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BIJLAGE

I

Formatie
(in fte's)

Formatie voormalige R[kswaterstaat directies Groningen, Friesland en Drenthe en huidige directie Noord-Nederland.

Centraal
Formatie:

ar aat
Totaal

Ontwerp iuli '93
Definitief dec. '93
Januari '95
Januari '96

278.O
287.O

294.5
297,5

DT

P&O

cx

DX

7.A

13,0

cc.c

8.0
8.0
8.0

14,O

57,5
57,5
57,5

't3.0
13.0

28.0
29.0
31,0
31,0

RV
53.5
54.5
57.5
56,5

AN
56.0
56.0
58.5
57,5

wx
65.0
6E.0

69.0
74,O

WX buiten
Formatie

Totaal

wwD

Ontwero iuli '93

't72,O

12.2

Definitief dec.'93
Januari '95

173,0
173.0

12,2
12.2

Totaal
Januari '96

WDG
51.3
52.9
51.8

WDG

164,5

53,7

WDN
31

.O

31.0
91.0
WDF

wDz
31,5
31,5
31.5

WDD
46,0
46,0
46.5

WDD

62.3

48.5

AN buiten
Formatie
Ontwerp iuli'93
Definitief dec. '93
Januari '95
Januari '96

Totaal
179,0
1E3,5

179,5
181.6

ADO
34.0
34,5
34,5
34,6

AMD
72.O

ADE
97.0

76.0

37,0

72.O
74.O

37.0
37.0

ADW
36,0
36,0
36,0
36.0

Totaal

randvoorwaarde voor de fusie was 046,0 fte. (De formatieomvang van voor de fusie minus
of plus de verschillende Grob Efficiency Operaties, overgang DGV en DGSM, vertrek van
naar Provincie, etc.)

BIJLAGE II

Bezetting
(in fte's)

Bezeting van de voormalige directies Groningen, Friesland
en Drenthe en huidige directie Noord-Nederhnd.
Tijdelijke en vaste medewJrkes, niet uie"nor,
innuur-

"n

Eeagtting

Totaal

Dir, Gr. feb. '99
DI. t-r. feb. '93
Dir. Dr. feb. 'gg

119.2
118.3
75.4

Totaalfeb. '99

312,9

l januari'9S
1

269.3
282,6

januari'96

DT

P&O

7.O

4.1

6.0

4.5

DX

opro"pxi""nt"n

cx

17.3
25.5

10,8
14,0
36,8
27,9
28.6

2.O

4.O

1.0

15,0
8,0
8.0

12,6

43,8

14.3

56,6

13.8

57,O

12.O

BV
40,3
20.3
23.6
84.2
46.1

51.4

AN

lryx

18,3
21.O

21,4
29,0

90,8
39.3
51,4
59,8

81,2
65,0
7A.O

WX buiten
Bezetting
1

ianuari '93

1

ianuari'95

1

januari'96

Totaal

wwD

173,2

11.0

169.1

9.2

Totaal
156.7

WDG
s0.7
50.6
WDG
52.5

WDN
30,5
31.5

wDz
31,5
30,5

WDF
58,O

WDD
49,5 1 mdwnaar
47.3 prov. Drenthe

wnn

46,2

AN buiten
Bezettinq
jjanuari'93

I

ianuari '95

I lanuan-96

Totaal
206.8

Totaal
174,O
175.1

Delfz.
31,2

ADO
32,8
33,3

MDGr.
48.9

AMD
71.8
70.3

ADE

Wadz.

35.8

39.4

ADE
36.5

ADW
33.0

37.2

34.3

DGSM Meppel
21.5

naar
ADW

30,0

27 mdw
lw naar
prov. Drenthe
Dr

Totaal
Bezettinq
januari '93
1 ianuari '9S
1

Totaal
692.9
612,3

1 januari'96
614,4
De bezetting is vnl' acfiteilfrgegaan door de
overgang van medewerkerc naar de provincie en door medewerkers
die gebruik
hebben gemaaK van wachtglta-/ss+ reteting.
5p o-e eigenriG i;"];i" geen krimpraakstering uftgevoerd.
duk tabi,

BIJLAGE III

Leeftijdsopbouw
Directie Noord

- Nederland,

per ddelin g/buitendienst

Dienstkringen
tot 25
25 tot 30
2O

ol 7l si al
2l sl ol
zl
ql
51 7l

3otot35

2s

zz
ss

ol
sl el 1si sl 42
21 1ol 61 1sl se
zl 1zl 1sl zsl ro

35 tot 40
40 tot 45
45 tot 50
50 tot 55
55 tot60

1l 4l al 111
0l 11 2l ql 2se

ol 1i 3i sl

sl
61 41 4l rl ol
71 41 6J el sl
rl 6i 121 sl
sl
roi tzl rl 141 1ol

.

Leeftiidopbouw
directie Nobrd'- Nederland
180
160
140

120

c(6

100

80
60
40
20
0
20

to!!s

t. o_Q

25 tot

tot Bs^].+9-1ot-1s I s_o tot ss I oo tot 6s
BS tot a0-- +s-tot-s'O'-bs tot-Ob

B0

+l rl n

zl
2l
sl
al
1zl z2l 1sl 25i 1ol rol
zl el
141 al
ol ol 1ol
21 4l zl ol
rl

o.b.v. gegevens september 199S

6

DKR

zl 1e
ol el
1ol 46
ol 6z
sl ee

cl
rl

ss
10

BIJLAGE IV
woon -werk afstand medewerkers centraal apparaat
(medewerkers met een contract voor bepaalde
en onbepaalde tijd)
Auto km is alstand in km over w.eg.van woonplaats naar
standplaats Leeuwarden (centraal apparaat) in 1g92 en tgg5,
standpraats was in 1992 in werkeJijkheid Groningen,
Leeuwarden of Assen.

Aantal mdw's

BIJLAGE V

woon-werk afstand medewerkers centraal apparaat(ll)
(medewerkers met een contract rroor
bepaarde en onbepaarde tijd)

Auto km is afstand in km over weg..van woonplaats
naar standplaats Leeuwarden (centraal apparaat) in 1 9g2 en 1gg5
standplaats was in i992 in werkelukheid Groningen,
Leeuwarden of Assen.

Aanta mt

medlo
Auto km
Um 10 km
Vm 20 Rm
Vm 30 km
t/m 40 km
Um 50 km

n60km

Um

70 km

ntl(')Km
vm 90 km

um 100 I
n 'l'lO krr
alle
durk talsma

1992

5'
82

nov.
1994
80

1't6

11

't67

13

18'l
193

140

20
21

23.

zAl

307
31

31'

249
264
292
297
300
3

Aantal mdw's
Auto km
Vm 10 km

11Vm20km

medio
1992
52

21 t/m 30 ;m
31 Um4 tm

36

ffi*8+*
61 Vm 70 km

I

71tlm$O

:rn

8'l Um 90 tm
1 t/m 100 km
'ro1 vm 1't Rm

res

ral

13

9
67

nov.
1994

80
36
51
14

12

8

4

19

1

5t
19

2A
5

4

3

312

301

I

BIJLAGE VI

Resultaten enqudte

Voorwoord

In opdracht van Riikswaterstaat, directie Noord-Nederland, vertegenwoordigd
door drs. D.J. van den Bos en drs. D. Talsma, heeft het onderzoeks-en adviesbureau SONN Advisering te Groningen de verwerking verzorgd van de gegevens
van de enqu€te, die in november 1995 is verstuurd aan het personeel van
Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland. Deze personeels-enquOte, samengesteld door de evaluatie-werkgroep, is gehouden om de gevolgen in kaart te
brengen van de fusie van de directies Groningen, Friesland en Drenthe van
Rijkswaterstaat, die per 1-1-1994 van kracht is geworden.
Met behulp van de uitkomsten van deze enquQte wil men tot een evaluatie
komen van het fusieproces, dat vanaf april l9g2 is ingezet.

Groningen

, 25 maaft 1996

J.R van 't Hag
drs. J. Davids

SONN Advisering
Ruimtelijk-economisch en
maatschappeliik onderzoek

Martinikerkhot 27
9712 JH GRONINGEN
TefiFax.: O5O - 314 29 46
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Hoofdstuk

1.

tNLEtDtNG

De enqu6te, zoals die is afgenomen, is geen uniforme, voor allen gelijke enqu€te, maar bestaat uit 9 verschillende enqu6tes, die corresponderen met de
verschillende onderdelen waaruit de directie Noord-Nederland van Rijkswaterstaat bestaat volgens onderstaande tabellen. De enqu€tes bevatten enerzijds
algemene vragen die in alle enqu6tes voorkomen, anderzijds vragen, die specifiek zijn voor het desbetreffende onderdeel.
In elke enqu€te ziin de vragen gerangschikt onder de volgende onderwerpen:
Algemeen, Proces, Functie/Functioneren huidige organisatie, Samenwerken/Cultuur en Knelpunten.
De l Oe enqu€te is gehouden onder de externen van Rijkswaterstaat en wijkt
daarom aanzienlijk af van de overige enquOtes.
Tabel 1: Respons enqu€tes Centraal Apparaat.
Verstuurd

Ontvangen

Respons (%)

40

30

75

5

1r

20

Rest

254

134

53

Totaal

299

165

Management
DGSM

Tabel 2: Respons enquOtes Natte Buitendiensten.
Verstuurd

Ontvangen

Respons (%l

Management

19

DGSM/management

2

0

0

DGSM

20

1r

5

Rest

140

29

21

Totaal

181

Verstuurd

Ontvangen

Respons (%)

13

4

31

Rest

154

24

16

Totaal

167

Tabel

42

Respons enquGtes Droge Dienstkringen.

Management

Tabel 4: Respons enqu€tes Externen.
Verstuurd
Externen

Ontvangen

Respons (%l

104

* dubbeltelling

uit de tabellen 1 tot en met 4 valt op te maken dat de respons
op de enqu6te bij
de verschillende onderdelen niet even groot was. Met
name bij DcsM-centraal
Apparaat, DGSM-, DGSM/managemeni-Natte Buitendiensten
Ln Management
Natte Buitendiensten, alsmede - Management-broge Dienstkringen
was de
respons dermate laag, dat de uitkomsten van
de desbetreffende enquetes niet
atzonderlijk in dit rapport ziin opgenomen. wel ziin
uitkomsten meegeteld
in het totaaloverzicht, voorzovei net de algemene deze
vragen betreft die in elke
enqudte

gesteld ziin.
Dit totaaloverzicht is een optelsom van de antwoorden
op de gemeenschappelijke' algemene vragen van alle engu€tes gezam"nli;t
en geeft derhafve een beetd
hoe er in z'n totariteit over bepaarde zakJn
wordt.

gJ;;ft

De representativiteit van de uitkomsten'urn een enqu€te
hangt voor een
belangrijk deel

af van de respons op die enqu€te. In dit opzicht is het moeilijk
een oordeel te geven over de representativiteit uan
deze enquete in zijn geheel (
647 enqu€tes verstuurd, 231 ontvangen, respon s 35,7o/ol,
omdat het geheel
zeer heterogeen.is samengestefd wat d; representativiteit
niet ten goede komt.
wanneer men kijkt naar Je samenstetlende delen
van het geheef, ontstaat een
duidelijker beeld. inzake de representativiteit. ln
een onderlinge vergelijking van
de respons bij de drie onderdelen centraal Rfparaat,
Natte Buitendiensten en
Droge Dienstkringen (tabel 1, 2 en 3) wordt
duidelijk dat de respons op de
enqu€te bij het centraal Apparaat het grootst is,
nl. ssio/o, gevolgd door de Natte
Buitendiensten {21%) en de Droge Dieistkring"n (1
7%1.
Voor de representativiteit van de uitkomsten van
de enqu6te betekent dit, dat
deze voor het Centraal Apparaat goed te noemen
is, voor de Natte Buitendiensten matig, en voor de Droge Dienstkringen slecht.
De representativiteit van de uitkomsten van de
enqudte Externen, tensrotte, is
goed te noemen, gezien de respons van
630/o.
In de volgende hoofdstukken zulten de resultaten
van
enqu€tes gepresenteerd worden. Vervolgens komt de afzonderlijke interne
het totaaloverzicht (zie
boven) aan de orde. Afsluitend laten we de
uitkornsten van de externe enqu€te

zien.

HoofdstuK

O.
l.

2.

ENOUETE MANAGEMENT CENTRAAL APPARAAT

ALGEMEEN

Bij wetke afdeling bent u nu werkzaam (N=30J?

N%N%
P&O 2
6.7
DX 7 23.3
cx 3 10.0
RV 5 16.7
2.

AN
WX

6
J

30

20.O

23.3
1oo

Was u werkzaam binnen het departement van V&W voor aprit

lgg2?

Noh

Ja
Nee
Zo

29
1
30

96.7
3.3
100

ja, waar?

N%
RWS Groningen 12 41.4
RWS Friesland
I 27.G
RWS Drenthe
4 13.8
DGV Noord
3 10.3
Overig V&W
2 G.g
29 100
3. Srnds wanneer

u werkzaam bii V&W?
.bent

Noh

Na 1-'l-94
Voor 1-'l -94, korter dan 5 jaar
Langer dan 5

jaar

30

4. Was u voorafgaand

aan de fusie op

N%
Ja

1

Nee U

30

0
S
Zg

3.3
9G.7

100

0.0
16.7

83.3
100

l-l-'94 in tijdelijk dienswerband

aangesteld ffDV-er)?

A.

PROCES

5' worden onderstaande
a'

doetstellingen in de praktijk waargemaakt (in percentagesl?

ja' volledig; b' ja, enigszins; c. gefijk aan de
situatie voor defusie; d. nee; e. kan ik niet
beoordelen.

d.

b.

Beperking kwetsbaarheid (N
=30)
Instandhouding kwafiteitsniveau (N

=301

e.

50.0 40.0 0.0 3.3 6.7
13.3 56.7 13.3 13.3 3.3

Kunt u aangeven waarom 66n of meer doetsteltingen
volgens u niet lvottedig) zijn gerealiseerd?
Heeft te maken met nog niet gerealiseerd
ziln van beoogrde cultuur en de overaccentuering van de bedrijfsvocring in

relatio tot de inhoudelijke produkten.
Niot^ahijd kwalitatief gocd personeel gckozen
i.v.m. sociole aspecton.
Wsrkdruk is verhoogd

Kw€liteit op kone termijn is gedaald door nieu$re
taken
waardoor rsveet wark uitbestsed moet worden; hierdoor
wordt kwetsbaa_rheid verhoosd

:;d:ll?:ffi"jil1?"1n"i:t

Door grotore omv€ng meer specialisatie
bij personen, wanneer persoon atwezigis, is speciatismo
ook niet aanwezig;
voor de fusie waren de tsken wat breder
ou", meerdere personen verdeeld

"n

Mist verjonging cq. mobiliteit en de inbrong ven
nieuw bloed.

Er is

Ad

te weinig jonge instroom.

|,

niet adequate cultuur.

Kwaliteitsgroei heeft tijd nodig.
Kwaliteitsnivo ksn aangetast zijn door verdwijnen
van afdelingen.
Door bedrijfsburo's in de liin to pl€stson
ziin'aaze retatief klein van omvang, herbergen een eantal specielismen
die soms
door enkelen' soms elleen ingewld worden:
in oJ" .in toch kwetsbaar m.b.t. kwaliteit en kw.ntiteit.
Kwetsbaarheid bliift door inhuren vsn veel
oxtorne kennis.
Kwaliteitsnivo bedrilfsvoering niet verbeterd
oooti" weinig kennis in de bedrijfsbureau,s.
Het proces is nog gaande.
Kwotsbaarheid neemt toe door hogo werkdruk.

6' worden onderstaande beleidsuitgangspunten in de praktijk
waargemaakt lin percentagesl?
a'

ja, volledig; b. ja, enigszins; c. gelijk
aan de situatie voor de fusie; d. nee; e. kan ik niet
beoordelen.
a.

Geen krimptaakstelling {N = 30}

Platte samenwerkingsgerichte organisatie (N
= 30)
Projectmatig werken {N =3O}
Verantwoordetijkheid zo laag mogelajk (N
=30)
Integraal management (N
=30)
Inspirerend met ontplooiingsmogelijkheden (N
301
=

b.

63.3 16.7
13.3 36.7
1A.A 46.7
16.7 40.0
3.3 33.3
13.3 26.7

c.

d.

e.

o.0 10.0 10.0

6.7 43.3 0.O
20.a 16.7 6.7
13.3 26.7 3.3
26.7 33.3 3.3
23.3 23.3 13.3

Kunt u aangeven waarom 66n of meer beteidsuitgangspunten niet fuolledid zijn gerealiseerd?
Nieuws organisatie draait nog tekort voor goed oordeet.
Ad 2. et ziin toch wssr ondsrafdelingen i.p.v. cluster-model-achtigc benadering.
Integratie DGV-RWS op regionaal nivo is gerealiseerd zondor dat voor dc aansturing hiervan een bchoodijk instrum€ntsrium is ontwikkeld.

Ad 2. is (nog) fi61 uit verf gekomen.

Ad 3. het hierbii behorende wrantwoordetilkheidsgevoel is nog lang niet overal aanwezig; ook dc behoersing van

de

bijbehorende planning laat te wensen ovor.
Ad 4. dit is, met de bijbehorendc middelen, nog g6on gcmeengocd.

Niot of onvoldocnde grealiscerd door: 6€n tG scctorale organieatie, niet uitgaen van €en gezamenlijkc missie, onvoldoende
afstemming tuseen lijn en staf,te hi6rarchiEche opbouw, gcbrekkige ordadinge co6rdinatie en communicatie.
Er is geen aandacht aan cultuurverardering besteed.
De verantwoordelijkheid wordt door DT niet zo taag mogetijk gelegd, tev€el top{own benadering van het m€n€gemont.

Dirsctie Noord-Nederland ie ambtelijk cn bureaucratisch.
De bedrijfevocrirqgszuil is te geleagd.
Integraal managem€nt komt nauwelilks ven de grond.
Er wordt niet afgerekend op gomeakte afspreken.
Ad 3. ondersteuning proicctgrocpon wordt teveel ad-hoc ingewld
Ad 4. hiervoor worden nog teveel structuren en regels geformuleerd.
Ad 6. onvoldoende capaciteit beschikbaar voor innovatie.
Proiectmatig werken vanuit een hi6rarchische organisatie vorgt osn cultuurverandering die er nog niet is.
Echt proiektmstig w€rk€n moet veel mo€r gestimuleord wordsn
De samenwerking tussen afdelingen is nog onvoldoende
Ad 5. managers verwarren vrijheid met wiibliivenheid.
Een samenworkingsgerichte organisatie ontbr€ekt nog.
Organisatie is niet veel platter geworden.
Realiseren en handhaven van do vastgesteldo workprocodures vsrloopt nog niet goed genoeg.

Projectmatig werken komt niet of nauwelijks uit de vsrf, rol en positie proioctleider onvoldoends ingewld.
Directie Noord-Nederland beperkter dan de vorigo directies, verantwoordelijkheden gsan niot samon m6t bevoegdheden.
Ad 5. wordt onvoldoends wssrg€msakt, onvoldoende instrumentarium en bevoegdheden.
De samenwerking kan €n moot bcter.
De bedriifscultuur is nog ni6t zodanig dat op allo fronten samenwerking tot stand is gebrechr
De communicatie in d6 organisatie is afgezwakt, zowol honzontaal Its vorticaal.

7. Hoe tevreden was u over de voorlichting/informatievoorziening

bij het fusieproces tN=2&?

%

Tevreden

71.4
21.4

Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

7.1

0.0
100

8. Heeft de organisatie u voldoende betrokken bii de reorganisatie (N=2gt?
lo
Voldoende
Enigszins

Onvoldoende

75.0
21.4
3.6
100

9' ln hoeverre bent u tevreden over de volgende

aspecten

van het fusieproces (in percentagesl?

a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins
ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.
b.

Rol management {N =2g)

c.

d.

42.9 39.3 10.7
50.0 35.7 7,1
46.4 28.6 7.1
28.6 14.3 o.o
42.9 53.6 0.0

Rof P&O (N=28)

Rol {platform)dienstencommissie {N 2gl
=

Rol vertrouwenscommissie {N
=2g)
Rol doorstructureringswerkgroepen (N
= 2g)

e.

7.1
0.0

0.0

3.6

0.0

7.1

7.1 10.7
0.0 57.1

Graag een toelichting als u niet tevreden
bent:
De rol van de dienstcommissie is te w€inig
t€ruggokoppetd.
(platformldienstcommissis teveol
cen "p"pl"r"n-tiig"r.
Ad l. onvoldoende open communicatie'naar mij pirsoonlijk

Ad 2. had ik meer van verwacht in fusieproces.

I en 5' rol en de voorkeur van het managoment-sterk aanwezig waerdoor
soms eenzijdig een richting werd gekozen.
Er was sprake ven tijdige communicatie, korte
doorlooptiid.
Ad

I

o'

voldoet de hoofdstructuur aan de verwachtingen
t.a.v. de gemaakte keuzes op de votgende
punten (in percentage$ ?

a. ja, volledig; b. ja, in belangrijke mate;
s. nee. gedeettelijk; d. nee,
niet
beoordelen.

in

ziingeheel niet; e. kan ik

b.

De indeling naar hoofd-/staf en onderafdelingen (N
=29)
Vorming bedrijfsbureaus in de lijn (N 2g)
=
Organisatie van de controller-taien (N=2g)
Organisarie van de directie-ondersteuning (N
= 2g)
Organisatie van de p&O-taken {N=2g)
V-era ntwoordelijkheidstoedeling
aan de (N = 2 g)
dienstkringen
Inbedding IVV-taken (N 2g)
=
Inbedding DGSM-taken (N
=29)

d.

e.

34.5 48.3 6.9 6.9 3.4
24.1 34.5 34.5 3.4 3.4
13,8 41 .4 27.6 3.4 13.8
24.1 41.4 13.8 0.0 20.7
21.4 35.7 32.1 0.0 10.7
14.3 39.3 17.9 0.0 28.6
17.2 27.6 13.8 3.4 37.9
27.6 24.1 0.0 o.o 48.3

oesgewenst kunt u een toetichting op uw beantvvaording
van deze vraag geven:
De relatie tussen beleidstsk€n on uitvoeringstaken
tussen RV on wX/AN zijn niet goed geregeld.
Bii P&o zitren aantar men''n dio zich
rictrten op bepaarde hoofdafderingen:
waarom kan dez6 taak nist naar de bedrijfsburoeu,s?
"p""iti"t
Ad 4. nier erg duidetijk, relstio met lijnadefingei
werrig.
Keuze CX/bedrilfsburo,s niet helder,
is ondoordacht.

I en 7: door of wijking van directie besluit: zgn. scheiding
tussen beleid en uitvoering.
scherdrng tussen bereid on uitvoering is
belommlrend en frustrsrend.
Ad 2' meerwaarde hiervan woegt niet
op tegen versnipporing van deskundigheid.
Ad

Ad 6' moet nog ingewld worden met verdere
doormandatoring on hulpmiddelsn voor globalo eansturing.
Door tussenvoeging van de BB's ziin de
controllor-taken to ver-af u"n au ri;i en do workers, terwiil
,elati6s wel nodig zijn,
Ad 7. Samenhang tussen beleid en uitvoering
ontbreeft.

6

Tevesl onduidelifiheden over wederziidss vorantwoordelijkhcden van CX en de bedrijfsburo,s.
De natte dienstkringen hebben geen bijzondcre verantwoordelijkheden gokregon.
Sturing via continue taken/projekten e.d. is gekunsteld, dezo sturing is nooit uitgewerkt op leeg niveau in
de organisatie.

I

l. Geef uw mening over de volgende aspecten van de ptaatsingspercentages):

en bezwaren-procedure (in

a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.
d.

b.

Informatievoorziening/voorlichting (N = 29)
betrokkenheidlfeitelijke inbreng {N = 29)
De plaatsingsprocedure op zich (N =2g)
Eigen plaatsing (N=29)
Plaatsingen in het algemeen (N =29)
Bezwarenprocedure (N = 2g)
|

65.5 27.6 3.4 3.4 0.0
58.6 24.1 13.8 0.0 3.4
51.7 37.9 6.9 0.0 3.4
75.9 13.8 3.4 6.9 0.0
44.8 31.0 10.3 6.9 6,9
48.3 13.8 0.0 0.0 37.9

2. Van welke regelingen heeft
(meerdere

an

u gebruik gemaakt
tvvoorden mog eliiU.

in

het kader

N

Geen

%

10

Reiskosten vergoedingen

Regeling reistijd-/werktijdcompensatie
Verh u iskosten-/inrichtingsvergoedingen
Zgn. Frieslandregeling
Vervoerplan
Telewerken
ndividuele voorzieningen
I

van het Sociaat plan?

13
13
5
5

6
3
1

56

17.9
23.2
23.2
8.9
8.9
10.7
5.4
1.8

r00

lndien u gebruik heeft gemaakt van een of meer regelingen, hoe tevreden bent u over deze
regeling(en) (N = 17)?
%

Tevreden
Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

64.7
29.4
5.9
0.0
100

Indien u niet tevreden bent, kunt u dit dan toetichten:
De uitvoering van de reiskostenvergoeding gaf problemen.
Het vervoerplan kan rechtvaardiget.
De verhuizing kost nog veel geld en verloftijd.
Verschrllende regelingen waren to laat definitief bekend.

13. Hebt u bii het invullen van uw taak in
de nieuwe organisatie votdoende c.q de juiste
begeleiding gehad (N = 29) ?
%

Ja
Gedeettetijk
Nee

41.4
48.3
10.3
100

Desgewenst kunt u hieronder een toelichting
op uw beantwoording van deze vraag geven:
Wd nieuwe funcde, maa, goen begeleiding.
Heb zelfstandig

inwlting aan gegeven.

14, Was er noodzaak voor het volgen van
om-, her- of biltscholingscursussen teneinde uw
kennisniveau in overeenstemming te brengen
met de u (nieuw) opgedragen
(N=2g)?
taken

%

Ja
Nee

17.2
82.8
100

Zo

ja, zijn daarover dan goede afspraken gemaakt (N=6)?
oA

Ja

50.0
50.0
100

Nee

Zo nee, kunt u dan hieronder koft aangeven
wat er volgens u moet gebeuren om atsnog die
afspraken te maken?
Er waren geen concrete afsprakon mogefijk

|

5. Hebt u momenrcel behoefte aan het votgen van
cursussen om goed te kunnen functioneren
(N 29?
=

oh

Ja
Nee

34.5
65.5
100

16. wat is uw oordeel omtrent de nieuwe huisvesting en de werkomgeving (in percentagesl?
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden.
a.

Standplaats Leeuwarden (N =30)
Gebouw Middelzeehuys (N =301

Werkplekinrichting {N =30}
Faciliteiten (repro, bibliotheek, etc.) {N =30)

33.3
76.7
90.0
83.3

b.

d.

3.3 30.0 33.3

20.o 3.3
10.0 0.0
13.3 3.3

0.0
0.0
0.0

Desgewenst kunt u uw antwoord nader toelichten:
Zwaanepunt van wetkzaamheden ligt rond Groningon; t.o.v. stardplaats minder functioneel.
Mogoliikheden voor sociale contacten met medewerkers ontbreken.
Leeuwarden is verkeerda keus ivm. dccentrale ligging.
Er is te weinig ruimtc voor de kasten.
Ds ontsluiting van de bibliothcok moet b€t6r.
Veel reistijd kwijt.
Goen moeite met de keuze van da standplaats, wel de wijze waarop bosluitvorming tot stand is gekomen.
Het functioneren van de bibliotheek is nog niet goed
Was liever in
Leeu warden:
Kwaliteit van
Was liever in

B.

Groningen gebleven.
decentrals li gging.
do opslag van oude archieven is zorgwekkend.
Groningon e.o. gebleven

FUNCTIE/FUNCTIONERENHUIDIGEORGANISATIE

17. Eent u tevreden met de taken zoals die zijn aangegeven in uw {unctie informatie formulier
ffif) en die met ingang van de reorganisatie aan u zijn opgedragen (N=3Ot?
oa

Tevreden
Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden

Ontevreden

63.3
33.3
3.3
0.0
100

Kunt u aangeven hoe het anders zou kunnen?
ln een fif kun je niot de omvang van 66n of meer onderdclsn lezen.

18.

Zin

de in het kader van de ptaatsing met u gemaakte afspraken allen nagekomen
oa

Ja

Gedeeltelijk
Nee

100.0
0.0
0.0
100

lN=2il?

|

9. Zitten er kenmerkende afwiikingen tussen de u thans feitetiik opgedragen taken en het
(N=3Al?

fif

%

Ja

13.3
86.7
100

Nee

Zo

ja, kunt u dan aangeven wat voor (soortl afwijkingen?

