerker eventuele (persoonlijke) problemen en/of gevoelens in een constructieve
en vertrouwelijke sfeer met de leidinggevende kan en zal bespreken en pas als dit niet mogelijk blijkt
te zijn de vertrouwenspersoon benadert.

Met vriendelijke groet.

Tom van der Wekken
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