Wegens personeelsgebrek moet ik zetf de uiwoering ctoen.
fif doet wrmoeden.
Tijdelijk belast met leidinggevende taken
De inhoud is complexer dan

2O' Hebt u meer of minder veranwoordelijkheden en bevoegdheden dan in uw functie voor
de
reorganisatie (N=291?
%

Meer
Gelijk

Minder

58.6
13.8
27.6
100

2l ' ls uw huidige functieniveau hoger of lager dan voor de reorganisatie lN=2g?
oa

Hoger
Gelijk
Lager

65.5
34.5
0.0
100

22' Ervaart u meer of minder ontptooiingsmogetijkheden dan voor de reorganisatie (N=2g?
oA

Meer
Gelijk

Minder

44.8
34.5
2A.7
100

23. Bent u tevreden over de taakafbakening in de organisatie
%

Tevreden
Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden

Ontevreden

23.2
53.3
23.3
0.0
100

l0

w:gq?

Als u niet tevreden bent kunt u dit dan toelichten en aangeven hoe 66n en ander volgens u
verbeterd kan worden?
Financieel behesr centratiseren.
cX' beddjfsburo's onder de loep nemen: nu teveel schijncn cn filters.
Taakafbakening wordt misbruikt om iets niet te hoeven doen.

concept

De scheiding tussen bcleid en uitvoering werkt frustrorsnd en belemmorend: "beleid' maakt vaak afspraken die
"uiwoering" niet kan waarmaken.

Verdeling van taken tussen CX en de bedrijfsburo's
capaciteiton.

is niet helder genoeg en ook niet in owreenstemming met

De splitsing van beleid cn uiwoering lcidt tot tangere doorlooptijden.
Meer stroomlijnsn adhv. oa wetgeving.
Er bestaan nog grensgoschillcn bv. tusecn AD en RV.
Er moet gewerkt worden aan integratie van drie hoofdafdelingen naar 66n Noord-Nederland.
Soms is gecn sprake van €on logische keuze.
Op oen aantal gebieden nog mct inwlting bezig.
Taakafbakoning sttst los van de wijze waarop taken worden ingowld; hier vslt nog veel to v€rbet€ren.

24. Hoe tevreden bent u over (in percentages)?
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevredeu e. kan ik niet
beoordelen.
a.

c.

b.

d.

e.

Het functioneren van het DT {N =29)
Het functioneren van de (hoofd)
afdelingsstaven {N = 30)
De kwaliteit van de produkten/diensten
van de directie (N = 28)
De kwaliteit van de produkten/diensten

20.0 50.0

13.3 3.3 13.3

7.1 71.4

van uw (onderlafdeling 1Nl=391
De kwaliteit van de bedrijfsvoering {N=29)
Tijdigheid van de produkten (N=30)

7.1 0.0 14.3
10.0 3.3 0.0

23.3 63.3
0.0 37.9 37.9 20.7 3.4
3.3 33.3 36.7 20.O 6.7

6.9 51.7 17.2 13.8 10.3

Als u niet tevreden bent, wilt u dat dan nader toetichten?
DT geeft to weinig silat€gischo sturing, tsveel detaildiscussies, to vor van de werkvloer.
Ad 5. te twa6r en ineffici6nt, proccduros kosten veel tijd.
Planningen lopen uit, omdat bedrijfsvoering m.u.v. BB's on cX geen algemeon goed is.
DT te ver af van de rnonsen, weinig beleidszaken op de agerda, ivoren toren.
Ad I en 2. verwacht hicrvan moor on tiidig concroto besluitenrtisie/koers.
Handhaving van de procedures en de oigen disciplino in de bedrijfsvoering.
DT komt niet over als 66n team, sturing komt nog onvoldoende uit de vorf
Het kan en moet allemaal nog veel beter.
DT zou meor missis en voorbeeld-functie mo€ten gaan vorvullen.

.

Bedrijfsvoering zou mot mindor regels en voorschriften gopaard moeten gaan.
Teveel wantrouwen on achterdocht in de directie t.a.v. de kwaliteit ven de produkten.
Te weinig stimulerond sn daardoor tevegl risico-mijdend gedrag,
Er is een grole verkokering opgetredon: iedere laeg houdt zich met z'n eigen problemen bezig.
Te zware administrstiove controlo.

il

de

25. Hoe tevreden bent u over de informatie uitwisseting binnen de directie fin percentaged?

a' tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.

a.

b.

d.

(N=30)
-30)
=29)
(N=301
29)
(N=29;
M'b.t. vakliteratuur (N=29)
Vanuit de bibliotheek (N =29)
Van de leidins
Van uw collega's {N
Van uw medewerkers {N
Via werkoverleg
Middels de postcircutatie (N =
Middels nieuwsbrieven e.d.

Middels verslagen van overlegvormen

26.7 SO.O 13.3 6.7 3.3
36.7 56.7 3.3 3.3 O.O
SS.Z 41.4 O.O 0.0 g.4
60.0 36.7 3.3 O.O 0.0
34.s 41 .4 t o.3 13.g 0.0
4g.g g1.O t3.g 6.9 O.O
49.3 34.5 3.4 o.o r3.g
37.9 44.g 3.4 6.9 6.9
(N=30) 40.0 36.7 10.0 1o.o 3.3

Graag suggesties voor mogelijke verbeteringen:
Ad 9. eerder teveel dan te woinig.
Ad 8. kan beter, wordt aen gewerkt.
Verspreiding DT en DC versragen onvoldoende gelet op afle grote V
&

w

veranderingen.

Er zijn te veel schriftelijke informatie bullstins.
Er zijn toveol nieuwsbrieven, meer e-mail gew€nst.

Te veel irrelevante informatie.
Ad 9. deze komen te laat.
De informatie-uitwisseling wordt wol minder porsoonrijk en dus afstandelijkcr.
Er moet een einde komen aan de diversiteit aan nisuwsbrieven.
Het is de kunst is om informatie-uitwieseling te goed t€ doseron: wat
is nodig en war nieg
zo kan de papierstroom verminderen.
Teveel onbonullighoid per post.
lk kriig alleen mijn eigen post.

26' Hoe eNaart u in uw dageliiks functioneren de gevolgen van de grotere omvang van het
beheersgebied van de nieuwe directie (N=2&?
%

ln sterke mate
In beperkte mate
Gelijk aan de situatie voor de fusie

53.6
28.6
r 7.9
100

27. Verwacht u dat de externen anders over

RWS zijn gaan denken, dan voor de

oA

Ja
Nee

43.5
56.5
100

T2

fusie (N=2il?

Graag een nadere toelichting:
Externsn rcagargn moer op dc persoon in kwestie, ni€t op int€rno aangelegenheden.
RWS nu grot€t, loggsr, onpersoonlijkcr, ie bovcn menselijke mcat uitgestegen, het zal op dcn duur wel wonnon.
Door grotero werkdruk kan mcn de klantcn slecht bedisnen.
Er is sprake van con andere

schoal van probleembenadering, minder identificatie mot locale/regionale problemen.

&reeucratischer door grotere omvsng.
Er ligt een risico m.b.t. cen afstandolijker ambtetijk apparaar.
Grotsre, stsrkere dionsteonhoid.
Het is gemakkelijker om aenspreekpunten te vinden.
vesl v€rbetGringren ziin doorgevoerd, zoals samcnvoeging van beheersgebieden.
Alles wordt bureaucratischer en afstandetijker.

28. Wat ziin de grootste verandeilngen die u de komende iaren voor uw functioneren en/of uw
functie verwacht?
RWS nieuwe stiil: oon zakelijker wordend bedrilf.

D€centralisati€.
Taakopvatting W2n 13 in kader van RWS-nieuwe stijl
Invoering RWS-nieuwe stijl
Meer veranderingen in de organisatie die gepaard zullen gaan met verlies van functies.
Totstandkoming van e€n bestuurskern in relatie tot decsntralisati€ zal tot andere rol van de regionale directies leiden.
Docentralisatie van taken naar provincies.
Alle dienstkringen doorgemandatoerd.
Toename inf ormatie.technologie
Consolidatie.
VerbetGring van de bedrijf svoering.
Geen

Andero functie
Integrale output sturing en uitwissclbaarheid vsn pg-f middelon.
Verd€te dacentralisatie van overhcidsteken, overname van uitvoerende taken door orovincies.
Herinrichting organisatie van wXT, bedrijfsburo's samen mot cX horverdelen.
Behoefte aan. job-rotation.
Bedrijfsmatiger werken en een harders opstolling m.b.t. tijdafspraken en produkten,
Meer echte management-taken en meer botrokken bii bedrijfsvoering.
lnformatio'voorziening op maat voor gebruikers sn de stroomliining daervan.
Produktgerichter, zakelijker en trenspaf ant.
Meer produktgerieht wsrken, mest verantwoordelijkheid bij de medowerkers tav. integrale totstandkoming van produ&tan.
Zakelijker en hardere rol van hct man€gemont.
Nieuwe bedrijfsvoering in kader van lBO, meer als ondernemor gaan werken, mogolijke agentschappen, keuzewijheid tev.
zelf doen of uitbest€don, zorg voor zittond p€reoneel (vergrijzing)..
Toenemende bureaucratie.
Vernieuwing on verbetering van de bodrilfsvoering.
Agentschap, afloop regeling reisrijd/werktijri componsatie.
Denken op hoofdliinen, betsre inwlling doormandatering. betere output sturing.
Meer acc€nt op strategisch personeelsmanagement, veel aandacht voor loopbaanbeleid. mobiliteitsbsl€id, personeelsplanningen en ARBO

t3

C.

SAMENWERKEN/CULTUUR

29. Hoe tevreden bent u over de samenwerking (in percentagesJ:

a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen..
a.

Binnen de werkeenheid/onderafdeling/cluster
Binnen de afdeling (N=30)

(N = 30)

Met leidinggevenden (N =30)
Met andere afdelingen binnen de hoofdafdeling (N = 29)
Met andere afdelingen buiten de hoofdafdeling 1tr1 = 2gy
Binnen RWS (N=301
Buiten RWS, binnen V&W (N=30)
Met derden {N=30)

53.3
46.7
56.7
34.5

b.

c.

36.7 0,0 3.3
43.3 3.3 6.7
33.3 3.3 6.7

48.3 10.3
48.3 24.1
40.0 46.7 r0.0
24.1

30.0
36.7

d.

3.4
0.0
0.0

43.3 6.7 0.0
53.3 0.0 0.0

6.7
0.0
0.0
3.4
3.4
3.3
20.0
10.0

AIs u concrete knelpunten in de samenwerking ervaart, wilt u die dan hieronder kort
weergeven?
Afstanden zijn soms letterlijk te groot.
De samenwerking met CX en bedrijfsburo is gebrekkig.
Relatie DGV-RWS op centaal nivo niet goed geregeld.
Binnen RWS onvoldoende zicht op beleidsafdelingen van RVV, bijv. CX.
Er wordt teveel langs elkaar heengewerkt.
Fr is te woinig aandacht voor elkaars problemen en wenson.
De wisselwerking tussen bedrijfsburo's en de afdelingen moet storker worden.

We communiceren nog te weinig.

Er worden teveel schotjes gebouwd
Cultuur is vaak een mengeling van bedriifsvoering, bostuurlijk anticiperen, beleidsontwikkeling
en -uiwoering;
deze zaken worden vaak op onlogische wilze vermengd.

3O. Met welke oryanisatie4enheden binnen de directie ondervindt uzelf of uw bnder)afdeting
problemen m-b.t. taakverdeling en/of samenwerking? (meerdere antwoorden mogetiik).

Binnendienst:
N

Vo

Geen 11
P&0 2
D8B 3

cxo

3

RBB

4

ABB
WBB

3
5

18.0
3.3
4.9
4.9
6.6
4.9
8.2

POA 3
DXS 1
CXP 4
RVV 3
ANW 1
WXT 2

DXI

1

oh

4.9
1.6
6.6
4.9
1.6
3.3
1.6

%

cxc 6

RVB 1
ANE 2

WXB

1

DXF 1
RVJ 3
ANZ 1

9.8
1.6
3.3
1.6

1.6
4.9
1.6

61 100

Nafte buitendienst:

Droge buitendienst:

%

Geen

22

I

ADO

23

%

95.7
4.3
100

Geen
WDG

21

J

22

95.5
4.5
100

Desgewenst graag een toelichting:
De vraagstelling is te ongenuanceerd.
WDF is nog niet doorgcmandateerd.
Opstelling is te weinig co6peratief.
Onduidelijkheid mbt opleidingsvsrantwoordelifi heid.

Taakafbakening onduidelijk.
H€t verkriigen van gegsv€ns is moeilijk.
Tevesl onduidelijkheden ivrn taakafbakening.
'Problemen" ziin terug te vosron naar organisatorische scheiding tussen beleid en uiwoering.

31. Hoe tevreden bent u over

(in percentageg?

a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.
b.

Doelmatigheid van de organisatie {N=30)
Collegialiteit (N = 30)
Onderlinge openheid en duidelijkheid (N =30)
Aandacht voor het welzijn van de medewerkers (N =30)
Het geven van verantwoordelijkheid aan anderen (N:30)
Bereidheid verantwoording af te leggen (N =30)

0.0
33.3
20.0
33.3
20.0
6.7

c.

d.

e.

s3.3 36.7 6.7 3.3
50.0 16.7 0.0 0.0
43.3 26.7 10.O 0.0

50.0 6.7 6.7

3.3

33.3 36.7 6.7 3.3
43.3 26.7 20.O 3.3

EXTRA VRAGEN MANAGEMENT

A.

PROCES

32. Waren, volgens uw waarneming, de voar de fusie beschikbaar gestetde middelen voldaende
(N

=2fl?

%

Ja

76.0

Nee

12.O
12.O

Kan ik niet beoordelen

100
Als volgens u de beschikhare middelen niet voldoende waren, dan graag aangeven welke
zaken tengevolge van een tekort aan middelen achterwege zijn gebleven.

l5

Na de fusie dient eon hoger budget voor her- onF sn biischoling gedurende €6n oant€|. jar6n to wordon wijgemaakt.
Bjscholingstraject had ovcr meerdero jaren moeten plaatsvinden.

33. Wat vindt u achteraf van de keuze het DT vroegtiidig te benoemen, die immers bedoeld was
om te kunnen functianeren als ilDT (N=24j?
%

Verstandig
Van geen invloed
Onverstandig

87.5
8.3
4.2
100

34. Wat vond u het meest positieve/negatieve van het funsieproces?
Positief: betrokkenen staan achter fusie, negatief:persoontijke beleving mbt k€uze van de stondplaats.
Positief: openheid naar collega's toe, daerdoor meer betrokkenheid.
Positief: beleidsfunctie in 'l afdeling ipv in 4 organisaties. Negatief:bedrijfsvoeringsburoaucrstie, s€ctorale opbouw,
samenhang lijn-staf niet optimaal, vestigingsplaats.

Positief: hoe is omgegaan mot de belangen van het personeel: compliment m.u,v. keuze standplaats.
Negatief: directie Dfenth€ niet laten psrticiper€n in het DT.
Positief: er is weer een levensvatbare organisatie ontstaan.Nogatief: door grotere buroaucratie vermindering van
motivati€.
Positief: gezamenlijke bereidheid er iets van te maken. Negatiefrdat HW niet aan onzs wensen wilde voldoen.
Negatief: HW stond gewenst€ opzet niet toe, verder de start op 3 verschillende locaties.
Positief: niemand is tussen wal en schip govallen.
Positief: een frisse wind, een nieuwe cultuur. Negatief: veel ervaring gaat verloren doordat ouderen versneld de dienst
verlaten.

Negatiel: de ondemocratische bosluiworming over de standplaats.
Positiof: schaalvergroting en kwaliteitsverbetering. Negaticf: de keuzo van de vestigingsplaats.
Positief: inzet van veel menssn m6t kennis en inzicht. Negatief: veel onnodig werk gedaan, schijnvertoning.

Positief: geen wanklank gehoord.
Vernieuwing van de organisatie tav het takenpakkot, meer kansen voor medewerkers.
Positief: goed sociaal gericht DL, weinig bezwaren. Negatief: opgelegde organisatievorm.
Positief: duidelijke wil om resultaten te boekon.
Negatief: onzekerhsid mbt plaatsing. Positief: de verenderingen.
Positief : korte doorlooptijd, ruime informatievoorziening, botrokk€nh€id medewerkors. Nogatief: vostigingsplasts.
Positief: rolverdeling oude/nieuwe DT.

35. voldoet de toedeling van taken aan functies aan de verwachtingen
%

Ja
Nee

81.0
19.0
100

Zo nee, waarom niet?
De wenson van WXT vragen meer BB.capacitoit.
organisatorisch€ opzst van wXT niet optimaal, zeker niet bij drievoudige omzet.
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N= 2l)?

ls nog niet vollcdig uitgekristalliseerd.
Proiektmatige aanpak functionoert onvoldocndc omdat binncn dc funkties to vc6l inhoudelift werk zolf gcdean mogt
worden, daardoor te weinig tijd voor sftrring op inhoud en middclen.

36. In hoevene bent u tevreden over het effect van de tiidens het fusieproces gemaake keuzes
bok in relatie tot de te voren gestelde doeten {in percentagesl?
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.
c.

b.

Kwaliteitsverhoging in elke sector (N =23)
Efficiency-verbetering (N - 23)
Het aantal leidinggevende niveaus (N =23)
De omvang per organisatie-eenheid (N=ZZI
Functionele aansturingsrelatie (senior, cluster,
troofdprojectleiderl (N = 231
Slagvaardigheid {N = 23}
Sturen op hoofdlijnen (N=23)
Inhoudelijke zwaarte van de taken lN = 23)

B.

r3.o
4.3

39.1
31.8

56.5
47.8
34.8
54.5

39.1

39.1

d.

e.

13.0 8.7

8.7

21.1 4.3
9.1 4.5

0.0
0.0

4.3 13.0

4.3
0.0

30.4 17.4 0.0

4.3 56.5 21.7 17.4

13.0 43.5 30.4 13.0 0.O
21.7 69.6 0.0 4.3 4.3

FUNCTIE/FUNCTIONEREN HUIDIGE ORGANISATIE

37. Hoe tevreden bent u met de taakafbakening t.o.v. uw collega-managers binnen NoordNederland

(N=2fl?

%

Tevreden
Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

60.0
36.0
4.0
0.0
100

Als u niet tevreden bent, graag aangeven waarom en welke suggesties

u

hebt voor verbetering:

Werkverdoling CX en"BB's heroverwegon.
WXT roorganiseren,

38. Wat is uw oordeel over de kwaliteit van de organisatie
voor de fusie fin percentagesl?

ats geheet

a. verbeterd; b. gelijk; c. verslechterd; d. kan ik niet beoordelen.
a.

Professionele kwaliteit (N =25)

Produktiviteit (N =25)
Effectiviteit (N = 25)
Afbreuk-risico {N = 2Sl
Eenduidig optreden naar buiten (N=25)
Lange termijn visie (N =2b)

d.

b.

56.0 40.0 0.0 4.0
20.0 64.0 8.0 8.0
16.0 48.0 32.O 4.0
32.O 52.O

8.0

8.0

28.0 28.0 24.4 20.A
40.0 40.0 12.O 8.0
t7

in retatie tot de situatie

Gaarne een toelichting indien u van mening bent dat iets verslechterd is en zo mogelijk
een
oplossing:
Hoofdafdelingen zijn vergroot en zijn min of meet autonoom geworden.
Grote organisatie, vsel extern operererde lieden waardoor SSnduidigheid
niet zonder meer gewaarborgd is.

39, Hoe oordeett u over de kwaliteit van uw e,jgen werkeenheid (in percentagesl?

Professionele kwaliteit (N = 24)
Produktiviteit (N = 241
Effectiviteit (N =24)
Afbreuk-risico (N =241

beter

seliik

slechter

50.0
29.2
37.5
62.5

50.0
62.5
58.3
29.2

0.0
8.3
4.2
8.3

Welke maatregelen acht u nodig om de kwatiteit

hog meerl te verbeteren?

Goede communicatie, bijschoting, goed teamwork.
Voongaande deskundigheidsbevordering.

4o. Hoe verwacht u dat'de klant'over uw werkeenheid oordeelt (N=24)?
%

Goed
Redelijk

Matig
Slecht

12.5
75,5
12.5
0.0
100

welke maatregelen zouden dit beetd eventueel kunnen verbeteren?
Goed nagaan wet de klant, de omgeving wil,
Actievere bereidheid om klanten te helpen.
Kennisvergroting/professionelere uitvoering van taken.
Meer planmatig gaan worken.
Meer overleg, betere podukten lewrgn.
Meer produkt- en klantgericht wordsn.
Zorgan voor betsre kwatitdt van produktsn,
Gerichre voorlichting geven.
K wsli tatieve verbetering van produkton
nasttoven.
Klanrg€richter gean werken.
Proiektmsfiger werken, inzicht in eigen menskracht, realistische planningen
maken, strakk€ bedrijfsvoering.
Meer themarisch overleg. minder boekhouding.
Kwaliteirsverbetering van de produkten.

4 | . Wat acht u het zwakste

punt van uw eigen werkeenheid?

Alerr blijvon op de omgeving. zorgsn dat je betrokken
btijft.
Her beheersen van de planningen.
Eeretring van de kweekvijverfunctie.

l8

Inhoudelijke sturing

Kwaliteit van uiwoering op bepaalde onderdelcn.
Capacit€it/ ontplooiingsmogoliftheden van h€t personeel.
Bereikbaarheid.
De problemen, veroorzaakt door de vorige directies oplossen, kost
Capaciteit en het optuigen van eigen winkelties binnen BB.

wet tiid sn t8kt.

Men moet nog vcrder ontwikk€len in nisuwo functie.
Volgens planning lewren van produkten.
Het ontbreken van 66n gezicht en een zakelijke instelling.
Instabiliteit door achterstand vakopleiding.
Kostenbe wustzijn en edministratieve procedurels kennis.

Niet geheel passende medswerkers.
Weinig instroom jonge krachten, onvoldocnde materickennis op een asntal vakg€bieden/specialismen. Vergrijzing,weinig
ervaring mat begeleiding uitbestedingen.
Planning.

Bijhouden van de veranderingen in het werkveld.
Mogelijkheden voor opleiding.
Samenwerking.

welke maatregelen zouden dit punt eventueel kunnen verbeteren?
Aan de weg timmeren.
Pro,ectmatig werken tot gom€engoed maken.
Opleidingen.

Output sturing ipv input sturing
Meer personen; flexibcler belonen ipv ,stoelen,.
Meer zelfdiscipline, e-mail.
De tijd heelt alle wonden.
Reorganisatio WXT.
Personeel inzgtt€n op specialismen.
Strategisch personeelsplan.
Meer opleiding€n, mcer begeleiding.
Informatie, voorlichting en produkt-ver€ntwoord€lijkheid

lager leggen.

Altornatieven onderzoeken en uitvoeren.

lnlroduceren en hanteerbaar maken van SPM, lange termijn visio ontwikkslen. aantrskken en inbedden ontbrek€nd€
disciplines in eigen organisatie.
Meer betrokke

D.

KNELPUNTEN

42. Zin er naar uw mening binnen de directie nog problemen
een oplossing moet worden gezocht (N=2fl?
oh

Ja
Nee

56.0
44.O

100

l9

als

gevotg van de fusie, waaruoor

Zo ia, wilt u adngeven welke problemen u eruaart en heeft u eventueel voorstetten
voor een
oplossing, dan wel een verbetering?
Stop op korta termijn mot hot verspreiden van originele stukkqn, cr verdwijnen
€r tov€sl.
Originele stukken mooton direct in dossier.
Cultuur is nog niet eenduidig.
Lsren werken in aen grotere eenheid.
Bedrijfsvoeringszuil doorlichton.
Werkafspraken op detailnivo maken.
Verhouding taakopdrachten/personele bezetting.
Het optimatisersn v€n de bedrijfsvoeringin het algemeen.
Cultuur spoort niet met voorgsstolde werkwijze,
Loopbaanbeleid of SPM.
Medewerkors nog onteweden over functie.
Er moet ruimte zijn voor esn verbeteringscultuur.

43' Zin er naar uw mening op het persaonliike vtak nog problemen
waarvoar een oplossing moet worden gezocht

ats

N=20?

gevotg van de fusie,

%

Ja

8.0

Nee

92.O

100

Zo ia, wilt u aangeven welke problemen u ervaart en heeft u eventueel voorstelten
voor een
oplossing, dan wel een verbetering?
De coaching van jonge man€gsrs regelen.
Door verhuizing is partner baan kwijt, omschoring voor ni€uwe
baan is duur.

44. Overige opmerkingen en suggesties:
Aan medewerkgrs van de stafafdeling€n wordt te weinig aandacht gsg€v€n
in goval
Heb veel commentaar galeverd, toch is de totaalvisie positief.

dit

dingen goed zijn gegssn.

Weinig tot geen eand'acht boste€d aan cultuur en wcrkhouding
in Noord-Ne derland =gornis; oppskken toebedeetda taken
van alle managsrn€ntslagen moet inhoud krijgen, I en A taken
oppakken.
Optimaliseer bedrijfsvoering: bekendhsid gevon aan token BB,s;
optimolisoren automstisoring; door niouwe archiefwet 96
documentontsluiting en archivering ondor de loep nemen; ontwikkelen
m€ts-gegevensmodel, afstemming gogevensmodellon; koppelen vsn tebollon uit vorschillende bcstanden, 6tc. etc.

3. ENOUETE CENTRAAL APPARAAT

HOOfdStUK

O.

ALGEMEEN

1. Bij welke afdeling bent u nu werkzaam

(N=l3S)?

N%NOhN
P&O 6
DBB 3

cxo

2

RBB 2
ABB 3
WBB 4

cxc

1

4.5
2.3
1.5
1.5
2.3
3.0
0.8

%

6
11
RVV 12
ANW 13
wxT 16
DXt 7
RVB 8
DXS

cxP

4.5
8.3
9.0
9.8
12.O

5.3
6.0

6
6
wxB 5
DXF 9
RVJ 9
Anderj
133
ANZ
ANE

4.5
4.5
3.8
6.8
6.8
3,9
100

2. was u werkzaam binnen het departement van v&w voor aprit I gg2?
N

114

Ja
Nee

19

133

Zo

%

85.7
14.3
100

ja, waar?
oA

RWS Groningen
RWS Friesland

RWS Drenthe
DGSM Noord
DGV Noord
Overig V&W

3.

37
43
22
2
2
_8
114

32.5
37.7
19.3
1.8
1.8
7.A
100

Sinds wanneer bent u werkzaam

bij V&W?
N

Na 1-1-94

Voor 1-l-94, korter dan S jaar
Langer dan 5 jaar

%
B

20
105
133

6.0
15.0
78.9
100

2l

4. Was u voorafgaand

aan de fusie op

N

Ja
Nee

A.
5.
a.

t-l-'94 in tijdetijk dienstverband

aangesteld (TDV-ert?

%

12

9.1

120
132

90.9
100

PROCES

Worden onderstaande doelstetlingen in de praktijk waargemaakt (in percentages)?

ja, volledig; b. ja, enigszins; c. gefijk aan de situatie voor de fusie;
d. nee; e. kan ik niet

beoordelen.

a.

(N=t29)

Beperking kwetsbaarheid
lnstandhouding kwaliteitsniveau (N = 127)

b.

II.6
1

d.

e.

47.3 12.4 14.O 14.7
16.5 16.5 2',t.3

I .0 34.6

Kunt u aangeven waarom 66n of meer doetstellingen volgens u niet fuolledig) zijn gerealiseerd?
Onvoldoende kwaliteit bij rbb mbt l.
Kwetsbaarheid alleen verschoven, niet veranderd,
Te specialistische opleiding.
Men werkt nog te individuoel.
Toenemend aantal voorschriften.
De afstanden aiin groter geworden.
Sommige afdelingen zijn juist kwalitatief verslechterd.
Alles is onoverzichteliiker geworden.
Taakvelden met 1 aansproekpunt.

Ad 2. is afhankelijk van motivatie medewerkers.
Kwaliteitsniveau is in gevaar door achterstanden.
Er is sprake van verschillende bedrijfsculturen.
Communrcatie verloopt via teveel schijven.
lntegratie is nog niet volledig.
Kleine organisatie is niet per definitie slecht.
Mensen in verkeerde functies.
Nieu we medewerkers aannemon

t.b.v. voldocnde kwaliteitsniveau.
Door specialisatio k6n kwetsbaarheid ontstaan.
leder zijn eigen toko.
Door specialisatio wordon we zeer kwetsbaar.
Herschikking lovert niet verwachts meerwaarde.
Er wordt te solistisch gewerkt.
De bedrilfsvoering verloopt bureaucratischer: is geen verbetering.
Men had andere koers in moeron zefien.

We zijn er nog niet.
€r rs geen gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel.
Samenwerking komt moeizaam op gang.
8r1 zrekte

ligt het bedriifsburo plat.
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Vergrijzing werkt nivcllerend op kwaliteit.
Het geheel wordt bureaucratischcr.
Er is niet naar geschiktheid van personen gekeken.
Tiideliik vorlies ven kwatitcit door nieuwe funktic.

6. Worden onderstaande beleidsuitgangspunten in de praktijk waargemaakt 0n percentagesl?
a' ia, volledig; b. ja, enigszins; c. getUk aan de situatie voor de fusie; d. nee; e. kan ik niet
beoordelen.
a.

b.

d.

(N=1271
34.6 23.6 9.4 5.5 26.8
{N=127) 5.s 23.6 26.9 33.9 10.2
(N=127)
8.7 Zg.1 2g.g 1S.7 16.5
(N=127) 7.1 29.1 2O.O 28.3 9.4
(N=128)
4.7 17.2 32.O 14.8 31.3

Geen krimptaakstelling

Platte samenwerkingsgerichte organisatie
Projectmatig werken
Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk
fntegraaf management
lnspirerend met ontplooiingsmogelijkheden (N =

Kunt u aangeven waarom

66n

.|28) 10.2 24.2 21 .1 34.4

ro.2

of meer beleidsuitgangspunten niet fuolledig) zijn gerealiseerd?

Ad 2. er is een hi€rarchielaag bijgekomen.
Ad 6. smoelenboek is er niet gekomen.
Door verdunning hogerop in de organisatie ziin er mindor ontplooiingsmogelijkhoden.
Er zijn teveel mens€n met hogero rangen.
Tekort schieten van de manag€rs.

leder voor zich, geen inzet voor allen.
De werkomgeving is niet inspirorend.
We opereren nog te verkokerend.
De organisatie is nauwelijks plat te noemen.

Ad 4. verantwoordelijkheid ligt eerder hogor.
Scheefgroei: van de 7 etages in het gebouw zijn 3 bezig m6t het maken van hot produkt, terwijl 4 ondersteunend bezig
zijn.
Er is sprake van een formelere opstelling. langere lijnen.
Heb meer bazen gekregen.
Er is te weinig communicatic.
Ad 2 t/m 6: was bil Friesland beter.
as to groot gcworden, samenwerking is slechter.
Ad 2 en 4: in de praktijk werkt hct niet.
Er is sprake von een hokicsgeest.

De organisatie

Samenwerking tussen de afdclingen niet optimaal.
Nee, hetgeen is torug to vo€rcn op persoonliike karekters.
Er is een managementlaag bijgekomen.
Management moot me€r mcns gericht rijn, is nu te technisch bozig.
Er is m.b.t. deze punten niet veel veranderd.
Af stand top/workvloer is vergroot.
Geen platte organisatie.
De hjnen ziin langer geworden.

Rollencultuur nog niet aanwezig,
Wel of geen krimp opleggen.
De organisatio is niet plat.
Er rs sprake van oon hi6rarchische cultuur.
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Organisatie is minder plat geworden.
Ontplooiingsmogclijkheden zdn zelfs slechter geworden.
De afstand tusssn medoworkcrs is groter geworden.

7. Hoe tevreden was u over de voorlichting/informatievoorziening

bii

het fusieproces

N= | tgt?

%

Tevreden
Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

43.7
37.8
11.8
6.7
100

8. Heeft de organisatie u voldoende betrokken hii de reorganisatie

(N

= , I gl?

oh

Voldoende
Enigszins

Onvoldoende

54.6
31.9
13.4
100

9' ln hoeverre bent u tevreden over de volgende

aspecten van het fusieproces

ffn percentagesl?

a' tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.

a.

Rol management {N = 120)
Rol P&O (N = 120)
Rol (platform)dienstencommissie (N = 120)
Rol vertrouwenscommissie {N = 1 1g}

Rol doorstructureringswerkgroepen (N = 1201
Graag een toelichting als

u

b.

d.

15.0 48.3 16.7 8.3 11 .7
22.5 40.8 9.2 7.5 20.O
35.8 36.7 7.5 7.5 12.5
17.6 15.1 3.4 2.5 61.3
14.2 36.7 9.2 9.2 30.8

niet tevreden bent:

P&O steldE zich t€ formool op.

Het vervoorsplan is slocht geregeld.
De mensen op de buitenwerken zijn

totssl niot of veel te weinig ingolicht over de fusie

Personen op do juiste plek? Noe dus.
Oe voorlichting mbt TDV was niot optimaal.

P&O was voor het managcment, niet voor mij.
Men had hogore eisen mooton stellen,
Managem€nt stond niet open voor nieuwe ide€en.
Bepaalde porsonen zijn niet betrokksn bii doorstructurerang.
Cultuuromslag is nodig.
Er is onvoldoonde betrokkonheid van het personeel.
Teleurgesteld door dienstcommissie.

lO. Voldoet de hoofdstructuur aan de verwachtingen t.a.v. de gemaakte keuzes op de volgende
pulten (in percentagesl?
a. ja, volledig; b.

ia, in belangrijke mate; c. nee, gedeelteliik; d. nee, in zijn geheel niet; e. kan ik

niet beoordelen.

d.

b.

De indeling naar hoofd-/staf en onderafdelingen (N = 120)
Vorming bedrijfsbureaus in de lijn {N = 120}
Organisatie van de controller-taken (N = 120)
Organisatie van de directie-ondersteuning (N = 1 19)
Organisatie van de P&O-taken (N = 1 19)
Verantwoordeliikheidstoedeling aan de
dienstkringen (N=1161
lnbedding |VV-taken {N = 1 18)
Inbedding DGSM-taken {N = 1 17}

2.5 7.5
5.8 10.8
4.2 52.5
0.8 39.5
4.2 33.6
9.5 1.7 54.3
6.8 1.7 78.0
4.3 0.0 83.8

25.O 47.5 17.5

21.7 40.O
9.2 20.8
10.1 36.1
10.9 32.8
9.5 25.0
3.4 10.2

2.6

9.4

21.7
13.3
13.4
18.5

u kunt hieronder een toelichting op uw beantwoording van deze vraag geven:
lW heeft goen vat op beleidstaken van WX.
Splitsing van beleid en uitvoering geeft problemen.
Er is geen platto orgsnisstio.
Ad 5. afstand P&O tot werkvloer is te groot.
Er bestaat onduidelijkheid m.b.t. bedrijfsburo's.
P&O is een te gesloten winkel.
De controller-organisatie lijkt org fors.
Het 'loopt' niet.
Ad 7: onduidelijkheden.
Ad 7. IVV niet m€er herkenbaar els aanspreekpunt.
De bedrijfsburo's voldoen niet.
Ad 3. teveel buro's.
De organisatie is te groot geworden.

I

t.

GeCf iw mening over de volgende aspecten van de plaatsings- en bezwaren-procedure fin
percentagesl:

a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.
a.

Informatievoorzieninglvoorlichting (N = 1 21 )
betrokkenheid/feitelUke inbreng (N = 12Ol
De plaatsingsprocedure op zich (N = 120)
Eigen plaatsing (N =1211
Plaatsingen in het algemeen (N = 1 '19)
Efezwarenprocedure (N =

11

9)

b.

d.

e.

43.0 40.5 9.9 5.0 1.7
25.8 42.5 19.2 9.2 3.3
35.0 32.5 20.8 6.7 5.0
49.6 33.1 11.6 5.0 0.8
17.6 39.5 18.5 2.5 21.8
19.3 16.8 4.2 1.7 58.0
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|

2.

Van welke regelingen heeft u gebruik gemaakt
(meerdere anwoorden mogeliik)

Geen

Reiskostenvergoedingen
Regeling reistijd-/werktijdcompensatie
Verhuiskosten-/inrichtingsvergoedingen

Zgn. Frieslandregeling
Vervoerplan
Telewerken

in

het kader

van het Sociaal ptan?

N

%

43
33
49

15.1

19.7

29

22.5
7.8
6.9
13.3

218

ro0

17
15

-u

14.7

lndien u gebruik heeft gemaakt van 66n of meer regelingen, hoe tevreden bent u over deze
regeling(enJ (N=771?
oA

Tevreden

Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

72.7
16.9
5.2
5.2
100

lndien u niet tevreden bent, kunt u dit dan toetichten:
Doorschakelen van de telofoon geeft nog problemen.
Papierrommel.
Nog geon antwoord op allc vragon.
Ex-TDV komt niet in aanmerking voor reiscompensatie.
Voorlichting en procedure P&O slecht.
Ex-TDV en aanvragen zie formulier.
Regenpakken.

Teveel onduideliikhed€n.
Telewerkers zijn te beperkt inzotbaar.
Vergoeding van trein is laag tov. carpool.
Teveel geharrewar.
Friesland-regeling is belacheliik.
Ui tvoering reisti jdlwarktijdcornpensatio is niet goed.
Reiskostenvergoeding OV te laag.
Twee iaar compensatie is te kon.
Onduidelijkheid m.b.t. genoemde regelingen.

|

3. Hebt u bii het invullen van uw taak in de nieuwe organisatie voldoende c.q de iuiste
begeleiding gehad N = | | 6t?
oh

Ja

42.2

Gedeeltelijk

33.6

Nee

24.1

100

U kunt hieronder een toelichting op uw beantwoording van deze vraag geven:
Spreken Friezen wsl Nederlands?
Je moet iezelf maar zicn to r€ddcn.
Ja, votledig.
Totaal geen begeleiding.
Dit kan wel wet intensiever.
Nee, men had hct te druk.
Nee, gevolg van t€ hogs werkdruk.
Nee. werd niet nodig gevonden.
Kennisnivo is te laeg, wil graag scholing.
Het ontbreken van de nodige kennis op mcerdere terr€in€n.
Heb meer kcnnis dan m'n chef.
Was slecht, de chef had geen tiid.
Je moet jezelf maar reddcn.
Heb begeleiding niet gemist.
Er was sprake van een chaotischs start.
Je moet hst zelf doen.
Zoek hst maar uit!
Slechto begeleiding van collega's.
Begeleiding is nu beter.
Je moet zelf een weg zoeken.

14. Was er noodzaak voor het volgen van om1 her- of bijscholingscursussen teneinde uw
kennisniveau in overeenstemming te brengen met de u hieuwl opgedragen taken (N= | | 9t?
%

Ja
Nee

Zo

35.3
64.7
100

ja, zijn daarover dan goede afspraken gemaakt N=45t?
%

Ja

71.1

Nee

28.9
100

Zo nee, kunt u dan hieronder kort aangeven wat er volgens u moet gebeuren om alsnog die
afspraken te maken?
Nieuwe programmatuur zelf aanleren.
Geld beschikbaar stellen.
Peilen van behoefte aan kennis noodzekelijk.
Heb nu andere functio.
Het inwllen/uitvoeren van inhoudelijke cursusssn.
Opleidingsplan maken + functiebegelaiding organiseron.
Er is sprake van te krappe budgetten.
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|

5. Hebt u momenteel behoefte aan het volgen van cursussen om goed te kunnen functioneren
(N=12&?
%

Ja

52.3
47.7
100

Nee

|

6. Wat is uw oordeel omtrent de nieuwe huisvesting en de werkomgeving

ffn percentagesl?

a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden

a. b.
Standplaats Leeuwarden tN=131t
45.8
Gebouw Middelzeehuys (N=131)
69.5
Werkplekinrichting (N = 132)
68.2
Faciliteiten trepro, bibliotheek, etc.) (N=1311 64.1

c.

d.

10.7 g.g 93.6
2S.2 4.6 O.B
1 8.9 10.6 2.3
26.0 6.9 3.1

Als u daaraan behoefte hebt, kunt u uw antwoord hieronder nader toelichten.
De tekeningen in het archief zijn onbereikbaar.

Leeuwarden niet centrsal t.o.v. Drechton.
Procedures niet altijd duidelijk.
Tekeningen archief te vaak gesloten.

GAAT NIETS BOVEN GRONINGEN.
De voorlichting over automatiseringspakketten moet betor.
ER

De bibliotheek is niet

ownichtelijk.

De standplaats ligt decentraal.
Ad 3. is te krap.
Heb te kleine kamer.
Ad 2. muife lucht.
Ben meer reistijd kwijt.

Zitlievar in Assen of Groningen.
Langere dienstreizen.
De bibliothesk is nog niet op ordo.

Groningen als standplaats wss boter geweost.
Fitnossruimte ontbreekt.
De afstand woon/werk is toogenomen.

Ad 2. weinig contact.
De vensterbenken zijn te hoog.
Taalgebruik staat mij niot ean.

Wil graag kamer alleen, voor ontvangsten.
De reistiid is nu 4 uur op en ne€r.
Reistijd is te lang, zit nu tevcel op I kamer.
Het tocht hier!
De faciliteiten zijn nu toveel
Heb te kleine kamer.

eenl{oket functie.

Hot bodrilfsburo voldoet niet.
Het gebouw is sociaal onvriendelijk.
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Het tekenarchief is onderbezet.
Het gobouw is sociaal arm.
Kamer is to klein.

Middelzcchup tocht, temporatuur is niet gord.
Leeuwarden ic een onbegrijpelijke keuze.
Zt nu met 2 mensen op 1 kamcr.
D,achton w6s moor contraal gew€cst.
Het tocht op de werkplek.
Langere reisafstanden.
H6t tekenarchief is niet optimaal.
Andere wotigingspl€ats was bcter gcwoost.
Archioffaciliteiten moeten verbeterd wordon.

B.
i7.

FUNCTIE/FUNCTIONERENHUIDIGEORGANISATIE

Bent u tevreden met de taken zoals die ziin aangegeven in uw functie informatie formulier
ffif) en die met ingang van de reorganisatie aan u zijn opgedragen (N = | 2n?
%

Tevreden
Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

O0.o

2g.g
4.7
4.1
100

Kunt u aangeven hoe het anders zou kunnen?
Jo kunt alle kanten op met het fif.
Er moet minder vasthouden worden aan het fif.
Aanpassing van het fif is nu nodig.
Er moet meer vrijhoid komen.

Heb nog steeds geen fif.

Miln taak is zwaarder geworden.
Mijn takon komen niat owrson mot het fit.

Heb geen fif.
Fif klopt niot met task.

M€or vorantwoordclijkhoid graog.
Aanbod hoeveelhsid werk is oncvonredig veel.
Wil andere functie.
Heb teveel administratieve t6ken.
Uitvoering niet in overeonstomming met mijn fif.
Wil ruimere omschrijving in fif t.a.v. proiactmatig werksn.
Hooveelheid werk is toog€nomon.
De uitvoering: daar schort nog w€t aan.
Taken qua omvang/tijd onuitvoerbaar.
Er ziin nu meer schakels op mijn weg.
Fif te algemeen geformuleerd.
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18. Ziin de in het kader van de plaatsing met u gemaakte afspraken allen nagekomen (N=

lOg?

%
Ja

Gedeeltelijk
Nee

79.6
14.6
5.8
100

Als u daaraan behoefte hebt, kunt u uw antwoord hieronder nader toelichten:
Er ziin goen afspraken gemaakt.
P&O hseft voel tijd genom€n.
Geen speciale afspraken gemaakt.

Heb nog geen loopbaan-gesprek gehed.
Persoonlijke evaluatie mo€t nog plaatsvinden.

|

9. Z'tten er kenmerkende afwijkingen fussen de u thans feitelijk opgedragen taken en het
(N= l22?

fif

%

Ja

24.6
75.4
100

Nee

Zo

ja, kunt u dan aangeven wat voor (sooril afwijkingen?

lk doe nu werk van hogor niveau.
Advies aan de lijn komt in fif nler naar voren.
Er zijn teveel taken in fif opgesomd.
Internet e-mail.
Functonete en inhoudelijke afwijkingon.
Teveel nadruk op bepaalde onderdolen.
Er zil oen taak in die niet uitgevoerd wordt.
WX brede inzat meat dir. brsod (7)
Heb feileliik financi6le taken,
Heb opeens andere taak erbii.

Meer eindverantwoordelijk voor produkton.
Een gedeelte van het fit zit niot in de degeliikse werkzaamhoden.
Ben meer met bedriifsvoeringszakon bezig.

20. Hebt u meer of minder verantwaordeliikheden en bevoegdheden dan in uw functie voor de
reorganisatie lN = | 22)?
oh

Meer
Gelijk

Minder

25.4
42.6
32.0
100
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21. ls uw huidige functieniveau hoger of lager dan voor de reorgani*tie (N= l22l?
%

Hoger
Geliik

32.8
63.1

g

Lager

100

22. Eruaart u meer of minder ontplooiingsmogelijkheden dan voor de rearganisatie (N= | 22t?
%

Meer
Gelijk
Minder

28.7
s0.8
20.s
100

23. Bent u tevreden over de taakafbakening in de organisatie (N=124t?
oh

Tevreden
Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

29.O

48.8
15.3
7.3
100

Als u niet tevreden bent kunt u dit dan toelichten en aangeven hoe 66n en ander volgens u
verbeterd kan worden?
Er bestaat onduidelijkheid in de taakafbakoning.
Op paprer liikt alles leuk.
Er moeten betere werkafspraken komen tussen de afdelingen.

De taken zijn onduidelijk.
Het is te star.
Er staat een Eerlijnse_.muur.
Er zijn problemon m.b.t. werkvordeling.
Het kan duidelijker door projectmatig werken.
Veel onduidelijkhoden.

De bedrijfsburo's zijn meor uiwoorsnd dan ondersteunend.
Taakafbakening tusson CX en bcdrijfsburo's kan bster.
Binnen |VV-taken tsveel afgebakond.
Theorie beter aanpassen aan do praktijk.
Taakafbakening met chef onduidclijk.
Vakspecialisme is tevoel versnipperd.
Verbetering op procedurebewaking nodig.
De teamspirit ontbrookt.
Het wij-gevoel ontbreokt.
De taken zijn niet zichtb€sr afgebakend.
Taakafbakening werkt beperkend.
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Men moot over ds hokics heen kijken.
Er is teveol overlapping bij AN.
Men loopt met oogkleppen op.
Bedrilfsburo en ABB te gespecialiseerd afgebakend.

24. Hoe tevreden bent u over (in percentageg?
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen

129)

Het functioneren van het DT (N =
Het functioneren van de (hoofdl
afdefingsstaven
De kwaliteit van de produkten/diensten
van de directie {N =
De kwaliteit van de produkten/diensten
van uw {onder)afdeling
De kwaliteit van de bedrijfsvoering (w =
Tijdigheid van de produkten

(N=130)
128}

a. b. c. d.

e.

9.3 27.9 12.4 7.8

42.6

10.0 40.8 10.0 tO.O 29.2

11.7 49.2 1O.9 3.9

24.2

23j 57.7 1O.O 4.6 4.6
{N=130}
130) I I .5 34.6 2t .S I 2.3 2O.O
(N=1251
5.6 33.6 23.2 2O.8 16.8

Als u niet tevreden bent, wilt u dat dan nader toetichten?
Te kone reactietijd.
Te veel schijven mbt tiidigheid.
Slechto planning van do bedrijfsvoering.

Slechte administratieve ondersteuning.
DT in beleving vor weg.
De opdracht is to lsst vorstrekt.
Meer managers op de werkvloer.
Het moet op€ner. er is een enormo bureaucratie,
Te weinig kwaliteit voor inhoudelilke taken.
Er zijn problemen met tijdigheid van de produkten.
Weinig inspiroronds van de leiding,
Het functioneren van het DT moet meer initiErend zijn.
Er is geen kwaliteit, produkten zijn niet op tijd.
Bepaalde afdelingen iomen kennis tekon,

Ad 4. wordt nooit aandacht aon b€stood.
Bepaalde onderafdelingen functioneren niet goed.
Ad 5. kost \rcel tiid, jammer.

Het bedrijf werkt te star.
Er zijn teveol administrgtieve taken.
Door drukke werkzaamheden komt tijdigheid in gevaar.
DT straalt te weinig vieie uit.
Op tekenarchief is zolden iemand aanwezig.
Bedrilfsvoering moet verb€terd wordon.
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25. Hoe tevreden bent u over de informati*uitwisseting binnen de directie fin percentagesl?
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen

a.
Van de leiding {N = 130}
Van uw collega's (N = 1291
Via werkoverleg {N = 129}
Middels de postcirculatie {N = 129)
Middels nieuwsbrieven e.d. (N = 1291
M.b.t. vakliteratuur {N = 127)
Vanuit de bibliotheek (N = 1261
Middels verslagen van overlegvormen (N =

126)

b.

Het verslag circulsert niet.
Geen duidelijko lay-out, is onvolledig.

Het nieuwe is me€stal al oud.
Dossiervorming verbeteron.
Verslag komt te laat in circulatie.
Ad 1. te grote sfstand tot de leiding.
Teveel verslagen van overlegvorrnen.
Directie moet meer in contact m€t modew€rkers troden.
Men moet compacter schrijven.
Ad 7. onvoldoendo informatie.
De bibliotheek is nog niet op orde.
Info-uitwisseling is meer dan alleon maar verslagen lezsn.
Verslagen sneller vorspreiden.
Verslagen tijdig latcn circuleren.
Betere co<irdinatie mbt. verkrilgen programmatuur.
Onze kamers worden weleens vergeten.
Managors mo€ton zich persoonlijk meer bezig houden met medeworkers.
Geen daadwerkelijk werkovorleg. is cen gemis.
..

Verslagen laat op afdeling.
Er is geen betrokkenhbid.

nfo-uitwisseling is onvolledig.
Postbakken voor ie eigon work aanschaffen.
Meer info-uitwissoling is nodig.
I

Info-uitwisseling is nu niet structureel.
Er is een ovorvloed aan informatie.
Be werkst€lligon cultuuromslsg noodzakelijk.
Bredere verspreiding informotie nodig vanwoge ontwikkelingon in do organisatie.
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d.

e.

20.8 43.1 20.8 13.1 2.3
36.4 45.0 13.2 4.7 0.8
44.2 29.5 17.r 7.O 2.3
29.5 53.5 8.5 7.O 1 .6
38.0 51 .2 7.8 2.3 0.8
44.9 42.5 5.5 2.4 4.7
34.9 38.1 r 1.1 4.8 11.1
23.0 50.8 13.5 8.7 4.0

Graag suggesties voor mogelijke verbeteringen :

lk zie de post nooit.

c.

26. Hoe eruaart u in uw dageliiks functioneren de gevolgen van de grotere omvang van het
beheersgebied van de nieuwe directie N = l2O)?
oh

!n sterke mate
ln beperkte mate
Geliik aan de situatie voor de fusie

3s.o
43.3
21.7
100

27. Verwacht u dat de externen anders over RWS zijn gaan denken,
%

Ja
Nee

31.6
68.4
100

Graag een nadere toelichting:
RWS is minder bereikbaar door grote omwegen.

Ambtelijkheid is nu groter.
Dmv voorlichting op do hoogte brengen.
Fysieke afstanden zijn nu langer.
Ja, meer op afstand.
Afstand is vergroot, lijn onduidolilk.

Ja, vanwege andere rol in de regio.
Directie NN nu groter. heeft mser gewicht.
Vanwege grootschaligheid minder snel bereikbaar.
Grotere afstanden.
Het geheel is bureaucratischer.
RWS hlkt nu v€r wog.
RWS nu duideliiker in de markt, Waddenzee
Grotere afsrand, kwaliteit bedriifsvoering is andors.
Ja, door ingeslopen specialisatie.

Het geheel is bureaucratischer.
Men heefr nu betere iritstraling.
Wie doet wat bii RWS Noord Nederland?
De samenhang ontbroekt nu.
De herkenbaarhoid is rrprminderd.
Organisatie is groter goworden.
Organisatie is onoverzichtelijker geworden.
Alles is nog groter en bureaucratischer.
Afstanden ziin gtoter geworden.
Kerntakendiscussie is noodzakelijk.
De bereikbaarhsid is minder gaworden.
RWS heeft andere rol.
Er is sprake v€n eon nisuwe cultuur.
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dan voor de fusie (N = ,201?

28.

Wat zijn de grootste veranderingen die u de komende iaren voor

functie verwacht?

De opheffing van functies,
Herbezinning beddjfsvoering ibo.
Meer buiten-werkzaamheden.
Andere baan binnen 2 d 3 jaar.

Agontschapstaken.
Verdergaande uitbesteding van ingenieursdiensten.
Regelgeving om tot vetantwoorde uitvoering te komen.
Decentralisatie ov tsk6n.
Werkdruk groter door minder ordersteuning van afdelingen.
Doorgroei.
Sterkere adviserende rol.
Verdioping en verbreding in P&O werk.
Meer regelgeving.
Privatisering bepaalde taken, fueies andere oncrheden.
Afhankelijk van reorganisatio - politiek Den Haag.
Verandering van baan.
Krimp.
Meer automatisering.
nstalling Waddenschap, agentschappen.
Nauweliiks veranderingen.
I

Verandering van input naar output.
Betere functionering van projecten.
Geen.
Geen.
Geen.

Vrilwel geen (en dat is niet goed).
Goon.

Meer beleidsmatiger cq. specialistischer, all-round.
Invoering Wst op de Ondernemingsraden.
Weinig.
Niets.
Decentralisatie V on W taken, vergroting mobiliteit.
Verdere toename werkdruk. venolfstandiging?
Geen.

Door toenemende automatisering vorschuiving van taken.
Geen.

Verdere doorvoering automatischs uitbreiding van bepaalde taken.
RWS is stuudoos, we zien wel wagr we uitkomen,
Krimp in bedrijfsvoering, terugdringen van middenkeder.
Aflogen van dionstverband
Nu niot te overzien.
Niet bekend.

Windows 95.
lnkrimping van teakgetrieden, afnemo gezondheid.
Specialisatie van de functio.
Echte verantwoordelijkheden als prolectloidor.
RWS nieuwe stijl, ibo traioct. agentschap.
Bepaalde werkmethodes worden ism riiksarchiefinspectie aangopast.
Andere inhoud van do functie door ontwikkelingen.
Decentralisatie op verkeersgobied.
Automatisering.
Geon.
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uw functioneren en/of uw

Functie wordt ste€ds zwaarder, nist in waardering terug te vinden.
Automatisering.

A6eidstijdve*orting, telswerken.
Meer regisserend, mirder uitvoorerd, minder ondersteunend.
Gcen holder bseld van.
Automsticering, personcels-inkrimping.
Decentralisatie.
Decent.Elisoti€.
Geen.

Spocialisatie.
Onzekerhsid over mogelijk afstoten van takon near provincie.
Decentralisatie v&v, RWS 2O0€.+.
Meer werkdruk.
Meor verantwoordelijkheid, mosr s€menworkon m€t andere afdelingen.
Geen.

Begeleiding, uitbesteding.
Decentralisatio.
Geen.

Decentralisatie lW-taken.
Werkgebiedverschuiving Waddeneilanden en Waddenzee.
Rol RWS in de regio.
Tolewerken wordt belangrijker.
Geen,

Geen VUT-ters meer.
Verdergaande automatisering.
Organisatie binnen RWS.
Geen.
Deel van opgedragen werkzaamheden zEl structureel karakter krijgen.

c.

SAMENWERKEN/CULTUUR

29. Hoe tevreden bent u over de samenwerking fin percentagesl:
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen
b.

c.

d.

e.

I

Binnen de werkeenheid/onderafdelinglcluster (N = 12b)
Binnen de afdeling (N = 130)
Met leidinggevenden {N ='130)
Met andere afdelingen binnen de hoofdafdeling (N = 128)
Met andere afdelingen buiten de hoofdafdeling (N = 126)
Binnen RWS (N =127!Buiten RWS, binnen V&W (N = 125)
Met derden (N = 124)

48.0 34.4 10.4 6.4 0.8
39.2 36.2 16.2 7.7 0.8
40.0 39.2 10.0 9.2 1.5
30.5 43.0 14.8 5.5 6.3
21.4 42.1 23.8 5.6 7.1
27.6 45.7 10.2 4.7 11.8
24.8 24.8 8.8 4.0 37.6
40.3 34.7 3.2 0.0 21.8

Als u concrete knelpunten in de samenwerking ervaart, wilt u die dan hieronder kort
weergeven?
Er heerst een hokjesgoest.
Betrokkenhaid regionale directie mbt b€l€idsbopaling kan betor.
Ad 1. groep Van der Lse, ad 2. groeg Houwer.
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Cultuur is niet concreet gsno6g.
Dc leiding hoeft te weinig inhoudelijkc kennis.
Afdcling/onderafdeling hangrt als los zand aan elkaar.
De workdruk is te hoog, €r hoerst cen wrgadorcultuur.
Dcn Heag regclt nog tevcel zaken.
Kan nog st6ds niet faxen met helpdcsk FAIS.
Afepraken ziin tE vriibliiwnd.
Mosr bcwustwording dst we atlemaal wrantwoordelijk zijn.
Er ziln cultuunrerschillcn.
De bazen hobben het te

druk..

lk mis kcnnis.
Semenwerking loopt mis.

Wcrkdruk hoog, dit v€rhoogt hct samenwerken niet.
Men werkt op eilandjes.
Samenwerking onvoldosnds door de rnen€€n cn hun opstelling.
Onvoldoende afstemming waag on aanbod.
Met dsrden is sfstand groter geworden.
Personeel moot meor gomotivcord worden.
Samenwerking is er niet beter op geworden.
Er wordt niets aan de aangegeven knelpunton gedaan.
Met ANW en RVV kan het beter mbt 4 en 5.
Er is te weinig samenwerkingsgerichte aansturing.
Samenwerking tussen RVJ, ANE, ANW en DKR moet verbeterd worden.
Er is onvoldoende samenwerking tussen de hoofdafdelingen.

3O. Met welke organisatie-eenheden binnen de directie ondervindt uzetf of uw (onderlafdeling
problemen m.b.t. taakverdeling en/of samenwerking? (meerdere antwoorden mogelijk).

Binnendienst:

NAA

63
DBB 2
cxo 1
RBB 10
ABB 5
wBB 11
Geen

P&0 1

N

33.5
0.5
1.0

0.s
5.3
2.7
5.9

POA
DXS
CXP
RVV

7
7

6
7

ANW 12
WXT IO

DXI

3

%

N

cxc 5

3.7
3.7
3.2
3.7
6.4
5.3
1.6

Geen
ADE

85

ADW

7

ADO

3

AMD

4
104

5

2.7

5 2.7
9 4.8
wxB 3 1.6
DXF 9 4.8
RVJ 7 3.7
ANZ 5" U188 r00
RVB
ANE

Natte buitendienst:
N

oh

Droge buitendienst:

N%

oh

81.7
4.8
6.7
2.9

Geen

WDD
WDG
WDF

3A

85
6
3
_.0

100

100
37

85
6
3

€

100

Desgewenst graag een toelichting:
Er bestaat onduidelijkheid in dc taakarfbakening.
Van veel afdelingen woot ik niot wat ze doen.

Minimale tot magore contacton.
Er is sprake van overlappendc werkgebieden.

Wat is iemande tsaklwerk bij RWST
Bezetting RVSG liikt te krap.
Persoonlijk maar I uur per wcek aan l&A.
Er bestaan fictieve murenBedrijfsbureau is vcak ondorbozet,.
Men heeft onvoldoende oog voor inhoudelijke samenworking.
De sfoer in buitendienst kan vcel beter.
Bereikbaarheid is slecht.
Uitleg ovor kennis FALS etc.

31. Hoe tevreden bent u over fin pelcentagesl?
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.
a.

(N=125)
(N=130)

Doelmatigheid van de organisatie
Coflesialiteit
Onderfinge openheid en duidelijkheid
Aandacht voor het welzijn van de medewerkers (N =
Het geven van verantwoordelijkheid aan anderen (N =
Bereidheid verantwoording af te leggen (N = 1

(N=130)

26)

130)

126)

b.

4.0 40.8
29.2 51.5
13.1 44.6
2O.O 42.3
1 1 .9 46.8
7.1 38.1

c.

d. -e.

16.0
14.6 3.1
28.5 12.3
23.8 10.8
23.8 9.5
30.4

34.1 1 0.3

8.8
1.5
1.5
3.1

7.9

10.3

D. KNELPUNTEN
32. Ziin er naar uw mening binnen de directie nog prabtemen ats gevolg van de fusie, waaruoor
een oplossing moet worden gezocht (N= | l4l?
oa

Ja
Nee

51.8
48.2
100

Zo ia, wilt u aangeven welke problemen u ervaart en heeft u eventueel voorstellen voor aen
oplossing, dan wel een verbetering?
Waar blijven do namen van do porsoneelsleden?
Graag eon directio voor iedereen.
De Friese taal.
Verschil tussen ex-TDV.
Er rrln taallspraak problemen.
Verschil in werken tussen Friesland en Groningon/Drenthe opheffen.
K walitatief en kwantitatief voldosnde personoel aannemgn.
Integratie van de directies is niet volledig.
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Integratie directies nog niet volledig.
Betere info-voorziening tev pcrsoonlijke aspecten nodig.
Vorbetering saarnhodgheid noodzakeliik.
Werkcultuur verbeteren.
Te hogc workdruk.
Functioneren beddifsburo's bckiften.
Er is sprake van ocn starre organisatic-structuur.
Meor aandacht voor pcrsoonlijke sturing nodig..,
Botere comnurnicatie, meer eonhcidsgevoel kweken.
Er moet aan betcre integratic gewerkt worden.
Mcn moot hiSrarchie inzetten.
Ve rersplan aanpassen.
Teveel cultuurverschillen.
Teveel problemen om op to noernon.
Er bestaan verschillende culturon.
CXC moet meer onderoteunend worden.
Er is te weinig opleidingsbudgot.
Er loopt nog vcel langs clkaar heen.

Wij-gevoel meer stimuleren.
Geen juiste mcnsen op de juiste plaats.
Er heerst een nogatieve sfeer.
Gegevensbeheer "nat' adequaat inwllen.
Rol CX versus bedrilfsburo's bekijken.
Kennis van de medowerkers moet verhoogd worden,

Knelpunten blijven maar liggen.
Betere integratie van de Friezen noodzakelijk.
Het bevorderen van collegialiteit.
Er moet een informatieplan komen.
Betere commu nicatie noodzakelijk.
€r bestaan te vcrschillende culturen.
Inkomende post is te lang onderweg door bcdrijfsburo's.
De AO is tegengevallen, moet boter.
Integraal man6g€ment.
Afdoende overstiigend overleg.
Wie is wie, wie doet wat.
Te grote druk mbt. accoordvorklaring.
Achterstand in werk door fusie.
Er is weinig kennis van zaken op do afdeling.
Vlone uitwisseling van gog€vons g6wenst.
S amen werkon moot proicctmatig€r.
Duideliiker regelgeving svp.
De iuiste man op de iuiste plaats.
Samenworking met POA.
De omvang is te kloin voor goede uitvoering van t6ken.

33. Zin er naar uw mening op het persoonlijke vlak nog problemen als gevalg van de fusie,
waarvoor een oplossing moet worden gezocht N = | | 9?
oh

Ja
Nee

24.4
75.6
100
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Zo ja, wilt u aangeven welke problemen u ervaart en heeft u eventueel voorstellen voor een
oplossing, dan wel een verbetering?
Reistild-compensatie most blijvon.
Huisvesting moet beter.
Te hoge wcrkdruk.

lk wil esn fif.
Geen idse.

Woon/werk compcnsatio.
De nieuwe mensGn leren kcnnen.
De onderlinge functiewaardering is fout.
Langere werkdagen door toegenomen reistijd.
Mijn problemen zijn niet op te lossen.
Vorhoudingon in RVSG zijn verstoord.
Er is ziekteverzuim door ongedchte plaatsing.
De hoeveelheid werk te groot.
lk zit te laeg ingeschaald.
Procgs van ingewerkt raken.
Werkdruk is te hoog.
Een opleidings- + loopbaantreject ontbreekt.
Fif moet opnieuw gewaardeerd worden.
Meer onderlinge samenwerking en informatievoorziening.
Er is geen begrip mbt verhuizen van het gezin.
Een loopbaanperspectiet ontbreokt.
Betaling laat l€ng op zich wachten.
Wil mogeliikheid tot positie-verbetoring.
Het verband tussen FIF on FAIS is weg.

34. Overige opmerkingen en suggesties:
Als 66n organisatie naar buiten treden, kijk niet naar de status van TDV en ex-TDV-ers.
Fusie was nodig omdat er to w€inig werk zou zijn. maar we hebben nu mssr werk den ooit:
hetzelfde werk moet nu met minder mensen gedaan worden! Onvoorstelbaar!
Fusie is nog lang niot afgelopen.

Vergoeding voor de chauffeurs van de van-poolbusfcs organiseren.
Samcnwerking en collegialiteit in Middelzeehuys zou verbeterd kunnen worden.
amonhori gheids-gaiioel verhogen.
Meer bcgrip voor problemen dio nu na de fusie agv de fusie nog bestaan/ontstaan zijn.
Fusie zeer goed vedopen!
S

Do uitkomston van do onqu5te scrieus nomon.
Er is geen gezamenlijke epirit.

Afspraak is afspraak, elkaar meer op vorantwoordelijkheden durven aanspreken.
Onderafdelingen ontwikkelen zich minder goed. terwiil afdelingen beter function€ron.
Door bedriifsbureau's wordt vael werk dubbel gedaan. meor efficiEntie nasrreven!
Knelpunten binnen RW moeten besproken worden op nivo van hoofdafdeling.
Svp overweeg een 'reden$ng van de reistijd/werktijd comp€nsatio.
De beste stuurlui staan aan wal!
Nodig eon extsrn bureau uit om do organisatie door te lichten.
Do organisatie is log en onoverzichtelijk.
De vragen mochlan wel wat vriendelijkerl

&

Hoofdstuk 4. ENOUETE NATTE BUITENDIENSTEN

O.

ALGEMEEN

l. flii welke

oiderafdeling bent.u nu werkzaam (N=281?

N%N%
3.6.
3.6
3.6
14.3
14.3
14.3

ADEA

ADWA
ADOM
AMDV
ADWM
ANDER

4
4
4

ADEB

2

ADWS
ADOB

1

AMDU
ADMM

3
6
1

28

7.1

3.6
10.7

21.4

3,0
100

Was u werkzaam binnen het depanement van V&W voor april | 992, het moment van
instelling van de nieuwe directie Noord-Nederland?

2.

oh

N

29

Ja

Zo

100

ja, waar?
N

13
15

RWS Groningen
RWS Friesland

RWS Drenthe

1

29

%

44.8
51.7

3J,
100

3. Srnds wanneer bent u werkzaam bij Verkeer en Waterstaat?
N

Na 1-1-'94

Voor 1-1-'94, maar korter dan 5 iaar
Langer dan 5 jaar

4.

Was u voorafgaand aan de fusie op

0
3
aa
29

%

0.0
10.3
89,7
100

l-1-'94 in tiidelijk dienswerband aangesteld (TDV-erl?

N%
Ja
Nee

2

7.1

re

92.9
100
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A.

PROCES

5. Worden onderstaande doelstellingen in de praktiik waargemaakt (in percentagesl?
a. ja, voltedig; b. ja, enigszins; c. gelijk aan de situatie voor de fusie; d. nee; e. kan ik niet
beoordelen.
b.

=281

Beperking kwetsbaarheid (N
fnstandhouding kwaliteitsniveau

(N=27)

3.6
7.4

c.

d.

25.0 14.3 14.3 42.9
18.5 18.5 18.5 37.0

Kunt u aangeven waarcm 66n of meer doelstellingen volgens u niet fuolledigl zijn gerealiseerd?
Problemen mooton worden opgeloet, niet samengevoegd.
Werkgebied is te groot, afhandeling duurt te lang.
Bedrijfsvoering diensttring Waddenzee eerst goed, nu traag en onpersoonliik.

te vaak afgeweken van de opleidingseisen.
Overzicht wie waar mee bezig is is weg.
Buitendienst is qua grootte niet aangepast, kwalitcit is naar het Centraal Apparaat g€9aan.
Er is

Waddenzee als werkgebied van de meetdienst Noord-Nederland niot te behappen.
Door schaalvergroting is gevoel van afstandelijkheid toegenomen.
Reistiidon te lang, kwaliteitsverlies door communicatieproblemen.

6. Worden onderstaande beteidsuitgangspunten in de praktijk waargemaakt 0n percentagesl?
a. ja, volledig; b. ja, enigszins; c. gelijk aan de situatie voor de fusie; d. nee; e. kan ik niet
beoordelen.
b.

Geen krimptaakstelling (N=28)

Platte samenwerkingsgerichte organisatie (N = 28)
Pro.jectmatig werken (N = 28)
Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk (N = 28)
lntegraal manag0ment (N =28)
lnspirerend met ontplooiingsmogelijkheden (N = 27)

14.3 17.9
0.0 32.1
14.3 21.4
17.9 21.4
0.0 35.7
0.0 25.9

c.

d.

e.

14.3 3.6 50.0

14.3 28.6 25.O
28.6 14.3 21.4
28.6 14.3 17.9
14.3 0.0 50.0
25.9 33.3 14.8

Kunt u aangeven waarom 66n of meer beleidsuitgangspunten niet fuolledigl ziin gerealiseerd?
Alles gaat nu via de 'bazsn", daardoor neemt motivatie af.
Organogram teveol bepaald door eigenschappcn vsn de zittende porsonon.
Ad 2. Dit idee leeft niet. er is spraks van stille hiErarchie; meer druk op de chef.
Ad 3. Geen invulling hiervsn door management.
M€n wo.dt van ons naar anders prolekt gestuurd zond€r hot af to kunn€n maken, hierdoor daalt de betrokkenhsid.
Ad 4. Lager niveau is hiervoor onvoldoende toeg€rust.
Er komt weinig van torecht. er heerst een hokjesgeest.
Men houdt teveel vast aan het oude.
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7. Hoe tevreden was u over de voorlichting/informatievooniening bii. het fusieproces fin

percentageil?
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. niet van
toepassing.
d.

b.

Bij de eigenlijke fusie (N =27)
(N

Bij de doorstructurering-nat
=26)
Bij de aanpassing van de formatie
van de meetdienst {N-23}

51.9 29.6 1 1.1 7.t 0.0
19.2 38.5 15.4 19.2 7.7
17.4 17.4 13.0

26.1

26.1

8. Heeft de organisatie u voldoende betrotkken bii de reorganisatie ffn percentagesl?
a. voldoende; b. enigszins; c. onvoldoende; d. niet van toepassing.
a.

b.

c.

d.

42.9 28.6 10.7 17.9
26.9 r 5.4
17.4 8.7 34.8 -39.1

Bij de eigenlijke fusie (N =28)
Bij de doorstructurering-nat (N = 26)

23.1 34.6

Bij de aanpassing van de formatie van de meetdienst (N = 23)

9. ln hoeverre bent u tevreden over de votgende aspecten van het fusieproces ffn percentagesl?
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.
a.

b.

c.

d.

e.

3.6 s3.6 10.7 14.3 17.9
7.1 35.7 7.1 25.O zs,O
17.9 39.3 10.7 3.6 28.6
3.6 10.7 3.6 0.0 82.1
3.1 14.8 7.4 14.8 59.3

Rol management (N = 28)

Rol P&O (N=28)
Rol {platform)dienstcommissie (N : 28}
Rol vertrouwenscommissie (N = 28)
Rol doorstructureringswerkgroepen (N = 27)

Graag een toelichting als u niet tevreden bent:
Informatie-voorziening te grootschalig en onpersoonlijk.
Motivatie van de beeluiten onduidelijk,
Personeel mocht allecn naprat€n over rseds genomsn beslissingen.
Eigen stiil en sfeer is verdwcnen, 'Groningen' is te dominant,
In begin zeer ontevreden, wordt nu beter.

Teveel topdown benadering i.p.v. bottorn-up,
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lO. Hoe tevreden bent u achteraf over de wiize waarop de besluitvorming over de
"doorstructurering-nat' tot stand is gekomen (N = 2il ?
%

Tevreden

26.1

Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

47.8
8.7
17.4
100

Graag een toelichting als u niet tevreden bent:
Geforceerde beslissingen die niet breed gedragen werden.
Grot6 meningsvsrschillen tussen werkgrospen on diensten

I

l.

Hae tevreden bent

u

achteraf

-

wat is het eindrosultaat?

over het bestuit de meetdiensttaken te concentreren (N=2d?

oh

Tevreden

23.1

Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

42.3

7.7
26.9
100

Graag een toelichting als u niet teweden bent:
Regio is te groot om vanuit centr6al punt

te worken.

Afstand Delfzijl-Harling€n t€ groot, dienstkringen missen hun eigen boot.
Afstand werk-kantoor te groot voor medewerkers.
Organisatorisch goed, geografisch onevenwichtig.
Dienstkringen door gebrek aan eigen vaartuigen te los van werkgebied.
Meewoorboreiding waarnemers niet optimaal.

|

2. Votdoet de hoofdstructuur aan de verwachtingen t.a.v. de gemaakte

keuzes op de volgende

punten fin percentaged?
a. ja, volledig; b. ja, in belangrijke mate; c. nee, gedeelteliik; d. nee, in zijn geheel niet; e. kan ik
niet beoordelen.
a.

De indeling van uw buitendienst {N = 28}
De indeling van het centraal apparaat (N = 28)

Organisatie van de P&O-taken (N =28)
Verantwoordelijksheidstoedeling aan de
dienstkringen (N:28)
Inbedding DGSM-taken {N = 27)
Keuze van drie hiErarchische niveaus in de
natte buitendiensten (N = 241

b.

10.7 50.0

c.
7

d.

.1 14.3 17.9

3.6 28.6
3.6 25.0

10.7 0.0 57.1
14.3 3.6 53.6

3.6 46.4
7.4 11.1

0.0 3.6 46.4
7.4 0.0 74.1
4.2 8.3 41.7

8.3 37.5
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U kunt hieronder een toelichting op uw beantwoording van deze vraag geven:
Hoofdstruktuur lijkt goed op papicr.
Door wcgsniilen niveaus vedoopt uiwoerend werk sleeht.
Dienstkring Waddenzee en mootdienst Delfzijl kunnen meer samenwerkon.
Ad 2. lndeling niet erg herkenbaar.
Ad 3. Niots van ts morken in de buitendienst.

3. Geef uw mening over de volgende aspecten van de plaatsings- en bezwaren-praeedure fin

|

percentageg:
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.
a.

Informatievooeiening/voorlichting (N = 27)
Betrokkenheidlfeitelijke inbreng {N - 26)
De plaatsingsprocedure op zich (N = 26)
Eigen plaatsing (N =261
Plaatsingen in het algemeen {N =26}
Bezwarenprocedure (N = 24)

|

b.

c.

d.

e.

48.1 25.9 0.0 7.4 18.5
19.2 34.6 7.7 15.4 23.1
38.5 23.1 7.7 11.5 19.2
50.0 11.5 11.5 15.4 11.5
23.1 38.5 7.7 7.7 23.1
16.7 16.7 8.3 4.2 54.2

4. Hebt u bii het invullen van uw taak in de nieuwe organisatie voldoende cq.
begeleiding gehad N = 2&?

de

iuiste

oh

Ja

Gedeelteliik
Nee

35.7
35.7
28.6
100

lJ kunt hieronder een toelichting op uw beantwoording van deze vraag geven:
Heb zelf veel mooten uitzosken en ontdekken.
Andercn hebben mfin taak ingewld!

|

5.

Was er noodzaak voor het volgen van om-, her- of biischolingscursussen teneinde

%
Ja
Nee

uw

kennisniveau in overeenstemming te brengen met de u hieuwl opgedragen taken (N=291?

34.5
65.6
100
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Zo ja, ziin daarover dan goede afspraken gemaakt (N = | | )?
oh

63.6
36.4
100

Ja
Nee

Zo nee, kunt u dan hieronder kort aangeven wat er volgens u moet gebeuren am alsnog die
afspraken te maken?
Afspraken maken helpt niet, bot€rs funktie-omschdjving maken.
Moest teveel eigen initiatief nem€n.
Zondor medeweten door chef bij cursus opgeg€v€n.

16. Hebt u momenteel behoefte aan het volgen van cursussen om gaed te kunnen functioneren
lN = 271?
%

44.4
s5.6

Ja
Nee

100

B.

FUNCTIE/FUNCTIONEREN HUIDIGE ORGANISATIE

17. Bent u tevreden met de taken zoals die zijn aangegeven in uw tunctie itformatie formulier
(fif) en die met ingang van de reorganisatie aan u ziin opgedragen (N=291?
oh

Tevreden

Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

44.8
31.0
13.8
ro.3
100

Kunt u aangeven hoe het anders zou kunnen?
Wil sndera/aangepaste werkzaamheden.

Huidige taak niot in oversonst€mming met fif, wil functioneringsgesprek en aanpassing
Te hoge werkdruk, wil herwaardoting funktio.
Hoofd uitvoering ts zwasr belast om werk goed te kunnen organiseren.
Meer veranlwoordeliikheid, daardoor meer plezier in werk.
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fif'

Zin de in

18.

het kader van de ptaatsing met u gemaake afspraken alle nagekomen

(N=24)?

%

Ja
Gedeeltelijk
Nee

|

83.3
16.7
o.o
100

9. Ztten er &eltltg*gndg afwiikingen fussen de u thans feiteliik opgedragen taken en het

fif

(N=2&?

%

28.6
71.4
100

Ja
Nee

Zo

ja, kunt u dan aangeven wat voor (sooril afwiikingen?

Ja: nu ook belest met planningen van de gehele onderafdeling.
Zwaartepunt taken nu op heel andor terrein.
Meer verantwoordelijkheid.

20. Hebt u meer of minder verantwoordeliikheden en bevoegdheden dan in uw functie voor de

reorganisatie N=281?
%
Meer
Gelijk

Minder

35.7
42.9
21.4
100

21. ts uw huidige functieniveeu hoger of tager dan voor de reorganisatie (N=29?
%
Hoger
Geliik
Lager

27.6
65.5
6.9
100

22. Ervaart u meer of minder ontptooiingsmogelijkheden dan voor de reorganisatie N=281?
ah

Meer
Gelijk

Minder

28.6
42.9
28.6
100
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23. Zjn de veranderingen door het niet meer doormandateren van invloed geweest op de
uitoefening van uw functie (N=271?
%

Ja

11.1

Nee

22.2
66.7

Kan ik niet beoordelen

100

Als de veranderingen van invloed

ziin geweest, hoe eNaart u dit dan (N=61?

oh

Positief
Negatief

33.3
66.7
100

Als u wilt kunt u 66n en ander kort toelichten:
Te lange weg naar ABB Leouwerden.

24. Eent u tevreden over de taakafbakening in de organisatie N=2&?
oh

Tevreden

17.9

Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

57.1

17.9
7.1

100

25. Functioneert de meetdienst als een primair dienswertenende organisatie-eenheid, wat als
doetstelling gold voar de oprichting van de huidige meetdienst N = 281?
%

46.4

Ja
Nee

Kan ik niet beoordelen

7.1

46.4
100

Ats u vindt dat de meetdienst zich niet primair dienstverlenend opstelt, graag kort toelichten
waaruit dit bliikt:
Werkwijze is niet veranderd, maar afstanden ziin groter gewordenToont weinig initi€tief, is te passief.
Slechte communicatis, afspraken mot derden niet nagekomen.
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26. Hae tevreden bent u over (in percentaged:
a. tevredeni b. min of meer tevreden c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.

d.

b.

Het functioneren van het DT lN =26)
Het functioneren van de (hoofd)afdelingsstaven (N = 27)
De kwaliteit van de produkten/diensten
van de directie (N =26)
De kwaliteit van de produkten/diensten
van uw {onder}afdeling (N =28}
De kwaliteit van de bedrijfsvoering (N-27)
Tiidigheid van de produkten (N =26)

7.7

e.

38.5 0.0 0.0 53.8

7.4 22.2 22.2

3.7 44.4

7.7 30.8 15.4

0.0 46.2

32.1 39.3 10.7 7.1 10.7
7.4 37.O 22.2 18.5 14.8
3.8 46.2 7.7 23.1 19.2

Als u niet tevreden bent, wilt u dat dan nader toelichten?
DT weet niet 6llos. door werkdruk en onvoldoende sturing ontstaan achterstanden,
Verslagen van DT kunnen duidolijker,
Ad 4. Er wordt teveel langs olkaar heen gewerkt, teveel afwijkingen van funktie-eisen, strukturele onderbezetling van de
buitendiensten, organisatie van de onderafdeling niet toegesneden op uitvoerende taken, geen goede afstemming buiten'
binnen, geen projektorganisatie.

27. Hoe tevreden bent u over de informatie-uitwisseling binnen de directie fin percentaged?
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.
b.

Van de leiding {N =28}
Van uw collega's (N=29)
Via werkoverleg {N=291
Middelf Dostcirculatie {N = 29)
Middels nieuwsbrieven e.d. (N =29)

M.b.t. vakliteratuur (N =28)
Vanuit de bibliotheek (N =26)
Middels verslagen van overlegvormen (N = 25)

c.

d.

e.

17.9 46.4 21.4 10.7 3.6
44.8 37.9 6.9 3.4 6.9
44.8 24.1 24.1 6.9 0.0
41.4 24.1 13.8 20.7 0.0
51.7 24.1 6.9 13.8 3.4
21.4 28.6 3.6 32.1 14.3
15.4 19.2 3.8 26.9 34.6
24.O 32.O 20.0 16.0 8.0

Graag suggesties voor mogeliike verheteringen:
Centraal apparaat moet moer bcsef krijgen van bcstaan buitendiensten.
Allerlei info opsturon naar huisadres i.p.v. stardplaats.
Werkoverlog te wijblijvend.

Ad 1. Leiding vertelt te weinig.
Ad 6. Meer vakliteratuur naar menson die er dagelijks mee te maken hebben.
Ad 8. Teveel afkoningen, daardoor onbegriipelijk.
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28. Hoe ervaaft u in uw dageliiks functioneren de gevolgen van de grotere omvang van het
beheersgebied van de nieuwe directie N=271?
%

In sterke mate
In beperkte mate
Gelijk aan de situatie voor de fusie

2g, Verwacht u dat de externen

anders

25.9
55.6
18.5
100

over RWS ziin gaan denken, dan voor de fusie (N = 2$?
%

40.0
00.0

Ja
Nee

100

Graag een nadere toelichting:
Het wordt er allemaal niet duidcliikor op, te burokratisch, te weinig praktisch.
Dienstkring Waddenzee goed bereikbaar, meetdi€nst Noord Noderland te onpersoonliik.
Teveel instanties moeten beslissen, daerdoor loopt ad€quate benadering externen gevaat.

30. Wat zijn de grootste veranderingen die u de komende iaren voor uw functioneren en/of uw
functie verwacht?
Steeds meer reizen om schepen ts bomannen i.v.m. minimale bezetting.
Ontlasten Centtsal sppatast door doormandateren.
Ander cq. aangepsst werk.
Toenemende werkdruk door voortdurendc krimp.
Geen toekomst: met doze staf is het oen doodlopende wog.

Nog lO jaar, dan einde meetdienst.
Toename remote sensing - afname scheepscapaeiteit - afname omvsng m€etdienst'
Door vergnjzing en pensionering zal kennis vsrdwiinen en daardoor ook funkties/banen.

C.

SAMENWEBKEN/CULTUUR

31. Hae tevreden bent u over de samenwerking (in percentageg:
a. tevreden; b. min Of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.
b.

Binnen de onderafdeling (N=29)
Binnen de dienstkring/meetdienst (N =29)
Met andere natte buitendiensten
(Noord-Nederland) (N - 29)
Met leidinggevenden (N = 29)
Met andere afdelingen binnen AN (N =28)
Met andere afdelingen buiten AN {N =28)

c.

51.7 34.5 3.4
37.9 37.9 17.2

d.

3.4
3.4

6.9
3.4

27.6 37.9 6.9 0.0 27.6
44.8 34.5 10.3 6.9 3.4
3.6 32.1 7.1 3.6 53.6
3.6 21 .4 10.7 0.0 64.3
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a.

b.

24.1 37.9
17.2 20.7
46.4 21.4

Binnen RWS (N =291
Buiten RWS, binnen V&W (N=291
Met derden (N =281

c.

3.4
0.0
0.0

d.

e.

0.0 34.5
0.0 62.1
0.0 32.1

Als u concrete knelpunten in de samenwerking ervaart, wilt u die dan hieronder kort
weergeven?
Geen struktuur in gezamenlijk eindprodukt AN.

32. Met welke organisatie-eenheden binnen de directie onderuindt uzelf of uw (onderlafdeling
problemen m. b. t. taakverdeling en/of samenwerking ? (meerdere antwoorden mogeliiH.
Binnendienst:

Natte buitendienst:

%

geen 24
P&O 2
DX
1
AN

3

30

80.0
6.7
3.3
10.0
100

N

geen

ADOA
ADOB

AMDA
AMDU
ADMM

25
1
1
1
1
1

30

%

83.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

Droge buitendienst:

N%
geen 29 lOO

100

Desgewenst graag een toelichting:

Onderbezening op repro-afdeling en teken.archiof, daardoor mo€t men improviseren,
Ongeinteresseerdo houding DT t.o.v. ADW.

33. Hae tevreden bent u over $n percentages):
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.
b.

Doelmatigheid van de organisatie (N =27)
Collegialiteit (N = 281
Onderlinge openheid en duidelijkheid (N =28)
Aandacht voor het welzijn van de rnedewerkers (N = 271
Het geven van verantwoordelijkheid aan anderen (N=28)
Bereidheid verantwoording af te leggen (N =28)

5l

o.0 48.1
32.1 57.1
10.7 46.4
18.5 48.1
21.4 35.7
17.9 42.9

c.

22.2

d.

e.

11.1
7.1

18.5
0.0
0.0
o.o

3.6

25.0 17.9
14.8 18.5
'to.7 17.9 r4.3
7.1 21.4 'to.7

D.

KNELPUNTEN

34' Zin er naar uw mening binnen de directie nog problemen
een oplossing moet worden gezocht

N=2&i

als

gevolg van de fusie, waawoor

%

Ja
Nee

52.2
47.8
100

zo ia, wilt u aangeven welke problemen u ervaart en heeft u eventueel vaorstelten
voor een
oplossing, dan wel een verbetering?
Binnen de meetdienst verdwiinen teveel mensen met prEktische
kennis, da€rdoor ontstaat kwaliteitsverlies.

Adminis$atieve procedures: niet doelmatig, maar knellend en
vertragend, teveel aandacht voor details.
Dienstkring waddenzee: leiding altijd bereikbaar, leiding van
meetdisnst onbereikbaar.
Te weinig mankracht op do onderafdeling.

T.a.v. huisnestingsprobreem ADW vs. ADE moeten knopen worden doorgehakt:
huidige situstie is misselijkmakend!
Moer samenhang/samenwerking t.b.v. goed eindprodukt.
Bazen moeten dichter bij de mensen opde werkvloer.

35' Zin er naar uw mening op het persoontijke vlak nog problemen
waarvoor een oplossing moet worden gezocht {N l g?
=

ats

gevotg van de fusie,

oh

Ja
Nee

26.3
73.7

r00
Zo

ja, wit u aangeven welke problemen u ervaart en heeft u eventueel
voorstellen voor

optossing, dan wel een verbetering?

een

Sommige collega's zitten qua funktio niet lekkor in hun
vel.
Cultuurverschillen: DGSN&RWS Friesland-Groninge*Drenthe.
Geen plozier meer in werk.

36. Overige opmerkingen en suggesties:
Graag oon vorklsrcnde woordonlijst i.v.m. de vele afkortingen.
Centraal apparaat: velen zijn bevorderd, is echter niet
terug ts vinden in de kwaliteit van hun werk.
Managcrs geven wel leiding, maar door hoge werkdruk hebben
ze geen woet van de werkvloer.
Vraagstelling enqu6te te moeilijk, dus klant-onvriendelijk.

Vergrilzing gaat te snel in relatio tot instroom
iongeren in de buitendienst, m.n. op de schepen; daardoor dreigit verlies van
kennis en ervaring.
Inwllen tijdverantwoording kost teveel tijd.
Waarom zijn er geen praktikanten meer?

HOOfdStUK

O.
l.

5.

ENOUCTE DROGE DIENSTKRINGEN

ALGEMEEN

N%
WDDA 1
4.8
WDF zuid 2
9.5
DF noord I
38.0

N%
2 9.5
2 9.5
_0 28.6

WDFA
WDGA

Ander

21

2. was u werkzaam binnen

het departement van

100

v&w voor april | 992?

N%
23 100

Ja

Zo

ja, waar?
N

RWS Groningen
RWS Friesland

RWS Drenthe
Overige V&W

3
15
5
_a

23

3.

(N= 2l)?

Waar bent ir momenteel werkzaam

%

13.0
65.2
21.7
0.0
100

Sinds wanneer bent u werkzaam

0
23

Langer dan 5 jaar

Ja
Nee

Verkeer en Waterstaat?

o

Na 1-1-94
Voor 1-l-94, kofter dan 5 jaar

4. Was u voorafgaand

bii

aan de fusie op

0
23

o.0
0.0
100.0

l-l-'94 in tijdetiik

0.0
100.0
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dienstverband aangesteld ffDV-erl?

A.

PROCES

5. Worden onderstaande doetstetlingen in de praktijk waargemaakt

{in percentaged?

a' ja, volledig; b. ja, enigszins; c. gelUk aan de situatie voor de fusie; d. nee;
e. kan ik niet
beoordelen.

b.

c.

(N=23)
21.7 13.0 26.1
lN:201 0.0 1O.O 4O.O

Beperking kwetsbaarheid
fnstandhouding kwafiteitsniveau

d.

e.

8.7 30.4
15.0 35.0

Kunt u aangeven waarom 66n of meer doelstetlingen volgens

u

niet fuottedigl

zijn

gereatiseerd?

Doormandateren leidt tot me€r specialismen, daardoor verhoging
kwetsbearheid.

Ad 2. Moeilijk i.v.m. functiewiesclingen en spocialisetie.

6'

Worden onderstaande beteidsuitgangspunten in de praktijk waargemaakt (in percentageg?

a' ja, volledig; b. ia, enigszins; c. gelijk aan de situatie voor de fusie; d. nee; e. kan ik niet
beoordelen.

b.

Geen krimptaakstefling (N=201

Plane samenwerkingsgerichte organisatie (N 20)
=
Projectmatig werken (N =20)
Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk (N
=231
Integraal management (N =2Ot
Inspirerend met ontplooiingsmogelijkheden (N : 201

c.

d.

e.

20.0 10.0 10.0 5.0 55.0
10.0 35.0 15.0 10.0 30.0
r 5.0 25.0 15.0 10.0 35.0
34.8 26.1 13.0 8.7 17.4
10.0 20.0 2s.0 0.0 45.0
20.0 10.0 10.0 25.0 35.0

Kunt u aangeven waarom 66n of meer beleidsuitgangspunten niet (voiledifl zijn gerealiseerd?
organisatie is nog geen oenheid, man€gement wordt niet op
ziin verantwoordelijkheden gowezen.

Acl 2. Wel overleg, geen terugkoppeling.

7' Hoe tevreden was u over de voorlichting/informatievotorziening bij het fusieproces (N=22t?
%
Tevreden

Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

18.2
59.1
9.1

13.6
100

8. Heeft de organisatie u voldoende betrokken bij de reorganisatie

N=2ll?

%

Voldoende
Enigszins

Onvoldoende

23.8
42.9
33.3
100

9.

Voldoet de hoofdstructuur aan de verwachtingen t.a.v, de gemaakte keuzes op de volgende
punten fin percentagesl?

a. ja, volledig; b. ja, in belangrijke mate; c. nee, gedeeltelrjk; d. nee, in zdn geheel niet; e. kan ik
niet beoordelen.

a.

b.

c.

13.6 27.3 4.5
5.0 25.0 5.0
0.0 30.0 15.0

De indeling van het centraal bpparaat (N = 22)
Vorming bedrijfsbureaus in de lijn (N =20)
Organisatie van de P&O taken (N =201
Verantwoordelijkheidstoedeling aan de
dienstkringen {N = 21}
Inbedding |VV-taken {N = 19}

14.3

d.

e.

0.0 54.s
5.0 60.0
5.0 50.0

23.8 0.0 4.8 57.1

0.0 10.5 5.3 0.0

84.2

u kunt hieronder een toelichting ap uw beantwoording van deze vraag geven:
4. Werkf stimulerend. daardoor goed resulteat.

B.

FUNCTTE/FUNCT|ONERENI.tUtDtGEORGANtSAT|E

10. Heeft het doormandateren invtoed op de uitoefening van uw functie N=231?
oh

Ja
Nee

Kan ik niet beoordelen

39.1
26.1

34.8
100

AIs de veranderingen van invtoed zijn geweest, hoe ervaart u dit dan (N=171?
%

Positief
Negatief

52.9
47.1

100

Als u wilt kunt u 66n en ander kort toetichten:
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Doomandatoren werkt positief, reidt tot mse. \rcrantwoorderijkhcidsgevoer.
Dat leidt wesr tot grotc,e betrokkenheid.

I

l.

Bent u tevreden over de taakafbakening in de organisatie

w=zll?

%

Tevreden

Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

23.8
42.9,

19.0
14.3
100

12, Hoe tevreden bent u over (in percentages):
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden;
d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.

a.

Het functioneren van het DT {N=21)
Het functioneren van de (hoofd)afdelingsstaven (N - 20)
De kwaliteit van de produkten/diensten
van de directie (N = 19)
De kwaliteit van de produkten/diensten
van uw (onder)afdeling (N = l gl
De kwaliteit van de bedrijfsvoering {N=22;
Tijdigheid van de produkten (N=20)

b.

d.

e.

9.5 28.6

4.8 0.0 57.1

5.0 20.0

5.0 20.0 50.0

10.5 36.8

0.0 5.3 47.4
5.3 5.3 21.1

31.6 36.8
4.5 40.9 13.6 13.6 27.3
5.O 3s.0 5.0 15.0 40.0

Als u niet tevreden bent, wilt u dat dan nader toelichten?
Ziet nooit iemand van de feiding, heeft beho€fte aan gesprek.
Ad 6. Veel vertraging door functiewisselingen a.g,v. fusie.

13' Hoe tevredel.bent u over de informatie-uitwisseling
binnen de directie lin percentaged?
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden;
d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.

a.

Van de leiding (N = 22)
Van uw collega's (N =21)
Via werkoverleg (N=2ll
Middels postcirculatie (N = 2l )
Middels nieuwsbrieven e.d. tN =21)

M.b.t. vakliteratuur (N :21 )
Vanuit de bibliotheek (N = 21)
Middels verslagen van overlegvormen (N
=2Ol

b.

c.

d.

e.

22.t 40.9 13.6 9.1 13.6
47.6 38.1 4.8 o.o 9.5
42.9 19.0 4.8 14.3 19.0
28.6 28.6 19.0 4.8 19.0
42.9 38.1 9.5 0.o 9.5
14.3 42.9 14.3 4.8 23.8
14.3 14.3 14.3 9.5 47.6
25.A 25.A 20.A 5.0 25.0
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Graag suggesties voor mogelijke verbeteringen :
Geen werkoverlog, informatie.,voorziening te weinig en te laat.
Informatie diont kort maar krachtig to zijn.

14, Hoe ervaart u in uw dageliiks functioneren de gevotgen van de gratere omvang van het
beheersgebied van de nieuwe directie (N=21)?
aA

In sterke mate
In beperkte mate
Gelijk aan de situatie voor de fusie

23.8
42.9
33.3
100

15. Verwacht u dat de extemen anders over RWS zijn gaan denken, dan voor de fusie

N=2ll?

%

Ja

28.6
71.4
100

Nee

Graag een nadere toelichting:
Apparaat is nog langzamer dan voorheen, huidig AO is verstikkend.
Het is nu nog meer zoeken naar de juiste personen enlof afdelingen,

|

6. Wat ziin de grootste veranderingen die u de komende jaren voor uw functioneren en/of uw
functie verwacht?

Negatief: geen of weinig vorwachtingen. onzekerheid, m.n. in de ragere echerons,
vervreemding van HD door te grote organisatie, het wordt allemaal nog slechter dan nu.
Positief: meer vorantwoordolijkheid, o.a. door de gevolgen van doormandsteren t€ perfectioneren. groter
takenpakket,
nieu we funktio/funktioverzwaring.

C.

SAMENWERKEN/CULTUUR

| 7. Hoe tevreden bent u over de samenwerking (in percentageg:

a. tevreden; b' min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen.
a.

Binnen de onderafdelang (N =21)
Binnen de dienstkring (N=221
Met andere droge buitendiensten
(Noord Nederland! {N = 2l }
Met leidinggevenden {N :2't }
Met andere afdelingen binnen WX {N =21)

b.

38.1 23.8
45.5 40.9

c.

d.

e.

14.3 4.8 19.0

4.5 0.0 9.r
9.5 4.8 42.9

19.0 23.8
23.8 23.8 19.0 1 9.0 14.3
23.8 9.5 14.3 4.8 47.6
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a.

Met andere afdelingen buiten WX 111=211
Binnen RWS {N=22}
Buiten RWS, binnen V&W (N=22)
derden (N=221

b.

d.

14.3 19.0 9.5
18.2 40.9 13.6
9.1 31.8 13.6
22.7 40.9 13.6

9.5 47.6

4.s 22J

4.5 40.9
4.5 18.2

u concrete knelpunten in de samenwerking ervaart, wilt u die dan hieronder kort

'geven?

mo€t meer terugkoppelen, afdeting P&o slecht bereikbaar, overleg
is waardeloos, kan beter.

18. Met welke organisatie'eenheden binnen de directie onderuindt
uzelf of uw (onder)afdeling
roblemen m.b.t. taakverdeling en/of samenwerking? (meerdere antwoorden mogetiikt.

Natte buitendienst:

N%

%

19
P&

86.4
9.0
4.5
100

2

W)

1

22

geen 22

100

Droge buitendienst:

N%
geen 22 100

tevreden bent u over:
vreden;

min of meer tevred€n; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet

a.
tigheid van de organisatie (N = 22)
iteit (N = 21 )
openheid en duidelijkheid (N=21)
voor het welzijn van de medewerkers {N:20}
van verantwoordelijkheid aan anderen (N=20)
verantwoording af te leggen {N = 2O}

b.

9.1 36.4 13.6 13.6 27.3
38.1 47.6 4.8 0.O 9.5
14.3 47.6 23.8 4.8 9.5
10.0 60.0 10.0 r0.0 10.0
25.0 40.0 15.0 5.0 15.0
30.0 30.0 r5.o 10.0 15.0

u voor uw eigen functie directe gevolgen ondervonden van de fusie N=22?
oa

31.8
68.2
100

o

ja, kunt u dan aangeven op wetke wiize?
taken gekrogen met minder verantwoordetijkheid/met me€, verantwoordorijkheid.
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e.

D.

KNELPUNTEN

21. Zin er naar uw mening binnen de directie nog probtemen als gevolg van de fusie, waaruoor
een oplossing moet worden gezocht N=231?
%

26.1

Ja
Nee

73.9
100

Zo ia, wilt u aangeven welke problemen u ervaart en heeft u eventueel voorstellen voor een
oplossing, dan wel een verbetering?
Afdelingen werkon langs clkaer heen, te weinig personeet bij ziekt€ en studie.

22. Ziin er naar uw mening op het persoontijke vlak nog problemen als gevotg van de fusie,
waarvoor een oplossing moet worden gezocht N=21)?
oh

Ja
Nee

23.8
76.2
100

Zo ia, wilt u aangeven welke problemen u ervaart en heeft u eventueel voorstellen voor een
oplossing, dan wel een vebetering?
Te veel nadruk op de organisatie, te woinig op de mens daarin.

23. Overige opmerkingen en suggesties:
Slechte intormatie-voorziening.
To hoge werkdruk.
Zeer tevreden over nieuw€ funktio.
Cynisch: nog m6ar een fusie! (zeer ontevredsn dus mel alles)
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6.

TOTALEN ENOUETE FUSIE RIJKSWATERSTAAT

PRpCES
Worden onderstaande doetstellingen in de praktijk waargemaakt (in percentaged?

volledig; b. ja, enigszins; c. gelijk aan de situatie voor'de fusie;
d. nee; e. kan ik niet

b. c. d.

a.

e.

16.6 41.2 12.6 11.2 18.4
=2231
kwafiteitsniveau (N =2171 9.7 35.5 18.4 1 5.7 20.7

kwetsbaarheid (N

onderstaande beleidsuitgangspunten in de praktijk waargemaakt (in percentaged?

volledig; b. ia, enigszins; c. gelijk aan de situatie voor de fusie;
d. nee; e. kan ik niet

krimptaakstetling (N =21 Bl
samenwerkingsgerichte organisatie (N = 21g)

tig werken (N=218)
zo laag mogelijk (N = 221)
management {N =218}
met ontplooiingsmogetijkheden {N

:21

g}

a. b. c. d. -e.
35.3 20.2 8.7 6.9 28.9

8.7 28.9 19.7 30.7 1 1.9
11.0 32.1 25.7 14.7 16.5
14.0 29.9 22.6 23.5 10.0
s.5 23.9 26.6 14.2 29.8
9.6 24.3 22.5 30.7 12.8

tevreden was u over de voorlichting/informatevoorziening

bij het fusieproces N=2a&?

%

of meer tevreden
ins ontevreden

47.1

36.5
10.1

6.3
100

de organisatie u vordaende betrokken bij de reorganisatie
oh

54.7
31.5
13.8
100
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N*20il?

5. Voldoet

de hoofdstructuur aan de verwachtingen t.d.v. de gemaakte keuzes op de volgende
punten (in percentagesl?

a. ja, volledig; b.

ja, in belangrijke mate; c. nee, gedeeltelijk; d. nee, in zijn geheel niet; e. kan ik

niet beoordelen.

a. b. c. d.
.7 20.2 3.4

33.7

1.9

47.1

Organisatie van de P&O-taken (N =2Og)
Verantwoordelijkheidstoedeling aan de

11.0

dienstkringen (N = 206)

11.7 29.1 r0.2

B.

FUNCTTE/FUNCTTONEREN

31

e.

HUtDtGE ORGANTSATTE

6. Bent u tevreden over de taakafbakening in de organisatie

N=2ld?

%

Tevreden

Min of meer tevreden
Enigszins ontevreden
Ontevreden

27.7
48.6
17.1

6.5
100

7. Hoe tevreden bent u over (in percentagesl?
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen

a. b.
Het functioneren van het DT (N=218)
Het functioneren van de (hoofd)
afdelingsstaven (N = 22Ol
De kwaliteit van de produkten/diensten
van de direaie (N =214)
De kwaliteit van .de produkren/diensten
van uw (onderlafdeling (N =22Q1
De kwallteit van de bedrijfsvoering {N=221)
Tijdigheid van de produkren (N = 2t 2l

c.

d.

e.

10.6 32.6 11.0

6.4 39.4

12.3 36.8 12.7

8.6 29.5

12.6

48.6

9.3

2.8 26.6

25.0 54.5 10.0 4.5 5.9
8.6 38.0 23.0 r3.6 16.7
5.2 35.4 23.1 19.3 17.0

8. Hoe tevreden bent u over de informatie uitwisseting binnen de directie 0n percentagesl?
a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen

a.
Van de leiding (N=223)
Van uw collega's lN:2221
Via werkoverleg (N =222!Middels de postcirculatie (N =2211

b.

c. d.

e.

22.4 43.5 18.8 13.2 4.O
39.2 45.5 9.5 3.6 2.3
46.4 29.7 14.4 6.3 3.2
33.5 44.3 10.4 9.0 2.7

6l

b.

a.

nieuwsbrieven e.d. (N =220)

t. vaklheratuur {N =218}

de bibliotheek {N =214)
verslagen van overfegvornen (N :21

4l

e.

43.6 42.3 8.2 4.1 1.8
40.8 39.0 5.5 6.0 8.7
31.8 35.0 8.9 7.9 16.4
28.0 43.5 13.6 8.9 6.1

u in uw dageliiks functioneren de gevolgen van de grotere omvang van
het
rsgebred van de nieuwe directie (N=2Og?
%

mate
mate
aan de situatie voor de fusie

36.4
42.6
21.O

?oo
verwacht u dat de externen anders over RWS zijn gaan
denken, dan voor de fusie N=2Ol)?
oh

32.8
67.2
100

tevreden bent u aver de samenwerking (in percentageil:

a.

de werkeenheid/onderafdeling/cluster (N 2231
=
de afdelirg/dienstkring/meetdienst (N 2241
=
leidinggevenden (N = 2241
andere afdelingen binnen de hoofdafdeling4ryX

/AN {N*219,
Met andere afdelingen buiten de hoofdafdelingAffX
/AN (N = 2'17)
Binr
RWS {N =221|
Buit RWS, binnen V&W (N=21g1
Met derden (N=217!,
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b.

c.

e.

48.9 34.6 7.6 4.9
40.6 39.3 12.5 5.8
42.4 36.2 9.8 8.9
27.9 39.7 12.3

4.6

4.0
1.8
2.7
15.5

19.8 38.2 19.8 4.1 18.0
28.5 44.3 9.5 3.2 14.5
22.8 29.2 7.3 2.7 37.9
40.6 36.0 3.2 0.5 19.8

|

2. Met welke organisatie'eenheden binnen de directie onderuindt uzelf of uw (onderlafdeting
problemen m.b.t. taakverdeling en/of samenwerking? (meerdere antwoorden mogeliikl,

Binnendienst:
%
Geen
P&O

CX

DX
WX
RV

AN

126 40.1
19 6.1
25 8.0
28 8.9
34 10.8
40 12.7
42 13.4
314 100

Natte buitendienst:

N%
Geen
ADE

167 87.0

5
8
6
6

ADW
ADO
AMD

192

2.6
4.2
3.1
3.1

100

Droge buitendiensten:

Noh
Geen
WDD
WDG
WDF

169

8
4
6

187

90.3
4.3
2.1

3.2
100

13. Hoe tevreden bent u over (in percentageil?

a. tevreden; b. min of meer tevreden; c. enigszins ontevreden; d. ontevreden; e. kan ik niet
beoordelen

a.
Doelmatigheid van de organisatie (N

=217)

collesialiteit lN=222l,
onderlinge openheid en duidelijkheid (N =2221
Aandacht voor het welzijn van de medewerkers {N = 220}
Het geven van verantwoordelijkheid aan anderen {N
=21g)
Bereidheid verantwoording af te leggen (N = 217)
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b.

c.

d.

e.

4.6 43.9 29.1 l2.g 10.6
3t.s sl .4 12.6 2.7 1.9
14.4 44.6 27.s 11.7 1.8
21 .B 44.s 2o.o 10.5 3.2
15.6 43.9 23.3 9.1 B.z
12.o 3gJ 27 .2 12.4 g.z

Zin er naar uw mening binnen de directie nog problemen als gevolg van de fusie, waarvoor
een oplossing moet worden gezocht (N= lgTt?
%

49.2
50.8
100

Zin er naar uw men\O op het persoonliike vtak nog problemen als gevotg van de fusie,
waarvoor een oplossing moet worden gezocht lN t 97)?
=

%

21.8
78.2
100

&

HoofdstuK

O.

7.

ENoUETE EXTERNEN

ALGEMEEN

1. Hoe lang hdbt u al regelmatig.contact met de regionale directiebl van Rijkswaterstdat in de

drie noordelijke provincies N = 651?
%

Na 1-1-1994
Voor 1-1-1994

9.2
90.8
100

2,

Waar bent u werkzaam

(N-65t?
%

De Hoofddirectie van

Rijkswaterstaat l S.4
Rijkswaterstaat lB.s

Een andere dienst van

DGSM
DGV
Andere rijksdienst
(Semi)overheidsdienst
Openbaar vervoer
Derden
A.

4.6
3.,1

7.7
30.8
6.2
13.8
100

FUSIE

3. Worden onderstaande doetstettingen/beleidsuitgangspunten van het fusieproces
praktijk waargemaakt (in percentagest ?

thans

in de

a. ja, volledig; b. ja, enigszins; c. geliik aan de situatie voor de fusie; d. nee; e. kan ik niet
beoordelen.

a. b.

c. cl.

e.

(N=641

Beperking kwetsbaarheid
Instandhouding kwaliteitsniveau

1B.B 20.3 3.1 4.7 S3.l
{N=63} 14.3 22.2 lj.S 7.9 3g.l

Kunt in het kort aangeven waarom 66n of meer doetstellingen volgens u niet zijn gerealiseerd?
Kwalireit van lilnfunctionarissen en middle-management in de lijn moot verder verbeterd worden.
Tovredon over huidig kwaliteitsnivoau: is verbetering t.o.v. situatio voor de fusie.
Kwaliteit niet bepaald door grootte van de afdetingen, m€ar door juiste msnsen.
Kwaliteit van de bedrijfsvooring in bogin geon tO096.
De kwalteit is door kennisachteruitgang verslechtsrd.
Do communicatie en beschikbaarhsid van counterpartner is soms moeilijk, 6oms onmogclijk.

Kwaliteitsnivoau m.b.t. tijdige response na de fusie onvoldoende gorogeld.
Venicale communicatie is nog niet optimaal.
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.a. heeft nog tiid nodig.
in nieuwe situatie kost till.
is een algemeen probleem bij RWS.
ilr teveel vcrsnipporing.

ingewerkt parconeat is verdwencn, do leemten zijn nog niet ingewld.
is er niet altiid een wruangor.
is nog niet voldoende ingespccld op nieuwJsituatie,
na verhuizing is te groot.
rmon mot interne communicatie tussan afdetingen.

nu log apparaat d6t nooit beroikbaar is.
goade mensen zijn holaas wcggegaran.

de volgende keuzes de juiste keuzes geweest (in percentaged?

volledig; b. ja, in belangrijke mate; c. nee, gedeettelijk; d. nee in
zijn geheel niet; e. kan ik
:beoordelen
a.
In

ln
in

ng deel Rijksverkeersinspectie in RWS (N
=65)
rg verkeersdiensttaken van DGSM
(N

=64)

b.

c.

d.

16.9 12.3 r.5

0.0

17.2 18.8 1.6

0.0

e.

69.2
-

62.5

U kunt hieronder een toetichting op uw beantwoording van
deze vraag geven:
integrael denken is verder ingewld.
duidelijk aanspreekpunt.
tussen beleid/activiteiten is nu b€tor mogelijk.
ling DGSM is goedo zeak, geeft meer duidelijkheid.
BWS moet meer regio V&W zijn.
ate scheepvaart en waterbehesr is oen goede zaak.

ervaart u in uw dagelijks functioneren de gevotgen van de grotere
omvang van het
vsgebied van de nieuwe directie Noord_Nederland N__6Si
%

In beperkte mate
Geli.ik aan de situatie voor de fusie
Kan ik niet beoordelen

14.5
44.3
37.1

&!.
100

Heeft u nog suggesties om eventuere negatieve gevorgen
te ondervangen?
Ja, d.w.z. in positieve zin.
Beheersgebied is zo groot dat niet duidcrifk is wie
zich verantwoordorijk voert.
Nu meer eenvormigheid, 66n aanspreekpunt.
Bepealde dienstonderdeten hebben nu een lagere
slagvaardigheid.
De etficiency in de kontakton is vergroot.
Te weinig betrokkonheid, te grote afstand, graag
klantbeheer invoeren,
Nu betere afstemming mogoliik.
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Afetand Emmen-LceuwardenlGroningen-Leeuwarden te groot voor uiwocringsprojecten:
zet daarom voor groto projekton cen tijdetijk kantoor op nabij A7lN37.
Bereikbaarheid RW groot problcem, vedoop personeel maakt contacten onduidelijk.
Medewerkers meer vetantwoordeliikheden gewn. fysieke afstand schept ook een barriOre.
De kwaliteit van de beleidepoot as holaas ni€t vcrbeterd.

6. Eent u ande6 over Riikswaterstaat gaan denken, dan voor de fusie N=6st?
%
Ja

18.5
81.5
100

Nee

Graag een nadere toelichting.
Neemt aan dat met RWS RWS NOORD NEDERLAND bedoeld is.
Door groter spporast cn groters afstand minder ondersteuning in lokale situatio.
Positiover.
M.b.t. kontakten is er niet veel verenderd.
Worden besluiten binnen RWS op basis van bekende of basis van geheime efspraken genomen?
Her bliift allemaal bureaucratisch.
RWS minder provinciael.
Minder slagvaardig, meer naar binnen gericht.
De partnerschapsrelatie is voor een deel veranderd.

Door veelvuldiger contscten beter inzicht in het scala van zaken die RWS behartigt.
Vooral m.b.t. afronden van eenvoudige problemen slechte ervaringen met Rws,
Geen technisch bolwerk maar een organisatie die in de samenleving staat.
RWS speelt nu grotere rot op gebiod vanWaddenbeleid.

7. Hoe beoordeelt

u

het functioneren van de nieuwe directie Noord-Nedertand fin percentagesl?

a. goed; b. matig; c. slechu d. kan ik niet beoordelen

a. b. c.
{N=65}
(N=GS)
(lrJ=651
(N=63)

Eenduidig optreden naar buiten
Integrale probleembenadering
Kwaliteit van de dienstverlening
Tijdigheid van de produkten
Slagvaardigheid
Toegankelijk voor u (N
Betrokkenheid bij uw problematiek (N =
Nakomen van afspraken

(N:64)
=651
(N=64)

65)

d.

46.2 3O.B 3.1 20.0
33.8 33.8 4.6 27.7
36.9 21.S 6.2 3S.4
gO.2 gO.2 12.7 27.O
23.4 43.9 14.1 lB.B
BO.O t 6.9 1 .S 1 .s
67 .7 23.1 3.1 6.2

60.9

32.8 3.1

3.1

Desgewenst kunt u hieronder uw antwoorden toelichten:
M.b.t. score "matig": is niet org, als er maar besproken wordt waarom 66n en ander gebeurt.
Telefonisch is men slecht bereikbaar.
Mcn reageen ambtelijk.
Ambtelijke handelwiize.
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Beloid directieteam wijkt wcr eens ef van wat afzonderrijke onderderen
do€n.
Ambtelijko monier van doen.
Administratief afronden van zaken koet t€v€el tijd.

Te hi6rarchisch, echte bestissingen worden in Den Haag genomon.
Afstand is groter geworden.
Ad 3, 4 en 7. Ontwikkelen zich van nutig naar goed.

8. Overige opmerkingen en suggesties:
d'm'v. enquete goed idee, opnomen van evaluatie-criteria
l"np:l
BotwijfeJt nut van de enquate,

zou geloid kunnen hebben naar puntiger antwoorden.
zekor ats geen onderscheid wordt ge-rikt tusson stsds- en sreekvervoer.
A.ndacht is nodig voor somenwerking tussen verschiilende afdelingen,m.n.
ANW-ANE-ANZ,
Meer delegeren vsn verantwoordelijkheid.
Alfeen HID is duidefijk aanwezig in Haagse kringen.
Fysieke €fstand groot,
Pak de bureaucratie aan.
Nu meer Noordofijke benadering van de infrastructura,e probrematiek.
Oplossing kan zijn maximale decentralisatie.

Meer aandacht besteden aan co6rdinatie en informatie tussen waterbeheer
in Noord-Nederland en Noord-Holland,
Hoe de organisatie overkomt is sterk afhankelijk van de personen
en hun mogetijkheden,
Het is een grote organis.tie gebleven mot veer speciaristen op eigen
werkgebiod.
Slechts datgene wordt uitgevoerd wat volgons het contract moet.
Inschakefing detail-edvisering zou nader uitgebouwd moeten wordsn,
m.n. zowel door dozelfde porsonen in te schakelen
van het desbotreffonde bureau als de betreffende ambtenaar van RWS.
De sterk ambtolike dienst Noord-Nederland heeft niet altijd een open oog
voor de wat andere positie van gemo€nren en
provincies.

BIJLAGE VII

Kruisverbanden enquete
Enquote Externen.

|a' wie of wetke organisaties furaag 2l denken nu anders over Rijkswaterstaat
furaag
voor de fusie?

61,

dan

Van degenen die in de enqu6te hebben aangegeven
dat ze na de fusie anders zijn gaan denken
overRiikswaterstaat (N-12), zijn I responOenten (=66.7%) werkzaam
in categorie 6, een
{semi}overheidsdienst. Dit is een opvaflend hoge score vergeieken met de
andere categorie6n,
waarin maximaal 1 respondent anders is gaan denken oueiRijks*aterstaat.

lb' Welke organisaties (vraag 2l beoordeten onze organrbarres matig stagvaardig

(vraag

7.il?

Van degenen die in de enqu€te hebben aangegeven
dat ze de slagvaardigheid van de nieuwe
directie Noord-Nederland als matio beoordelen (N=281 behoren
6 {=21 .4vol, g (:2g.6%l en 5
( = 17'9%l respondenten respectievelijk
tot de categoriebn 2,6 en 8, te weten "andere dienst
van Rijkswaterstaat", "(semil overheidsdienst" en "derden'.
Dit is opvallend meer dan in de
overige categoriedn. Bovendien zijn 6 van de in totaal 9 respondenten
die de sfagvaardigheid van
de nieuwe directie Noord-Nederland ats slecht beoordelen
aitomstig uit categorie 6, 6en
(semi)overheidsdienst. Dit betekent dat uan
de in totaal 2o respondenten in deze categorie er
maar fiefst 8 + 6 = 14 ofwel 7a% de slagvaardigheid van
de nieuwe directie Noord-Nederland
matio tot slecht vinden.

Enqu€te Centraal Apparaat.

l.

Wie, afkomstig van de voormalige directies/diensten (vraag 2bl, zijn (enigszind ontevreden
over de voorlichting/informatievoorziening bij het fusieproces (vraag 7)?

In totaal 108 respondenten hebben zowel vraag 2b als vraag 7 beantwoord. Hiervan waren 16
respondenten (enigszins) ontevreden over de voorlichting/informatievoorziening bij het
fusieproces. Van deze 16 waren er g (=56.3%l afkomstig van de voormalige directie
Rijkswaterstaat Groningen. Dit aant€l ligt beduidend hoger dan het aantal (enigszins)
ontevredenen afkomstig van de overige voormalige directies, nl. 4 van Rijkswaterstaat Friesland
en 3 van Rijkswaterstaat Drenthe.

2. Bii welke afdelingen (vraag ll vindt men dat t.a.v. het beleidsuitgangspunt "plafte
samenwerkingsgerichte organisatie" de huidige situatie geliik is aan de situatie voor de fusie,
dan wel dat dit beleidsuitgangspunt niet is waargemaakt furaag 6.21?
Bovenstaande mening over het betreffende beleidsuitgangspunt is vooral (d.w.z.
te vinden bij de volgende afdelingen:
P&O: 4 van de 6 respondenten;
DXI: 4 van de 7 respondenten;
CXO: beide respondenten;
CXP: van de 1 1 respondenten;
RVV: 9 van de 1 1 respondenten;
RVB: 4 van de 8 respondenten;
ANW: 1 1 van de 13 respondenten;
ANE: 4 van de 6 respondenten;
ANZ: 4 van de 5 respondenten;
WBB: 3 van de 4 respondenten;
WXT: 8 van de 15 respondenten;
WXB: 3 van de 4 respondenten;
Ander: 2 van de 4 respondenten.

>

50%) terug

I

3a. Bii welke afdelingen (vraag | ) heeft men op de vraag: "Hebt u bii het invullen van uw taak in
de nieuwe organisatie voldoende c,q. de juiste begeleiding gehad?" furaag | 3l het antwoord
'gedeeltelijk' en'nee' gegeven?
Dit antwoord op bovenstaande vraag is met name (d.w.z.
gegeven:

P&O: 4 van de 6 respondenten;
DBB: 2 van de 3 respondenten;
DXS: 2 van de 3 respondenten;
DXF: 7 van de 8 respondenten;
RBB: beide respondenten;
RVV: 6 van de tO respondenten;
RVB: 3 van de 5 respondenten;
RVJ: 5 van de 8 respondenten;
ANW: 6 van de 12 respondenten;
ANZ: 3 van de 4 respondenten;
WBB: alle {=4} respondenten;
WXT: 11 van de 15 respondenten;
WXB: 2 van de 4 respondenten;
Ander: 2 van de 3 respondenten.

> 50%) bij de volgende

afdelingen

3b. Bii welke afdelingen (vraag ll heeft men de vraag: "Was er noodzaak voor het volgen van
om-, her- of biischolingscursussen teneinde uw kennisniveau in overeenstemming te brengen
met de u (nieuwl opgedragen taken?" (vraag l4l met ,ja, beantwoord?
Dit antwoord komt vooral {d.w.z.
P&O: 4 van de 6 respondenten;
DXS: 2 van de 3 respondenten;
DXF: 5 van de 8 respondenten;
ANW: I van de 13 respondenten;
Ander: 2 van de 3 respondenten.

>

50%) bij de votgende afdelingen naar voren:

3c. Bii welke afdelingen (vraag I) bestaat er momenteel behoefte aan het volgen van cursussen
om goed te kunnen functioneren {vraag l5)?
Deze behoefte bestaat vooral (dwz.

P&O: 5 van de 6 respondenten;
DXI: 4 van de 7 respondenten;
DXF: 5 van de respondenten;
RBB: 1 van de 2 respondenten;
RVV: 7 van de 12 respondenten;
RVB: 5 van de respondenten;
ANW: van de 13 respondenten;
ANE: 5 van de 6 respondenten;
ANZ: 3 van de 6 respondenten;
WXB: 4 van de 5 respondenten;
Ander: 3 van de 4 respondenten.

>

SO%f bij de vofgende afdefingen:

I

I

I

4' nii wie furaag l) zitten
en het fif (vraag l9l?

er kenmerkende afwijkingen tussen de thans feiteliik opgedragen taken

Dit is met name (d.w.z. > 50%) het geval bij de volgende afdelingen:
P&O: 3 van de 6 respondenten;
CXO: 1 van de 2 respondenten;
CXC: de desbetreffende respondent;
WBB: 2 van de 4 respondenten;
WXB: 2 van de 4 respondenten.
Wie lvraag lt ziin (enigszins) ontevreden over de samenwerking
a. binnen de afdeling (vraag 29.21?

5.

Deze respondenten zitten vooral (d.w.z.
P&O: 3 van de 6 respondenten;
ANZ: 3 van de 6 respondenten;
WBB: 3 van de 4 respondenten;
Andere: 2 van de 4 respondenten.

> so%) bij de volgende

afdelingen:

b' met andere afderingen binnen de haofdafdering furaag 29.4t?
Dit betreft vooral (d.w.z.

> s0%) de respondenten

P&O: 2 van de 4 respondenten;
CXO: beide respondenten;
RBB: 1 van de 2 respondenten;

bij de volgende afdelingen:

ANE: 3 van de 5 respondenten;
ANZ: 3 van de 6 respondenten.

c. met andere afdelingen buiten de hoofdafdeling furaag 2g.gl?
Deze respondenten zitten vooral {d.w.z.
CXO: beide respondenten;
RBB: 1 van de 2 respondenten;
ANW: van de 13 respondenten;
ANZ: 3 van de 6 respondenten;
WBB: 2 van de 4 respondenten.

> 50%} bij de volgende

afdelingen:

I

6. Wie, afkomstig van de voormalige directies/diensten (vraag 2b), zijn tevreden dan wel
ontevreden over de keuze van Leeuwarden als standplaats furaag

l6.l)?

Zoafs te verwachten valt zijn 39 van de 42 respondenten ( = 92.90,6) die afkomstig zijn van de
voormalige directie Rijkswaterstaat Friesland tevreden over de keuze van Leeuwarden als

standplaats.
Daarentegen ztjn 21 van de 36 respondenten
S8.3%), afkomstig van de voormalige directie
Rijkswaterstaat Groningen, alsmede 14 van de22 respondenten
63.6%), afkomstig van de
voormalige directie Rijkswaterstaat Drenthe, e!!!e.y[edge over de keuze van Leeuwarden als
standplaats.

(:

(:

7a. Wat is de mening van degenen, die voorafgaand aan de fusie op l-l-'94 in tiideliik
dienstverband ffDV-erl waren aangesteld furaag 4), over de ptaatsingsprocedure op zich
(vraag I l.3l?
Van de 12 respondenten in deze categorie (TDV-ers) ziin er 3 min of meer tevreden, 4 enigszins
ontevreden, 1 ontevreden en 4 kunnen hier geen oordeel over geven.

7b. Wat is de mening van degenen, die voorafgaand aan de fusie op l-l-'94 in tiideliik
dienstverband (TDV-erl waren aangesteld furaag 41, over de eigen plaatsing furaag I l.4l?
Van de 12 respondenten in deze categorie {TDV-ers} ziin er 5 tevreden over de eigen plaatsing,
6 zijn min of meer tevreden en 1 kan hier geen oordeel over geven.

7c. Wat ziin de persoonlijke knelpunten (vraag 33) van degenen, die voorafgaand aan de fusie op
,-l-'94 in tijdelgk dienstverband ffDV-ert waren aangesteld furaag 4l?
Van de 1 2 respondenten in deze categorie (TDV-ersl hebben er
deze vraag. Deze luiden als volgt:

2

een antwoord gegeven op

1. Ziekteverzuim door ongerief plaatsing;
2. Druk op de mensen is te hoog, management is nauwelijks aanspreekbaar!

8. Wie {vraag 1l zijn bnigszinil ontevreden over

de plaatsingen in het algemeen lvraag , | .5}?

Dit betreft vooral (d.w.z. > 50%l de respondenten brj de volgende afdelingen:
CXO: 1 van de 2 respondenten;
CXC: de desbetreffende respondent;
ANE: 4 van de 5 respondenten.

9a' Wat is het oordeel van de medewerkers van de bedrijfsbureaus DBB, RBB, AgB, WBg en
die
van CX (vraag l) over de vraag of de hoofdstructuur aan de verwachtingen
voldoet t.a.v. de
gemaakte keuze m.b.t. de vorming van bedrijfsbureaus in
de lijn (vraag iA.ZIZ
DBB: positief - ja, volledig: 2 respondenten;
- ja, in belangrijke mate: respondent.
RBB: positief - ja, volledig: I respondent;

I

- ia, in belangrijke mate: I respondent.
ABB: positief - ja, volledig: 2 respondenten;
- kan ik niet beoordelen: I respondent.
WBB: positief - ja, in belangrijke mate: 4 respondenten.
CXO: positief - ia, volledig: 2 respondenten.
CXP: licht negatief - ja, volledig: 1 respondent;
- ja, in belangrijke mate: 2 respondenten;
- nee, gedeeltelijk: 6 respondenten;
- kan ik niet beoordelen: I respondent.
CXC: positief - ja, in betangrijke mate: I respondent.

9b. Wat is het oordeel van de medewerkers van de bedriifsbureaus DBg, RBg, ABB, WBB
en die
van CX (vraag | ) over de vraag of de hoofdstructuur aan de verwachtingen
voldoet t.a.v. de
gemaakte keuze m.b.t. de organisatie van de controller-taken
furaag la&?
DBB: positief - ja, volledig: 2 respondenten;

I respondent.
I respondent;
- nee, gedeeltelijk: I respondent.

- ia, in belangrijke mate:

RBB: positieflnegatief - ja, voltedig:

ABB: positiet - ja, in belangrijke mate: 1 respondent;
- kan ik niet beoordelen: I respondent.
WB8: positief/negatiet - !a, in belangrijke mate: 2 respondenten;
- nee, gedeeltelijk: 2 respondenten.
CXO: positief - ja, volledig: 2 respondenten.
CXP: wisselend - ja. volledig: I respondent;
- ja, in belangrijke mate: 2 respondenten;
- nee, gedeeltelijk: 3 respondenten;
- kan ik niet beoordelen: S respondenten.
CXC: positief - ja, in belangrijke mate: I iespondent.

BIJLAGE VIII

Verslag van de groepsinterviews
onderstaand worden de hoofdzaken weergegeven welke aan
de orde zijn gekomen bii de groepsinterviews over de
fiisie van de directie Noord-Nederland.

Dit zijn de mening(en) van de deelnemers. Zii dienen niet gezien te worden
als conclusies van de werkgroep.

s*s"

cXlP&o,

A|gemeen

Kritiek op enqu6te: enqutte is een subjectieve manier van

me0en van de

kwalileit van het fusieproces en de

huidige organisatie' De kwaliteit van het fusieproces en de organisatie
ten opziehte van de situatie voor de fusie is
niet te meten. Er is geen referentiepunt, de kwaliteit van de 'oude,
directies is niet bekend.
Daarnaast wordt de beoordeling van de kwaliteit, gedeeltelljk
gevormd door hoe iets beleefd wordt, een gevoelskwestie' Een beoordeling op zubjectieve basis kan daarom
wel iets z.eggen over de kwaliteit, echter niet in
verhouding tot het verleden.
De fusie is een voldongen feit, men kan achterliggende gedachten
wel achterhalen, mrrr het belang hiervan is
gering.
Vraag: Reden om groepen samen te stellen op basis van
zelfde afdeling 2 zaweliets te zeggen voor vorming van
groep op basis van afdeling als groep een afspiegeling
te laten :zlin vanorganisatie. wg heeft gekozenom groep
samen te stellen o'b'v. afdeling, dit omdat zo onderwerpen
ter sprake komen waar iedere deelnemer over mee kan

praten.

Oreanisatiestructuur
organisatieskuchrur is gebaseerd op theoretische grondslagen,
een raamwerk waarin medewerkers moeten gaan
functioneren' Maar het ziin uiteindelirjk de medewerkers
die de kwaliieit van de struchrur gaan bepalen.
Vorm van organisatie en kwaliteit van medewerkers,
kunnen niet afzonderlijk van elkaar gezien worden. De
manier van werken c.q. de cultuur, is van groot belang voor
de kwaliteit van de sbuctuur.
Struchrur en c'lhrur lopen in elkaar over, en zdn
ook van elkaar afhankeliik.
Ideeingoed van een platte organisatiestructuur dient
in de 'hooftten' van de medewerkers te zitten, anders bliift
het iets wat mooi is op papier.

on

een platte organisatie

&e

kunnen zijn dienen leidinggevenden verantwoordelijkheid uit
handen te geven.

Medewerkers willen alles doen en staan voor alles,
echter wie is er verantwoordel{ik?
organisatie voldoet nog niet omdat nog niet iedereen
zijn weg heeft gevonden.

skuchrur li$kt op papier vrij plat. Maar door senior
medewerkers, cluster hoofden, projectnedewerkers etc. is het
niet plat' Zeker warmeer zij als hoofd
ftrnctioneren,
@lijven)
en zodoende extra schakel tussen medewerker en
hoofd vormen.
In verhouding met de sihratie voor de fusie, ervaart
men dat er een laag toegevoegd is aan de struchrur.
De gelaagdheid van de organisatie is zo groot,
dat het moeiliik is om de organisatie nog goed aan te sturen.
voordat iets bli de HID terecht of vandaan komt,
kan dit over zes schijven gegaan zijn. Hierdoor ontstaat veel
ruis en venrorming.

vb:

Aanleg nieuwe weg' HID kdigt opdracht voor aanleg
nieuwe weg. HID geeft opdracht aan hoofd van
Hoofdafdeling' Hoofd van Hoofdafdeling geeft
opdracht aan hoofd van Afdeling. Hoofd van afdeling
geeft opdracht aan projectleider. projectleider
geeft opdracht aan
medewerkers.

Hierdoor ontstaat onduidelijttreid over wie is verantwoordellik.
Gelaagdheid is groot en de specialisatie zeer divers.
Platte organisatre zegt weinig over de effectiviteit van de organisatie. De kwditeit van de mensen zegt meer over
de effectiviteit.
Twee aanbevelingen: Deskundigheid bundelen en AO doorlichten op platheid, verantwoordeliikheid zo laag

mogeliik.

Cultuur
Cttltuur/werkwijze vatn verschillende directies heeft tijd nodig, om weer als 66n saoen te gaan.
De cultuur c.q. de persoonlijkheid van de 'Groningers', de 'Friezen' en de 'Drenthen' is meegevallen. Vooraf
hard hoofd in, achteraf weinig problemen.

Men stapt makkelijker naar persoon die men kent uit 'oude' directie, dan iemand uit 'andere' directie. Echter dit
is niet een 'fusie probleem', ieder mens gaat in het algemeen eerder naar iemand die men kent.
Medewerkers zijn te lief voor elkaar. Medewerkers durven/willen elkaar niet op verant\poordelij**reden wijzen.
Pappen en nat houden

Het ter verantwoording roepen van medewerkers vindt niet plaats van hoog tot laag binnen de VenW-organisatie.
Hoe kan men de culhrur omslaan?
Eerst bepalen wat zijn de rollen van de medewerkers. Daarna stuk regie gann voeren.

Bedriifsvoerins
Vorming van bedrijfsbureaus was in de mode.
Bedrijfsvoering in de lijn is goed, dicht bij de vloer. Echter deskundigheid raakt hierdoor gespecialiseerd (zit in
6dn persoon), hierdoor ontstaat een grote mate van kwetsbaarheid. Tljdens ziekte en verlof geen back-up en
zodoende blijft werk liggen.
'Oplossing': Bedrijfsbureaus sarnen als service-unit in de lijn. Deskundigheid bundelen. Clustering van
bedrijfsbureau-activiteiten.
Waar dient men naar toe te gaan om een probleem op te lossen/ zaak af te handelen.
z{in met zljn probleem. Duidelijkheid is zoek.

Bii welke afdeling moet men

In zijn algemeenheid is er onduidelijkheid over wie er verantwoordellik is voor wat. Wat zijn de dingen die men
nu eigenlijk moet gaan doen? Wie moet wat doen?
Het zonder overleg inplannen van medewerkers van andere afdelingen legt wel de personele knelpunten bloot,
mear is niet erg bevorderlijk voor de samenwerking.
Verantwoordelijkheid is van de medewerkers weggehaald en bif de hoofden neergelegd. Doordat men niet zelf
verantwoordelijk rnrg zijn voor bepaalde zaken, voelt men zich niet betrolken blj de werkzaamheden.
Hoofden kunnen zaken niet delegeren. Kunnen medewerkers geen zaken laten doen in naam van hoofd. Willen blj
alles betrokken zijn en alles weten wat er binnen afdeling gebeurt.
Consequentie van sociale inslag van fusie, is dat er een kwaliteitsachteruitgang heeft plaatsgevonden. Iedereen
diende geplaatst te worden, waardoor aantal menscn op plaatsen terecht kwamen w:raraoor ze (nog) niet geschikt

diende geplaatst te worden, waardoor aantal mensen op plaatsen
terecht kwamen waarvoor ze (nog) liet geschilil
w:uen' Het meest kwam dit voor blj de plaatsing van de
medewerkers rn de bedrijfsbureaus. Een aantal
bedrijfsbureau-medewerkers is hier geplaatst, ondanks dat
zij eigenliik niet voldeden aan de eisen van deze
firncties' Deze medewerkers moesten zodoende opgeleid worden
binnen een onderdeel van de organisatie,
wrnrvan de vorm en werkwijze ook nog eens niet volledig
bekend
was.

Moeten ook geduld hebben, mensen dienen !e leren. Misschien wel jaar
5
nodig om weer goed te functioneren.
zeker de bedrljfsbureaus, welke met medewerkers aan de slag
moesten die geen experts op bedrijfsvoeringsgebied
waren en daarnaast met een nieuwe vonn van bedrijfsvoering
aan de slag moesten. Daardoor moet cX ook te
vank met de opgeheven vinger werken.
scheiding beleid en uitvoering speelt voornameliik bij Rv en
wX en RV en AN. Hierdoor ontstaat zekere mate
van onduidelijtrreid, alsook competentie geschil. Bijelkaar voegen
van beleid en uitvoering goede zaak,zeker als
deel van RV overgaat naar provincie.

DT is managemen@ggg, is een groep die elkaar de hand boven
het hoofd houdt. HID stuurt daardoor de poothoofden niet voldoende zichtbaar aan. waardoor de verantwoordelijkheid
onduideliiker
wordt.

Middenkader is te uitgebreid, waardoor traag_ en logheid
ontstaat.
Medewerkers zlin voor een groot deel techneuten. Iets uitvoeren
is leuk, echter de bedrijfsvoering-blijft er meestal
bd hangen.
ondanks alle veranderingsprocessen en reorgalrisaties, gaat
men weer door op de oude voet.
veranderingen worden procedureel uitgevoerd. Er wordt
niet verteld wat de meerwaarde voor de medewerker is
om mee te doen aan het veranderingqproces. IBo wordt
ook weer procedureel
uitgevoerd.

Als de bedrijfsbureaus goed werken, kan een deer van

cX

worden afgeslankt.

Bedr{ifsbureaus niet goed bemandlkwalitatiefnog niet goed
genoeg, waardoor z[j niet kunnen voldoen aan het
uitgangspunt om hoofd-poot te ondersteunen
met sturende informatie.

l:: ]:*"*ende
rnaruer
tn.

nieuwe directies Noord-Nederland en oost-Nederland vullen
bedrijfsbureau op verschillende

Opties wat te doen met bedrijfsbureaus:
- geef ze tijd, laat ze leren en geef ze hier de
mogelijkheid en de middelen v@r:
- maak er een algemene service unit van:
- ga lerug naar oude situatie bij CX;
- vorm een bedrijfsbureau op afstand van
de lijn;
- heroverweeg doelstelling bedrijfsbureaus.
Bedrijfsbureaus voeren nu te veel reparatie werkzaemheden
uit van in het verleden gernaekte fouten. Hierdoor
weinig tijd om constructief bezig te zijn.
Financieel beheer centraliseren, verkleint het
afureukrisico.
Financieel beheer ligt nu bij een deel van de
dienstkringen.

cX krijgen altijd

dezelfde vragen van bedrijfsbureaus en dienstkringen.
Ziin niet lerend bezig.

CX heeft ook fouten, maar zljn wel flexibel inzetbaar.
Idee: zet CX-medewerkers tijdje bij bedrijfsbureau of dienstkringen neer om hier zaken te leren aan de
medewerkers.
Een aantal zaken ziin nieuw voor zowel CX als de l!jn. Dit heeft tijd nodig om goed te firnctioneren.

cX dient de volgende

vraag te beantwoorden: wat kan het belang van

cX zijn voor de l!in?

Metafoor:
Reorganisatie vergelijken met toneelshrk.
Het script is de verschillende boekwerken over de structurering. Wat de rol van de medewerkers is, is
onduidelljk. Wie leert ons de rollen? Wie is de regisseur?
Niet alleen toneelstuk schrijven, rnaar ook begeleiden? Spelen van rol dient te worden aangeleerd. Niet alleen
schrijver nodig, maal ook regisseur. Niet van hier heb je het stuk op papier en zoek het maar uit, meer spsler.
begeleiden.

Rol van CX en P&O dient een adviserende rol te zijn, geen dwingende.

CX en P&O meestal in verdomhoekje.
CX veel controlerend bezig, wordt niet als prettig ervaren.
P&O op persoonlijk gebied bezig, dit komt voor de medewerker op de eerste plaats.

Tmkonst
Kwantitatief:
- na 20S grote terugloop in werk;
- uitvoerende dienst, harde kern met fluctuerende schil;
- beleidsvonning wordt alleen nog door Den Haag gedaan, regio oog en oor t.b.v. minister.
Kwalitatief:
- mensen die over blijven dienen kwalitatief hoogwaardig te zijn;
- hoge eisen aan functies;
- flexibiliteit nodig.
Fusie is nog niet verwerkt. IBO vereist kwaliteit en kwantiteit, is nog niet aarrwezig. Directie dient nu over de
toekomst na te denken. Bijvoorbeeld wat dient flexibel en wat dient vast deel van de (toekomstige) organisatie te

zrjn.
Afspraak is afspraak. Mooie kreet, maar gebeurt dit ook. Indien dit niet hoog in de organisatie gebeurt, zal dit
laag in de organisatie ook niet gebeuren.

DT bezig met korte termijn planning, er is geen lange termijn plaruring.
Lange termijn planning niet alleen nodig voor projecten en het aantal projecten, rneer
vorrnen van bedrijfsvoering: b.v. verzelfstandiging, agentschap.

€rork

voor verschillende

DT is niet shategisch bezig en als ze dit wel zijn wordt dit niet doorgevoerd naar onderliggende echelons. Het DT
is voornamelijk bezig met het dagelijks nurnen van het bedrijf, zaken recht trel*en. DT dient meer shrring aan de
organisatie te geven. Strategische zaken blljven liggen. Leiding dient toekomstgericht te denken en hieraan
richting te geven.
Vraag? Wordt beleid bij RWS-Noord-Nederland gemaakt?

pJ

mear ook personeel dient te veranderen.

Nu wordt in het algemeen de vraag achteraf gesteld waarom de dingen gedaan
worden i.p.v. vooraf. Hier dient
verandering in te komen eerst nag:um of iets en waarom iets gedaan
moet worden.
Bestaan van RWS komt in geding.

Personeel
Cursus/opleiding:

wil men op cursus om op cursus te gaan,
onzekerheid en daarom op cursus.

of

Hoe gaat de organisatie er in de toekomst uitzien, wat voor
mensen zijn hiervoor nodig, wat voor mensen hebben
we nu' hoe kan een evenhrcel gat in kwaliteit worden weggewerkt,
wat voor opleidingen zijn hiervoor nodig.
P&O:

P&o te ver van de lifn' Kunt uitvoerende zaken aan

de lijn delegeren. Echter bij een groot aantal administratieve
zaken is specifieke kennis vereist, welke dan beter centraal
kunnen worden uitgevoerd.

Knelpunten

Zljn

geen echt'e knelpunten

meer die te maken hebben met ftrsie. Geen echte wezenlijke problemen
meer. Dit
hangt ook voor belangrlik deel af van de instelling van de
mensen, of men wel of niet flexibel is.
Een heleboel zaken worden gekscherend als probleem ervaren.
Die 'Fries,, ,Groninger,
verkeerd ofdat was bli 'onze' directie beter geregeld.

of ,Drent, doet iets

Ziin wel medewerkers die problemen hebben, echter groot deel zijn gevoelsmatige
problemen. ,vroeger was alles

beter'.

wel belangrijk is het om medewerkers met een negatieve uitshaling
te benoemen

en hier iets aan te doen, omdat
deze mensen wel een negatieve invloed hebben
op het frrnctioneren van andere medewerkers. omvang formule-

ren.

Aflopen van bepaalde regelingen in kader van sociaal plan geen
knelpunt. Maar wel knelpunt dat er geen
duidelijkheid is in het tijdstip en/ofprecieze wijze van
het aflopen van bepaalde regelingen. Als iets afloopt, zeg

dit dan.

Sommige modewerkers zitten op foute plekken
en/of voeren niets uit, niet alleen kwalijke zaak voor deze
medewerkcrs mear 6r6ft voor collega's, bij wie dit demotiverend

werkt.

ounerking: onderlinge gesprelten als in deze sessie gevoerd,
ook met medewerkers buiten de eigen afdeling,
zouden gestimuleerd moeten wordcn,

s*i"

DX;

Orgenisatiestructuuq
Een deel vindt dat er een laag trssen gekomen
en een deel vindt dat erjuist een laag tussenuit is gehaald.

wilt

een bepaalde manier van werken credren. Een platte
organisatie is niet een manier van werken. De vraag is,

waarom wil je een platte organisatie? Een platle organisatie, is meer een nevendoel geweest.

Als beslui&orming goed is, dan is het niet erg dat de organisatie niet plat is.
Hidrarchische llin is in somnige gevallen langer geworden en daarmee trager.
Traagheid ontstaat o.m. door het niet nemen van verantwoordelljkheid. Het leggen van verantwoordelijl*reid is
belangrijk. Gevoel bestaat dat dit niet goed gebeurd is, dan wel dat de verantwoordeliil*reid niet gevoeld wordt.
Onduidelijkheden over wat zijn de verantwoordelljltreden van projectleider, eerste medewerkers, etc.
Verantwoordelijkheden zljn op een te hoog niveau in AO vastgelegd. Door de fusie zijn verantwoordelijt*reden
naar boven gegaan, vooral op het gebied van geld- en contractzaken. In de praktijk vaart hoofd blind op de
prqiectleiders/medewerkers. Waarom de verantwoordelijl*reid dan ook niet blj deze mensen neerleggen.
Het zo hoog leggen van verantwoordeliflireden firnctioneert niet goed, en als dit wel goed functioneert komt dit
door het blind varen op de medewerkers. Wordt veel werk en verantwoordeliikheden bij het hoofd neergelegd,
dan kan deze te zwaar belast raken.
Scheiding beleid en uitvoering is niet goed c.q. slecht geregeld. Voornamelilik in de voorbereiding en het
bestuurllik overleg vindt er geen goede afstemming plaats.

Cultuur
Dat de orgarrisatie bureaucratischer is geworden, komt voor een deel ook door het vastleggen van de werkzaamheden in de AO. Was ook gebeurd zou zTjr. als er geen fusie was geweest.
Door de fusie is de bedrijfsvoering wel ingewil*elder geworden. Bedrijfsbureau is een oplossing,
niet helemaal uit de verf.

nffit komt

nog

ln het verleden maakle men het prodult zelf, nu langs allerlei bureaus.
Manier van werken geschiedt meestal nog op de wiize zoals die in de oude directie gebnrikellik was. Er is nog
geen echte Noord-Nederland manier. Exba aandacht nodig hoe iets dient te worden gedaan.
v.b.: DXS: Groninger manier; uitbesteden - Friese manier; zelf doen.
"Afspraak is geen afspraak'.
Afsprakea worden te slecht geformuleerd. Bijv. in tijd en taak.

Men geeft niet tijdig door als iets niet tijdig Haar kan z{jn.
De 66n denkt dat er afspraken zijn gemaakt met de ander, terwijl de ander dit niet als zo heeft ervaren.
Er worden makkelijk afspraken gemaakt. Men zegt mrkkelijk ja, zonder over de consequenties na te denken en
men deze wel na kan komen.
Het is positief dat men welwillend is. Maar door bovenstaande situatie wordt dit negatief en kan men beter

of

minder welwillend worden.

V.b. niet nakomen afspraken: Functieplan nog nooit goed geregeld en op tijd. Medewerkers houden zich niet
de afspraken. Wat doet de organisatie hieraan? Beperkt aantal medewerkers loopt zich de benen uit het

llff

aan

en

anderen laten de boel liggen. Gedeeltelijke oorzaak hiervan is dat afspraken worden geml'kt met de bedrijfsbureaus en niet met de afdelingshoofden.
Aannemer wordt wel boete opgelegd indien hij de afspraken niet na komt. Waarom kan dit intern dan ook niet?
Intern wordt men niet afgerekend en het makkelljk iets toezeggen niet afgestraft.

ook birmen DT is afspraak geen afspraak, En zelfs voor

de Hoofddirectie en de

HID geldt dit niet.

Er dienen tweezijdige afspraken gemn:kt te worden. Met uitzondering van de zaken die niet anders
dan
dwangmatig opgelegd kurmen worden.
Het 'wij gevoel' ontbreekt. Maar was in de oude directies ook niet echt aanwezig. 'Wij gevoel' ook
is
de mate
van respect die geldt voor het frmctioneren van een afdeling. Dient er te zijn tussen en
met de medewerkers
waarmee men werlt.
Een reorganisatie credert geen wij gevoel.

In het vededen vond er meer uitwisseling plaats tussen de verschillende afdelingen.
Maar door reorganisaties en

krimp opleggingen gebeurde dit steeds minder, dit omdat men bang was dat gedacht werd
dat degene te weinig
werk had en zodoende eigenlljk overbodig was.

Het minder worden van het wij gevoel is inherent aan de grootte van de organisatie.
Is niet meer mogel{ik om
alles van Rws te weten. Het goed met elkaar kururen werken is op zich goed genoeg,
zorgt ook voor een wij
gevoel.

Wii gevoel ook minder door veranderde maatschappii. Men heeft meer bezigheden dan alleen
zijn of haar werk.

Ook zorgt de grotere afstand tot het werk er voor dat men minder aan 'na-werkse'
activiteiten meedoet.
ontbreken wij gevoel komt ook door niet weten wat deel organisatie doet.

Bedriifsvmrins
Tegenvallen van het firnctioneren van de bedrijfsbureaus ook voor een
deel te maken met het verwachtingspatroon' Verwachting was dat er nu eindelijk mensen kwarnen die zouden kunnen helpen.
Echter dit viel tegen.
Bedrijfsbureau zijn te veel toetsend bezig i.p.v. ondersteurend.

opzet van bedrijfsbureau is een nieuw fenomeen; men moest zodoende wennen. Wordt
wel eens vergeten. Men
kan goed frmctioneren, echter heeft eid nodig.
Het wordt als negatiefervaren dat verantwoording en planproces is gescheiden
b{j de bedrijfsbureaus en CX.
Krijgt hierdoor tweemaal vragetl en dit wordt als frustrerend ervaren. Beter bedrijfsbureau
verantwoordelijk laten
zijn voor bedrijfsvoering in de afdeling.

Hulp en ondersteuning van CXP wordt als goed ervaren. Echter men denkt
dat deel kennis van

cxp bii

bedrijfsbureau dient te zitten.
Ervaren dat CXC werkt ret 'vinger{ie' en advisering wordt gemist.
Het achteraf adviseren wordt als negatief
ervaren. (Achteraf is kennelijk nodig omdat cXc anders niet meer
onafirankelijk is.)
Bedrijfsbureaus liever wat meer ondersteunend dan toetsend bezig
zljn en CX wat meer controller en wat minder

conbolerend.

Bedrijfsbureaus hebben voor een deel deskundigheid bij 66n persoon
neergelegd. Deskundigheid is kwetsbaar, bii
uitvallen medewerker is er meestal geen back_up.

Cenhaal bedrijfsbureau zou een oplossing kunnen zijn, maar heeft
ook zijn nadelen. Hoeveel energie is er nodig
om bedrijfsbureaus samen te voegen? Kunt beter energie steken in
het beter functioneren van huidige bedrijfsbureaus' Relaties afdelingen met bedrijfsbureaus wordt be&er,
doordat men elkaar steeds beter leert kennen en weet
wat van elkaar verwacht wordt.

Positie secretariaten is veranderd, geen gecombineerd secretariaat meer. Deze dient meer gerelateerd te worden
aan bedrijfsbureaus. Nu wordt externe ondersteuning hiervoor aangetrokken, blj langdurige ziekte e.d.
Personeel
Een reden dat er geen opleidingen worden gedaan is het geringe bedrag dat beschikbaar is voor opleidingen.

Om kennis in stand te houden worden de opleidingen soms noodgedwongen bekostigd op basis van en biruren
projecten. Voornamellfk op het gebied van de automatisering.
Het op de hoogte (willen) blijven van vakkennis, komt niet door fusie.
Is er nu veel vak inhoudellike kennis nodig of is het meer bijbliiven?
Vragen: Vindt organisatie dat medewerkers dienen te worden opgeleid?
Dient iets intern specialisme te zijn of kan het door inhuur?
Dient specialisme even ver te gaan als extern?
Medewerkers willen voor een deel ook opleidingen, omdat dit een manier is om bevorderd te worden. Echter
moet dit door organisatie worden gedaan of dient medewerker in zich zelf te investeren. Medewerker stelt zich te
passief op.

Vergrijzing speelt mee, hierdoor hebben medewerkers verouderde opleidingen.
Deel functies en taken zijn complexer geworden. Vroeger sigarendoosje, nu omvangrijk en ingewikkeld FAIS
systeem. Gebruik van instrument wordt specialisme. Hebt meer kennis nodig om het instrument te krumen
gebruiken.

Toekonst
Vergrijzing probleem. Valt straks in 66n keer groot deel van de kemis weg.
Men kent beeld van de toekosst van de organisatie niet. Er is geen visie ontwikkeld. DT voornamelijk ad-hoc en
korte termijn bezig. Wordt niet ingespeeld op toekomst, omdat men hier geen beeld van heeft ontwilfteld.

DT doet niet aan sbategisch personeels-management? Is ook moeilijk omdat er aan veel randvoorwaarden dient te
worden voldoen.

DT krijgt niet veel vrijheden van de DC op het gebied van personeelsbeleid; biiv. kweekvijverfuncties, TDV-ers,
etc. DC doet hier vaak heel moeilljk over.
Knelpunten
Als organisatie ben je nooit klaar.
Meer streven naar een flexibele organisatie, dan verlangen naar een moment van rust.
Sommige afspraken zlfn niet goed nagekomen, maar deze zijn nu opgelost.
Beeld dat voor de fusie over de organisatie was, is anders dan het beeld dat men momenteel over de organisatie
heeft.

De werkdruk wordt wel als hoog eryaren. Echter wat is werkdruk? Acht uur werken of zeven uur werken en €6n
uur koffre drinken.

Is werkdruk niet ervaring, en werkdruk hoeft op zich geen probleem te z!jn.
meeste afdelingen loopt de werkdnrk nu af. Bij anderen neemt dit toe, omdat men nu de medewerkers weet te
vinden.

Blj

Werkdruk kan ook ontstaan doordat werk niet goed is georganiseerd. Of men te perfectionistisch wil Zljn, rnaar is
perfectionisme altijd nodig.
Is werkdruk gelijk aan {dsdruk? Tfdsdruk is zoveel doen in korte tijd. Laat men zich tijdschema's opleggen, die
niet altijd uit te voeren zijn of de kwaliteit negatief beinvloeden.
Wirjze van organiseren is niet aldfd opfmaal. Op papier goed opgezet, echter in de praktijk niet altijd mogeliik.
Dient nu te worden aangepast.

Is nu tijd om de FIF aan t€ passen. Na twee jaar is duidelijk of beeld van de taken zoals gedacht voor de fusie,
overeenkomen met huidig beeld.

Afdelingen dienen zelf ook te evalueren. @ient in principe ook te gebeuren als er geen fusie was geweest.)
$emmige zaken/problemen worden toebedeeld aan de fusie, lerwijl die niet met de fusie te maken hebben.

In de huidige organisatie binnen WX is een werkelljke projechatige aanpak van het werkpaliket nog niet goed
mogellik. Hiervoor zljn voorstellen in ontwikkeling.

so.l"

AN;

Oreanisstiestructuur
Men heeft de zelfde gedachten over de organisatieskuchrur als dat men deze had voor de fusie. Oftewel er is geen
plattere organisatie ontstaan door de ftrsie. Men vindt de organisatiestructuur niet plat omdat hiervoor te veel
lagen in de organisatie zitten. Om een platte organisatie te krijgen dienen er een aantal lagen uit huidige
organisatie gehaald te worden.
Doordat men rnanagers overhield heeft men een aantal 'leidinggevende' functies gecre6erd als senior medewerkers, clusterhoofd etc. waardoor eigenllik een laag is bijgekomen.

HID - Hoofd ' Afdelingshoofd - Onderafdelingshoofd - Senior medewerker - Medewerker?
Een platte organisatie dient vanuit Den Haag te beginnen.

Anderzlids wordt binnen de afdeling Scheepvaartverkeer de span of control als te groot ervaren. Platte organisatie
is alleen aan de onderkant gerealiseerd.

Dient een platte organisatie eigenlljk een doel te zijr?
Binnen de organisatie is niet alleen sprake van hi€rarchie. Voor projecten zlin projectleiders aangesteld en er is
clustervorming. Niet bewust gekozen voor hidrarchie of matrix. Is meer een mix van beide geworden.

Verantwoordellikheid zn laag mogeliik in de organisatie is als doel niet gehaald; juist omhoog gegaan door o.a.
clustervorming.

Voor de fusie is niet gesteld: wat moet de nieuwe RWS gaan doen, welke taken gaan we uitvoeren (en welke niet)
en wat voor personeel is hier voor nodig en hoeveel medewerkers zifn hier voor nodig.

Er is zijdelings gekeken naar de toekomstige uit te voeren taken. De organisatie is voornamellfk ge6nt op de oude
situatie van de voormalige directies, alsook is de organisatie gestoeld op de RWS-stijl.
De reorganisatie is geen efficiency verbetering geweest. '3 maal

|:

4'geworden.

Organisatie kan kleiner, vooral wat betreft de binnendienst. Wie schrijft die blijft, de buitendienst schrijft niet,
dus ...
Men doet onderzoek naar dingen, waar geen mens naar vraagt. Men maekt hele mooie rapporten die in de la
verdwijnen.
Te veel mensen, maar nigf op de juiste plelken.

ANE: Er is maar 6dn beleidsmedewerker, is te weinig. Vergruuringen kunnen wel worden verleend, marr ftls11s1
niet of nauwelljks worden gehandhaafd.
Door fusie ziin er meer schijven. Stukken die uit moeten gaan langs vele personen. De administratieve organisatie
is uitgebreid.

Algemeen: Sommige zaken worden steeds opnieuw uitgevonden.
'Goedkeurende accorurtantsverklaring is belangrijker dan goede wegen'.

Visie van management ontbreekt. Wat gaan we doen en hoe grum we het doen.
Redenering altijd als we moeten korten, dan overal wat weg snijden. I.p.v. wat willen we blijven doen. Nu
meestal alles half en zodoende alles niets. Met name blj de meetdienst krap in het personeel.

Vraag: 'Wat voor management produkten moet het management leveren?,
Managers gann ftur vergaderingen die hebben ie maken met inhoud welke door de medewerkers kunnen worden
gevoerd. De deskundigheid van de medewerkers wordt niet benut.

Mist: Medewerker lopen in de mist, weten niet waar ze naar toe moeten en hoe daar te komen.
Managef liever met beleid bezig, dan met aansturen afdeling en dagelljkse glmg van zaken. Personeel is lastig,
kost te veel tijd. Ondanks dat personeel deskundig genoeg is om deel van het werk dat uranager nu doet uit te
voeren.
Inhoudelijk wordt er te weinig gemanaged. Ook het management van de kwaliteit ontbreekt.

Vrij veel officieren en onder-officieren en te weinig uitvoerders. Waardoor boel zaken zelf worden gedaan, welke
niet dienen te worden gedaan.
Zljn goed in vragen genereren en zodoende in werk.
Grote hoeveelheid mensen voert conbole op controle uit en/of maakt produlxen die niet nodig ziin.

Uitvoerende taken schieten te kort, bliv. blf ANE.
Scheidins beleid en uitvoerins.
Dienstkringen worden niet betrokken bij zaken welke van belang zljn voor buitendienst. Blj AN binnen blijven
shrl*en liggen, welke van belang zljn voor de builendienst. En ook buitendienst komt niet met vragen welke blj
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AN-binnen kurmen worden opgelost. Commrmicatie van buiten naar binnen en andersom laat te wensen
over.
Birmendienst heeft geen benul meer van wat er zich in de buitendienst afspeelt. Dienstkringen zijn
onbekende
eenheden, op persoonlijke basis worden wel zaken versbekt. Men is niet meer lerend met elkaar
bezig.
Binnendienst maakt plannen op basis van theorie, heeft te weinig voeling met de praktijk.
Dienen kortere lijnen te z!jn. Beleidsmedewerkers dienen rechtstreeks met de medewerkers

i.p.v. via diensthinghoofd.

te communiceren

Binnendienst heed als Eanagement op richting de buitendienst, i.p.v. directe aanshring poothoofddienstkringhoofd. voelen zich meer dan de buitendienst en buitendienst kijkt na r ze op.

Cultuur
RWS-ers zijn beste rlens€n, mrar als het niet mijn pakkie an is dan is het ook mijn
zaak niet.

Bedrijfsc'lhrren voormalige directiee komen wel

sa.men, heeft

tijd nodig.

Meer gefrustreerde mensen en bureaucratie dan voor de fusie.
Men kent elkaar niet meer. Binnen de groep van AN-binnen kent men elkaar zelfs niet allemad,
terwijl men op
de zelfde gang zit.

Wd gevoel is weg. Waarmee moet ik mijzelf identificeren.
Motto: Blj vier kofhe 66n onbekende collega gratis.
Gebouw werlt niet nee arm ontwil&elen wij culhrur. overweeg de oksels
hun onhoetingsfirnctie terug te geven,
bljv. door het plaatsen van koffie-automaten.

Bedriifsvoerine
Bedrijfsbureaus ziin sterk controlerend bezig bij de dienstkringen. Worden
hierop afgerekend.

Conhole op controle. Vroeger controle biruren eigen afdeling, nu door bedrijfsbureaus
en die worden weer

gecontroleerd door CX.

Conholler wordt gezien als controle.
controller afdeling wordt niet eryaren als een adviserende afdeling.
Wel verbetering. Kunt nu binnen hoofdafdeling naar ddn person bii bedrijfsbureau.
Anders zit binnen alle
afdelingen iemand die enige kennis van zaken had. Binnen AN voldoet bedrijfsbureau goed.
vervanging van
personeel indien niet aanwezig, hierdoor niet kwetsbaar.
Elk jaar

zljt er nieuwe veranderingen in de bedrijfsvoering, de buitendienst moet dit alles zelf uitroeken
ondersteuning gewenst van CX.

,

gftg1g

Systemen worden niet ge6valueerd. Werkt iets niet dan gooien we
het in de kast en beginnen met iets nieuws.

(Lijkt of alles negatief is, is niet zo. Positief biivoorbeeld hetpdesk verschiinsel
DXI, DXF, frurctioneren archief
(bouwen aan geheugen organisatie), boel facilitaire zaken
ziin nu mogelijk en goed geregeld.)

Algemeen: Wiel wordt vaak opnieuw uitgevonden.
PersoneeJ

Nieuw taakveld en nieuwe ontwitkelingen geeft behoefte aan cursussen om
op de hoogte te bliiven.

ll

Opleiding behoefte voor een deel door fusie. Voor frrsie ta"k A uitgevoerd, nu wordt r"k B uitgevoerd, kennis
zal moeten worden aangeleerd indien niet aanwezig. of kwalit€it in huis halen indien deze niet aanwezig. Er is
een inhaalbehoefte voor de ex-tdv-ers die nu pas duidelijk wordt. Dit terwijl het opleidingsgeld niet meer
beschikbaar is.
Budgetten ziin ontoereikend. F500,- per medewerker is veel te weinig, en meg zeker niet algemeen gelden. DT
moet aangeven waar prioriteiten liggen door dit bedrag te differentiEren.
Jongeren, waau. zrln ze. Geen instroom van buiten, nieuw bloed, Wel interne doorstroom. Te weinig functies
'bemand' door vrouwen.

Onbegrip: Kweekviiverfuncties, aflopen contract en niet automatiseh in aanmerking voor frmctie.
Geen aansturing op behoeft en vraag.

Kwaliteit van organisatie verbeteren en alle medewerkers plaatsen.

Passen

niet bii elkaar.

Exterrr
Denken dat extern veel kritiek heeft op RWS Noord-Nederland.

Men dient zich actiever op te stellen naar de buitenwacht.
Medewerker dient rekening te houden met wat de burger wil.
Visie van management, dient vertaling te zljn van politiek.
Onze produkten maken we toch voor de sarnenleving.

Toekonrt
Wordt RWS bedriff of blijft het nog een overheidsinstelling.
Vergt veel insparuring om bedrijfsmatiger te zijn.
Terugtrekking van overheidsdiensten.

Knelpunten
ANE: inschatting van nieuwe organisatie en het benodigde aantal mensen niet altijd juist geweest.
Opleidingen.
Algemeen: Boel problemen zijn terug te voeren op de grootte van de organisatie.

Veel van de genoemde knelpunten vinden hun oorsprong in de noodzaak permanent ?.orgta besteden aan de
organisatie en zlin geen rechtstreeks gevolg van de fusie.

Orca4isstiestructuur
De verantwoordelljkheid is momenteel minder laag dan de opzet was. Verantwoordelliltreden zijn omhoog
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gehaald door de fusie.

Leiding heeft nog te veel moeite met het delegeren van de verantwoordeliiltreden. Een deel van
de leiding kan de
verantwoordellikheid nog niet loslaten.
De (algemene) Rws culhrur is gebaseerd op een oude machtstructuur, die niet gewend is aan delegeren.

h huidige organisatie vindt minder waardering plaats van medewerkers die verantwoording willen nemen, noch
door de schouderklop, noch qua ftmctiewaarderurg.
Platte organisatie is blina onmogelijk door de huidige omvang van de organisatie.
'Vroeger' was het platter, is
logisch omdat er toen een Heinere organisatie was.

Formeel zljn er geen onderafdelingen, in de praktijk is er wel een onderafdeling. De reden hiervan
was dat het
anders niet behapbaar was.
Men zegt dat wX ook moeiliik plat te krijgen is. Door de span of control en door het grote
aantal projecten dat
er plaats vindt.
Binnen WX is nen half bliiven steken in een matrix organisatie.
Een niet platte organisatie wordt niet als probleem ervaren.

Verantwoordelijkheid is niet zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Verantwoordelljkheid
wordt niet al{id
genomen of gegeven.

Deel van de werknemers is niet gewend aan het nemen van verantwoordeliikheid. Voor
een deel heeft dit te
maken met het feit dat in de voormalige Friese medewerkers van de afdeling
Nieuwe werken geen

verantwoorde-

lijkteid hoefden af te leggen.

Techneuten zien administratieve rompslomp als ballast.
Delegeren van verantwoordellikheid is ook het waarderen van de
medewerkers als zij verantwoordeldkheid
nemen.

Projectleider dient mederverker te stimuleren, dat men constnrctief met
elkaar bezig is. opleggen van zaken is
geen goede basis voor een goede samenwerking.
Scheiding van beleid en uitvoering, niet goed ingevuld, 66n weet
niet wat de ander wil en kan.
Reistijdcompensatie heeft invloed gehad op werk. Plaruring is gebaseerd
op 38 uur, in de praktijk gaat dit voor

een deel van de mensen niet op.

standplaats komt altijd boven drijven. verkeerde standplaats voor
medewerker en zodoende niet goed functioneren v:rn organisatie. Wordt niet los van elkaar gezien.

Waarom gefuseerd? Is gepasseerd station.
Grootste deel van de medewer&ere van WX zitrwgop
zijn 'eigen'provincie. Drenthen doen werken in Drenthe,
etc' Hiervoor is in het verleden gekozen, anders gooije kennis en
contacten over boord.
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Zijn twee groepen

ontstaan na de frisie:

- Friese groep,
- Groningers en Drenthen.
De manier van werken van de Groningers en Drenthen komt vrijwel overeen, verantwoordel{jkheid is laag
gedelegeerd. Blj de Friezen laglligt dit hoger.

Het wordt als kenmerkend gezien dat er vrijwel geen Friese WXT-ers meedoen aan het groepsinterview.

Er dient nu na twee jaar gemixt te worden, er is destijds voor gekozen om voorlopig op de oude voet door te
gaan. Of dat verstandig was is de vraag.
Nu enkele sleutelfiguren uitstromen meg daannee zeker niet langer worden gewacht.
Meer dan tien jaar zijn de afzonderlijke directies afgeknepen, tot dat ze te Hein werden om nog door te kunnen
gaan, zodat beslot'en werd om te gaan fuseren.
Er is echter te veel gekort om nog kwaliteit te hebben, dit is ook niet door de fusie opgelost.
Wordt nu veel mensen ingehuurd, had ook gekund in de oude situatie. Had gekund echter dc aanshuing van deze
krachten was niet mogelijk geweest, en is wel mogelljk in de nieuwe organisatie.

Cultuur

I*tterlifk en figuurllik zijn er muren. Er dient gehusseld te worden.
Momenteel is de bereidheid niet aanwezig om dingen samen te doen. De samenwerking is slecht.

Men kon vroeger veel informeler werken en dit moest toen ook wel.
Gevoel heerst dat men niet meer welkom is bli iedereen.
Probleem birmen de afdeling Nieuwe Werken is dat er twee groepen zijn, die beide op een andere manier werken.
Een groep met Groningers en Drenthen, welke in de voormalige directie op dezelfde manier werkten en een groep

Friezen. Zlin twee groepen geworden die niet of nauwel{jks met elkaar werken.
Boel afdelingen binnen de nieuwe directie zijn toetsend bezig, men had gehoopt dat dit minder zou worden door
de fusie. En dat een projectleider voor een deel zou worden ontlast door de bedrijfsbureaus, rrlaar bedrijfsbureaus
zeggen dat dit niet hun verantwoordelijkheid is.
Moet zaken zelf regelen, als er fouten worden gemrnkt dan is men straffend bezig i.p.v. adviserend.
@edrijfsbureau heeft zelf ook zorgen over de kwaliteit van de bedrijfsbureaus.)
Kost veel tijd om de bedrijfsrnatige zaken door projectleider te laten doen, dit dient door de bedrijfsbureaus te
geschieden. @xtreem) V.b. overboeken van geld dient door de projectleider geregeld te worden. Vaak dient
projectleider het wiel opnieuw uit te vinden, terwijl dit bij het bedriifsbureau bekend is of dient te zijn.

Vrii veel fries gepraat op lagere echelons, wordt echter beter,
Bedriifsvoerine

Zie ook bij culnrur.
Door specialisme is men wel kwetsbaar, maar is goed dat men dicht bij de liin zit. Men zou echter niet tegen een
centrale cluster zijn.
Misschien goed om kleine groep met controle bezig te laten houden, conbole frmctie is nodig o.a. iv.m.
doormandatering, rnaar dient meer adviserend en helpend bezig te zifn.
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Gevoel dat bedrijfsbureau een legenstander is. l0o problemen

i.p.v. l@ oplossingen.

Bedrijfsbureau heeft nu twee contractspecialisten die controlerend bezig
zijn i.p.v. adviserend. De angst om als
adviseur teveel behokken t'e worden, zodat men niet objectief
kan controleren ligt aan de basis hienran. Hierdoor
worden r'"nsen ingehuurd bli o.a. wXT die zich met deze zakengaan
bezig houden.
Boel zaken dient men zelf uit te zoeken, bljv. zelf kostprijzen opzoeken.
Kan niet de bedoeling zijn van

bedrijfsbureaus

Dienen bedrijfsbureaus ?n zwaar conbolerend bezig te zijn?
Perconeel

Door vergrijzing perspectief voor jongeren?
Nu ongeveer 8 vast en 13 inhuur op onderste niveau, onder de projectleiders.
Is foute verhouding.

Er is geen perspectief voor tlten8€n van buitenaf, ook niet voor mensen
die al meer dan 6 jaar op contracuuitzendbasis we*zaam zt1n.

Zit muurvast en als er wel werk is worden hiervoor

geen vaste krachten voor rurngenomen. Heeft ook te maken

met 'bodyshopping' of uitbesteden van de te leveren produkten.

Perspectiefjongere krachten door opvullen van hogere functiesischalen
door tijdelijke krachten als negatief
ewaren' Dit geeft dat de zaken vast komen te zitten. AnderziLjds kan het
ook zijn dat vaste krachten niet voldoen
aan de eisen van de functies die door inhuurkrachlen worden
ingevuld.

worden niet of nauweldks functioneringsgesprekken gehouden
binnen
ook zelf initiatief nemen voor gesprek of andere zaken.
Vergrijzing doen we er iet

wxT. Dit is tweezljdig,

medewerker kan

aan?

MBO en HBO weg- en waterbouw steeds minder studenten! Zodathetaanbod
schaars wordt voor nieuwe

deskundigheid.

Binnen RWs geen ruimte voor nieuwe medewerkers en
inkrimping van het aanbod.

Vergrijzing zorgt voor organisatie met een deel van de
medewerkers die denken ,zit mtin tijd wel uit,.
Om- en herscholing is wel goed geweest. Bijscholing is onder
belicht gebleven. Waardoor kwatiteit van de
medewerkers achter uit loopt.
Is opleidingsbudget direct na de frrsie wel opgegaan? Er
zi,jn n.l. nogal wat cursussen niet doorgegaan wegens

gebrek aan belangstelling.

Indien organisatie niet het voortouw Reemt, dient medewerker
zelf actie te onplooien voor opleiding.

opleiding: Is zowel de vraag ofde medewerkers er zelf genoeg
aan doen als dat de organisatie er genoeg aan
doet. Indmk is dat beide manco lopen.
Binnenkort medewerkers weg' waaryan ruim van te voren
bekend was dat zli weg zouden gaan (pensionering),
waarvoor nu nog geen opvolging is geregeld. Er wordt
niet ingespeetd op de toekomst.

Zijn wij voldoende bezig met het opleiden van medewerkers voor
de toekomst?
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Manager weet niet meer wat medewerker uitvoert en welk potentieel en kwaliteit in de medewerker zit.
Chef heeft te veel schijven om kwaliteit te kmnen waarnemen. Kan ook gebrek aan interesse z!fn. Waarbij geen
tijd een dooddoener is, kwestie van prioriteiten leggen. Er wordt een shrk van de bewustwording gemist.
Juiste man op juiste plaats is zowel op medewerkers niveau als op management niveau niet altijd het geval.

WX(T) zljn 'ouderwetse' techneuten, worden op (managemen$plaatsen gezet waarvoor meer dan techniek nodig
is.

Toekornst
Aflopen werkpaketten op de lange duur. De een denkt dat de bouw van nieuwe infrastnrctuur binnenkort is
afgelopen, terwijl de ander zegt er komt in de toekomst vernieuwbouw of nieuwe niet-traditionele infrastrucnrur.
Nieuwe organisatie van vasle kern en deel inhuur is mogeliik, echter huidige verhouding binnen WXT is niet
ideaal. Dit dient 60 - 40 (vast-los) te zljn i.p.v. huidige situatie 40 - 60.
Daarnaast dient het niveau van het eigen personeel verhoogd te worden t.b.v. de
D.w.z. hoofdzakeliik
HBO-niveau, met daarblj een kern van MBO-niveau om de kennis en ervaring van zelf doen in huis te houden.

.

Medewerkers die worden ingehuurd dienen ook meteen aan de slag te gaan op het project waarvoor ze zijn
:rangenomen. Nu vaak project uitgesteld om wat voor reden dan ook, en dan worden deze inhuurkrachten op
andere zaken gezet.

Tiidelijke mensen worden niet altijd evengoed behandeld zeker niet in vergelijking met de vaste medewerkers.
Hierin loopt RWS kennelijk vooruit op de toekomst met 'flexibele' arbeidscontracten.
Het wordt als onfatsoenlijk ervaren dat sommige mensen al 7 jaar op hhuurcontracten werken.
Groningers en Drenthen hebben anders gehandeld blj krimp dan de Friezen. Bij krimp werd door de Groninger en
Drenten uitbesteed aan ingenieursbureau, terwijl Friezen tijdeliike mensen inhuurden. Deze manier van werken
speelt nog steeds door in de nieuwe organisatie.
Nu worden medewerkers ingehuurd, die ook als prqiecten uitbesteed hadden kurmen worden.

Toekonrst
Niet klaar voor de toekomst. Visie en beleid wordt gemist, vooral op het personele gebeuren. Hierdoor ontstaat
onnodige onzekerheid.

IBO, RWS 2000+ en andere plannen, zijn op zich duidelijk, maar de hvulling is meestal niet goed en bl{fft op
een gegeven moment steken. Meestal goede plannen, naar aan de uitvoering schort meestal het een en ander.
Men wordt geleefd i.p.v. dat men sturend bezig is. Vaak bezig met brandjes blussen.
Toekomst is ook onzeker. In hoeverre is er nog ruimte voor nieuwbouw. in toekomst alleen beleidsmatig bezig en
niet meer uiwoerend?

Knelounten
Op zich geen grote problemen meer door fusie.
Fusie is wel een factor geweest voor de beleving.

Aehteraf zegt men niet goed geweest om iedereen over te laten gaan in nieuwe organisatie. Hierdoor is de
kwaliteit van de organisatie achteruit gegaan. De DC had achteraf gezien de moed rceten hebben te vragen niet
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iedereen mee over te laten gaan.

Kunt ook zelf mogeliikheden cre6ren door de fusie. Alhoewel dit wel enigszins afhankeliik van
is
de afstand lot
het vuur.

Zfjn mondeling toegezegde afspraken nagekomen. Kan zijn dat deze door alle fusie-perikelen zijn
ondergesneeuwd' Maar dan nog kan men door zelf initiatief te nemen hierop terugkomen.
Over de job-bemiddeling voor
parhrers bestaat de indruk dat er meer is voorgespiegeld dan kon worden
waargemeakt.
Standplaats wordt als negatief beoordeeld.

Hartekreet

'
-

s".ri"

Gevoel bestaat dat mensen niet verhuizen, omdat ze er, in vergelliking
met hun oude woning, een niet
kwalitatief evengoede woning voor terug kunnen krijgen.
Graag thuisweik willen en jammer dat reistijdcompensatie afloopt.

RV;

Oruanisatiestructuur

op papier is de organisatie plat. In het algemeen is er echter
onderafdelingen.

een laag bljgekomen, door de vorming van

RW

is een mix van onderafdelingen en cluslers. Tendens binnen de afdeling is om meel
te clusteren. De jongste
decentralisatie naar de provincies impliceert een bijstelling van de
RW-afdelingsorganisatie.

werkoverleg en aanst'ring gaat ande's bij onderafderingen dan bii clusters.
Probleem bd opzetten van een nieuwe organisatie is dat men vast
heeft moeten houden aan het RWS-model. Dit
komt niet overeen met een platte organisatie.
Probleem in organisatie is wie heeft nu eigenliik precies de verantwoording.
Daarmee is tevens gezegd dat een
integrale management nog niet voldoende uit de verf komt.
Platte organisatie en verantwoordeliiltreid zol^zgmogelijk blijkt
niet zo goed doordacht te zijn. opzet was goed,
aan uitvoering heeft het nodige geschort.

Het laag neerleggen van de verantwoordeliikheid hangt ook af van de
manier van invulling van de managers. De
66n delegeert terwiil de ander alles bii zich houdt.
Manager dient soms te tekenen voor iets waar hij geen weet van
heeft. Als h[i ter verantwoording wordt geroepen
zegt de numager dat hij er niet voor verantwoordelijk is
omdat hij hier geen weet van heeft. En de medewerker

voelt zich ook niet verantwoordelljk. probleem!

De d6n ervaart de formele beperkingen meer dan de ander.
Integraal management is ook de vertaling naar beneden.
B{iv. het sniiden in het paraferen.

Zelfstandig in vullen van P-ruimte is niet mogeliik. opvullen van vacatures
dient tot in het DT besproken te
worden.
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'Groeimodel' wordt te veel gezien als oplossing voor alle problemen.
Scheiding beleid en uitvoering

Er zijn drie verschillende kolommen, RV, AN en WX. Echter het zljn geisoleerde kolommen. Er vindt geen of
1ry6inig interactie plaats tussen de verschillende kolommen, als deze al plaats vindt dan is de communicatie slecht,
boel zaken onduidelljk en men werkt nog volgens de oude werkwijze i.p.v. op de nieuwe maniel.
De scheiding is op zich goed, echter de dwarsverbanden ziin hetprobleem. DT dient ervoor te zorgen dat deze
dwarsverbanden worden gelegd. Aansfuring dient van bovenaf te komen, mn:rr qsdeqrerker dient ook zelf

initiatief te tonen en aan goede samenwerking te werken.
Scheiding is logisch, eerst beleid en dan uitvoering op het eind.
Probleem is dat er geen goede cortmunicatie is tussen de verschillende poothoofden. Men is schijnbaar niet

projechatig bezig.
Worden nu zaken over de muur gegooid. Kan ook 'ervaring' zijn.
Een deel van de problemen is nog gewenning, echter na twee jaar mag het nu wel eens werken.

Dient sturing te zijn door DT. Echter er is geen tijd of er wordt geen {id voor vrijgemankt voor de aansturing.
DT vraagt zich onvoldoende afofer voldoende afstemming is tussen de (produkten van) de verschillende hoofdafdelingen.

Beleid (RD en uitvoering (WX) zijn in beginsel wel goed gescheiden bij droog. Blj nat is er geen duidelijke
scheiding. Eehler de onderlinge communicatie tussen beide kolommen kan verder geoptimelisesrd en geactiveerd
worden. Daarbii dient duidelijk projectnatig gewerkt te worden, met een duidellike rol- en taakverdeling.
Werkdruk en voldoende struchrele ondersteuning is daarbinnen een duidelijk aandachtsprmt voor het rurnagement.
Deel van beleid op het gebied van verkeer en vervoer wordt nog door AN uitgevoerd en voor de waterhuis-

houding is AN verantwoordelljk voor beide.
Nu anderhalve beleidsafdeling en twee uitvoerende afdelingen. Halfslachtig werk, of twee uitvoerende afdelingen
en 66n beleidsafdeling of twee afdelingen met uitvoering en beleid. Huidige sihratie veroorzaakt onduidelljltreid.

Er is nog geen visie hoe het toekomstige infrastructuur plaa{ie in de regio eruit dient te zien.
Zou wenseliik zijn dat D2 duidelijk aangeeft, wat en hoe zaken dienen te geschieden op D3 niveau. Het is
evenmin duidelljk hoe zaken op D2 zljn/worden georganiseerd.

Voor een deel dienen historische effecten nog te worden ververkt.
Struchrur is mooi, echter meeste hangt af van de eultuur, van de manier van werken van de medewerkers. De
essenti€le vraag is of e.e.a. voldoende praltisch is.

Cultuur
Moeten toe naar een cultuur van meer openheid, samenwerking en slechten van muren. Dit is binnen de
afdelingen niet goed geregeld, maer ook naar andere afdelingen toe is dit niet in orde.

Kwaliteit is niet optimaal voor het produkt door de cultuur. Dient te zijn met zljn allen werken aan 66n produkt.
Binnen RVJ en AN is dit geconstateerd en is men hier mee bezig geweest. Men dient hier nu naar te gaan
werken.
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Heeft ook te maken met de persoonlijke instelling, medewerkers zljn verk te individueel gericht. Sanenwerkingsgerichtheid zifn zou bli sollicitanten een firnctie-eis moeten zijn.
Uitvoering van projecten dient verbeterd te worden. Soms wordt deel van de medewerkers te laat betrol*en bij de
projecten.

Bij projechatig werken is niet alleen op individuele specialistische kennis essentieel. Door vorming

en opleiding

dient meer procesmatig de aandacht te worden gelegd op goed projectnatig werken in teamverband.
WX is momenteel bezig met opleidingen.
Meestal binnen projeclen wel goed geregeld, wie doet wat. Binnen afdeling weet men echter niet wie wat doet.
Komt door:
- te sectoraal geregeld;
- moeilijk iemand te bereikedcommunicatie;
- gezamenliik verantwoordeliikheid niet altijd goed uit de verf;
- boel tijdeliik personeel, dezen zljn minder verantwoordelljk als ook voelen zich minder verantwoordelijk.

vergaand doorgevoerde specialisme zorgt voor minder verantwoordelljkheid.

Teamspirit Wat is produkt, wat ziin de doelen en taken van een afdeting?
Als je geen relatie met het werk hebt, kom je ook niet tot een gezanenlijke doelstelling.
Biruren RWS sprake van hidrarchische organisatie en project organisatie. Dit kan er vooruorgen dat als je ie veel
projechatig bezig bent, je niet neer betrolten wordUbent/voelt. Waardoor er minder saamhorigheid is.

(Zijn niet alleen negatieve geluiden, over het algemeen vindt men het prima werken biruren RWS NoordNederland.)
Voor deel ligt de oorzaak ook bij de werknemer zelf, kunt ook zelf initiatief ontplooien en contacten leggen met
andere afdelingen.

Werkoverleg gaat meestal niet over het werk, mrar over secrmdaire zaken als bijv. telefonische bereikbaarheid.
Participati€ is vrqk onvoldoende (tussen de 40 en 60 procent).

HID en ook hoofden maken afspraken om langs te komen, wordt niet als inforrneel beschouwd. Daarnaast worden
deze afspraken meestal helemaal niet gemaakt en komt men helenraal niet.
Organisatie wordt steeds killer en zakelljker. Maar dit is ook een maatschappeliike ontrvil&eling.
Hoe zit het met de PV als tool of management? De PV is van stonde af aan beschouwd als 'tool of management'.
Samenwerking verbeteren:

- beter werkoverleg,
- beter planproces en betere afstemming.
Gebruik het planproces als actor voor het verbeteren van de c'lhrur.

Bedriifsvoering
CX is 'ver van mtn bed show,.
Zitten aantal verdiepingen binnen gebouw waar men nieb mee te maken heeft. Is logisch, omdat RV eigenliik ook
facilitair is. RV en cX hebben functioneel minder relaties dan AN en wX.
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RV lijkt minder met geldstroomzaken te maken te hebben en zodoende minder met CX.
Planproces is in principe ook CX, echter nu wordt nog te veel de nadnrk op geld gelegd. Misschien in de
toekomst. PPS is nu voornamelijk geld, later ook personeel.

CX legt te veel aandacht op de procedure. Proces wordt als belangrijkst gezien. Geld is doel, is onjuist, is een
middel. Er is geen synthese hrssen doelmatigheid en rechtmatigheid. Op rechhatigheid wordt nu te veel nadruk
gelegd.

Voor een deel is dit ook door de medew.erkers zelf ingevuld. Men heeft de AO zelf opgesteld.
AO wordt al iets minder. Zaken worden nu meer vastgelegd in werkprocessen.

Wiel wordt vark opnieuw uitgevonden door medewerker, lerwijl dit bekend is bii bedrijfsbureau.
Het is niet helder wat CX nu dient te doen en wat nu de bedrijfsbureaus.

CX en bedrijfsbureaus stellen zich niet facilitair op. Nog te veel loketten beleid.
Bedrijfsbureaus geven geenjuridische ondersteuning, wat wel de opzet was.
Secretari6le en adminishatieve ondersteuning komt niet uit de verf. Medewerkers dienen nog te veel zelf !e doen,
zoals: kopi€ren, brieven, etc. Op het gebied van financidle ondersteuning, wordt het doen van het-bedrijfsbureau
als goed eryaren.
Bedrijfsbureaus zijn samengesteld uit allerlei individuen, dezen dien(d)en nog te worden gevormd.
Bedrijfsbureau is te veel specialistisch bezig. Hierdoor kwetsbaar maar aan de andere kan ook positief i.v.m.
kennis in de diepte.
Iets wat snel dient te gebeuren kan niet via het bedrijfsbureau worden gedaan, dit was wel de opzet. Voor een
deel komt dit ook door het grote aantal parafen.
Een deel van de medewerkers van de bedrijfsbureaus zijn medewerkers die niet geplaatst konden worden op de
functie die zlj wensten. Zodoende werden zij geplaatst bij een bedrijfsbureau, hierdoor kwamen zli op een firnctie

waarvoor zij niet de juiste achtergrond hadden. Daarnaast was het fenomeen bedrijfsbureaus in de lijn iets nieuws,
zodat de bedrijfsbureaus niet onder de meest ideale omstandigheden zijn begonnen.
Wat ook niet als voordeel van de bedrijfsbureaus speelt is dat zlj als duiventil frrngeren. Veel tijdellike werkers,
doorstroom naar andere afdelingen en deeltijd werkers.
Personeel

Vergrijzing Hopt, dit is inherent aan de verschillende inkrimpingen in het verleden. De rechtspositionele rechten
van de medewerker hebben ervoor gezorgd dat er een organisatie ontstaat die voornamelijk uit 50+-ers bestaat.
Dit is niet a priori negatief. Immers een vergrijzende organisatie bergt per definitie veel kennis en enaring in
zieh. Dit vormt een noodzakelijke compensatie voor het grote aantal tijdelijke werkers en deeltijdwerkers. Een
evenwichtig personeelsbeleid is dus op dit punt een 'must'.
Beleid was om de tien jaar nieuw bloed in te laten stromen. Nu zljn de jongste medewerkers 40 jaar. Men
voorziet over 10 jaar grote problemen.
Men merkt op dat door de fusie er on@looiing is geweest. Twee derde van de nranagers is bevorderd en een
derde van de medewerkers is bevorderd.
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Als RWS zlin we stuurloos, weten niet wat we willen. In hoofdlijnen is dit wel trekend, maar
de preciet,invulling ervan is niet bekend.
Grijze rnassa, heeft een boel kwaliteit en ewaring. Streven dient te zijn een
mix van mensen met ervaring en
nieuw bloed. De organisatie is niet meer homogeen.
Opleiding: cursussen zljn altijd nodig, i.v.m. op de hoogte blljven.
Nieuwelingen worden mooiere zaken op het gebied van opleiding voorgehouden
dan dat zij in werkelijkheid z!jn.

Er worden meestal geen scherpe afspraken gemaakt.

ontbreken van kennis, kan ook te niet worden gedaan, door zelf initiatief
te nemen.

wordt het inskument ftmctioneringsgesprek wel goed gebruikt? Beschikt
men niet over
dienen

dezn,

te worden onhnrilkeld.

bepaalde kwaliteiten dan

Dient actieve aandacht te zijn voor opleidingen. Dit wordt niet overal
even goed geregeld.
Toekomst
Maatschappelljk ziin zaken veranderd, RWS kan niet meer alleen vanuit
zich zelf denken.
RV is zich terdege bewust van regionaal maatschappelijke relevantie van
haar produkten. De vraag rijst soms of
dil ook voldoende het geval is op D2 niveau.
RWS Noord-Nederland kan moeililjk toekomst bepalen is afhankelijk
van Den Haag. Er bestaat onduidelijkheid

over wat D2 nu van D3 wil.

klulling

toekomst t.a.v. rol en organisatie binnen

v&W breed, ligt voor

een deel buiten Middelzeehuys.

wel kan RWS Noord-Nederland reageren op bepaalde ontwil*elingen. Dit
kan afirijkend zlin of participerend.
RWS Noord-Nederland dient menscn voor te bereiden op de veranderingen,
door ze nu te veranderen.
RWS Noord-Nederland kan niet z'ggen willen niet meer veranderen.
De eerste vraag dient te zijn: 'Wat is het nut en de noodzank van
de organisatie?' (Dieper dan het droog houden
van de voeten en het aanleggen en beheren van wegen en vaarwegen.)

Knelpunten
organisatie is nooit af, en er anllen zodoende artijd 'problemen'
blijven.
Problemen is ook stuk beleving:

Komt uit oude organisatie, wafin nest, nu grote organisatie, standplaats
wijziging, andere manier van $arnenwer-

ken.

Aan problemen of de beleving van problemen dient wel
iets te worden gedaan.

Wij gevoel is belangrijk.

Drie culfuren sarnengevoegd, voof een deel geintegreerd.
Is een nieuwe manier van werken ontstrnn en voor een
deel is nog op oude leest werkzaam. cultuur is ook een
mengeling van de drie culturen geworden.

Geografuche zaken worden nog door zelfde directies uitgevoerd.
voormalige ,Fries, doet Friesland, ,Drent, doet
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Drenthe en 'Groninger' doet Groningen. Oude netwerken lopen nog door. Zorgt wel dat werk op drie verschillende manieren wordt uitgevoerd.

Wordt onze culhrur Noord-Nederland of wordt dit een Friese?
Tegen vraag: 'Is dit belangrijk?'
Probleem is dat men vasthoudt &rn een bepaald vooroordeel over elkaar. Dit zal vanzelfweg ebben als men goed
gaat sarnenwerken.

s"r.i"

DGV;

Orqanisatiestructuur
Onderafdeling is informeel model.

Is geen platte organisatie, hiervoor dient en kan er een laag tussen uit worden gehaatd.
Verschil met DGV- en RWS-organisatie is dat er zelfs twee lagen zljn bljgekomen. Om via de liin te komen bij
DGV in Den Haag is een lange weg, met de nodige problemen die dit veroorzaakt.
Verschil met RWS Groningen en RWS Noord-Nederland is dat er l€nlaag is bij gekomen.

HID heeft biruren DGV minder contacten dan Hoofd Verkeersinspectie in verleden, is ook logisch meer zaken dan
alleen DGV zaken.
Beleid wordt gemaakt door de DGV in Den Haag, terwijl de middelen-aansturing plaats vindt door de RWS
organisatie in Den Haag. De RW-medewerkers hebben onvoldoende directe relaties met DGV. Haagse RWS en
DGV zijn gescheiden. Onvoldoende communicatie in Den Haag hrssen DGV en RWS. In de regio wordt dus
duidelijk hinder ondervonden van de dubbele aanshrring. De werkgroep wordt gevraagd hierover nog eens een
duidelijk signaal af te geven.
De opzet'-was om het beleid op het gebied van vervoer samen te voegen, voor zowel droog als nat. Is maar
gedeeltelijk gebeurd. Op het gebied van de vaarwegen is het beleid bli AN gebleven. Hierdoor ontstaat
onduidelijlfieid wie nu verantwoordelijk is voor beleid op dit gebied. Bli AN is men zich niet alleen gaan
bezighouden met de uitvoering, wat de opzet was.
Op het gebied van het MIT (Meeqiarenplan Lrfrastruchrur en Transport) zijn et problemen op het gebied van de

coirrdinatie tussen AN. WX en RV.

DGV in Den Haag wenst andere info dan de haagse RWS. Goed voorbeeld hiervan is het functieplan; gegevens
voor RWS hoeven niet op detailniveau, terwijl DGV dit wel wenst en ook nodig heeft. CX schrapt die dus of de
hoofddirectie geeft. ze niet door, zodat er een aparte exba informatieshoom naar DGV ontstaat, waarvoor de HID
aarzelend toesternming geeft. Het gaat DGV bijv. om het aangeven van de aantallen gedragsbeinvloedende
projecten en/of de prioriteitsafiregingen daartussen, waarbij het financieel slechts om kleine bedragen gaat.

Het zo laag mogellfk leggen van verantwoordelijkfteid ligt ook aan de persoonlijke invulling van de manager. Het
is wel zo dat de organisatie deze hoog heeft neergelegd in de organisatie.
Maar je kunt de verantwoordellikheid ook gedeeltelljk zelf in vullen. Je kunt dit ook informeel regelen en
verantwoordelifkheid bij de projectleider neerleggen.

'))

Een deel van de nranager durft verantwoordelijkheden te delegeren en anderen
niet. De 66n neemt de formele
organisatie letterlijk en de ander niet.
Rijkswaterstaat hecht aan onderafdelingen.
Rijkswaterstaat hecht aan een tenrgval-optie, wat voor minder motivatie
zorgt en indelting.
Cluster ftrngeert beter dan oude (onder)afdelingen. In een cluster wordt
de directe confrontatie tussen verschillende disciplines
'Angegaan tussen de medewerkers i.p.v. dat dit via de bazen wordt gespeeld. cluster is goede
optie. In de praktijk liggen de.problemen m.n. bij het personenvervoer.

Culturq
Bedrijfscultuur wordt gevormd door de procedures. PPS structuur bepaalt
de uitvoering. projectleider vglt project
in en regelt zaken, m:'r is niet verantwoordeliik. Planverantwoordelijkheid
alleen
op hoofdafdetingsniveau.

Groot deel van de organisatie is bezig met de uitvoering, wat een andere
culhrur met zich meebrengt dan dat men
beleidsnatig bezig zou zijn. verschil 'DGV'-groep met rest van de RWS-organisatie
is dat RWS rechtstreeks
vanuit Den }fuag worden aangestrurd. Het is de vraag of de oogen oor-fi.mctie voor het beleid wel kan
samengaan
''et de taken m.b.t. uitbouwen en instandhouden van de infrasgucfuur.
Informele relaties verlopen goed, al heeft men niet meer met iedereen een
relatie. Zo bestaat er biruren RW geen
beeld van wat er in 'Nat' gebeurt.
Geinterviewden hebben geen gevoel dat met degenen waarrnee
zij werken een ho$esgeest heerst en dat zaken
over de muur worden gegooid.
Manier van $unenwerken is niet optimaal.
Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een integraal stuk te produceren,
iedereen gaat voor zich zelf bezig met
gedeelte en redactioneel komt men nog wel samen.
Maar van een integrale benadering is geen sprake.

"wat vindt Menno ervan?' vaak gehoorde uitspraak. Zegt iets
over culfuur.

IBo is niet alleen iets wat moet worden opgepakt. Meestal goede bedoelingen
en veel energie in gestoken door
het management, maar van uitvoering komt weinig terecht.
op de vraag of men IBo ziet zitlen, antwoord management volmondig ja.
op
wordt men angstig.

de vraag of men knelpunten ziet,

IBo leeft niet op de werkvloer. wordt iopdown opgelegd. Men dient de
vraag te stellen: hoe een afdeling/dienstkring de ougut shrring kan bereiken? wat is ousut sturing op
dienstkring-niveau?

Er is een open communicatie nodig tussen werkvloer en management.
Dienen ook tools reegeleverd te worden,
werkvloer heeft een kader nodig.
Als dit niet gebeurt, verwatert het proces weer en gaat
iedereen weer ziin eigen gang.

DT dient randvoorwaarden te geven en dient deze uit te
dragen. Er vindt geen inhoudellike sturing plaats door

het
DT' DT dient richting te geven en prioriteiten te stellen. DT dient
visie te ontwil&elen. Als de richting niet wordt

aangegeven, dan ontstaan in de organisatie allerlei
richtingen.
DT leeft in de waan van de dag en is te veel bezig met facilitei0en,
procedures, wer6,roorwaarden e.d. De
ldntaken krijgen te veel aandacht t.o.v. de projecten. Is
ook moeilijk proces

om organisatie verder t" t"t"n ujt"n
dan een dag, omdat er een uitvoeringsculhrur heerst.
wat inhoud dat men zich bezig houdt met aanleggen, beheer
en onderhoud.

Er heerst een kloof hrssen het DT en de werkvloer.

Positief is dat er een grote samenwerkingsgeest heerst binnen RWS. De bereidwilligheid is groot.
Vraag: Wie is RWS? Vertolker van integraal venoersbeleid in regio of aanlegger van infrastructuur. Waarom is
RWS er? RWS positioneertzic}zelf onduidelijk.

Er vindt geen integrale benadering plaats. Meestal dient iets gisteren Haar te ziin, waardoor de tijd ontbreekt om
een integraal plaatje te maken.

De waarom vraag wordt meestal niet gesteld. Men gaat meestal bezig, er moet iets komen dus laten we ma.r
bezig gaan. Daarb{i wordt vaak te weinig gedaan met de inbreng van het plaform strategie, zowel in de
uitvoering als door het DT.

Bedriifsvoerine
De bedrijfwoeringssystemen en de administratieve procedures worden belangrllker beschouwd, dan de inhoud.

Het koppelen van bevoegdheden aan inhoudel[jke taken is een probleem.

CX geeft niet aan welke produkten men dient aan te leveren. Daarnaast is er vanuit CX onduidelljke commruricatie over de plaruring.
Ook algemeen probleem: hoe om te gaan met frmctieplan en meer algemeen met planningen?
Eerst boel aanloop problemen met bedrijfsbureau, loopt nu beter.
Bedrijfsbureau denkt vanuit systemen. Men kijkt meer n:rar de struchrur dan naar de inhoud. Als vorm goed is,
dan is het een goed verhaal. Systeem dient tevreden gehouden te worden. Bedrijfwoeringssysteem is niet ondersteunend. Meer een doel dan een middel.

Er vindt te weinig communicatie plaats hrssen proces en inhoud.
Bedrijfsbureau is een beetje tussen CX en lijn ingelegd. Of bij CX of bij lijn plaatsen. Voorkeur gaat uit naar de
trjn.
Dient als medewerker in alles deskundig te ziin, wordt alleen conbole door bedrijfsbureau uitgevoerd.
Zou goed zljn ook meer afdelingszaken blj bedrijfsbureau neer te leggen. Bijv. secretariaat aar. afdelng
toevoegen, waardoor b!jv. de bereikbaarheid beter wordt. De voortgangsbewaking van de shrkken is te gebreklcig.
Bovendien zou er voor DT en staven meer stnrchrur moeten zijn: onderscheid bljv, haner en bespreekstukken.

'Afspraak is geen afspraak'.
Personeel
Geen echte specifieke personele problemen. Wel algemene problemen zoals

b!jv. vergrijzing.

Theoretische notities t.a.v. loopbaanbeleid zljn niet opgepakt. Gevolg geen systeem opgezet. Wordt nu door
iedereen zelf ingevuld.

Men kan prinra een roulatie-systeem ontwikkelen binnen deze groto organisatie of met andere bedrliven en
instellingen in de regio.
Ook optie om paar weken ergens mee te lopen, bijvoorbeeld op dienstkring. Dit kan mat*eliik worden opgezet.
Geen vacahrres binnen Noord-Nederland, dan zelf initiatief tonen naar buiten, d.w.z. dynamiek cre€ren.
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Kwaliteit is er wel binnen RV en kwaliteit is ook aanwezig blj de contacten. Echter
men is wel overbelast.

Faar voor de toekqnst
Nee, zie hiervoor.
Veranderingsprocessen vinden los van elkaar plaats en teveel tijdelijk.
En elk nieuw proces wordt heilig

verHaard.

Aanshrring door DGV en RrJfS is geen goed werkbare sihratie, er is nog te veel onvoldoende
uitgekristalliseerd.

Knelpunien
Fusie grotendeels gerealiseerd en op sociaar vlak is men zeer goed
bezig geweesr.

Inbed4ins fW
Ziin et nog zaken die op dit gebied dienen te worden afgehandeld? Nee, ligt te ver
achter ons, men dient hier niet

meer naar om te kijken.

Wel, nu even genoeg reorganisaties gehad. Vier grote reorganisaties gehad
in tien jaar. Decentralisatie naar de
provincie is de vljfde. Gaarne even adempauze.
ootzaak dat de medewerkers geen weet hebben of de inbdding goed is verlopen,
komt omdat men zich met
andere zaken bezig houdt, die geen raakvlakken met fW hebben.
Extern
Nu 30 woordvoerders birmen organisatie. werkt niet echt, zljn geen professionele
woordvoerders. Sleeds meer
aandacht op RWS, staan nu midden in de maatschappij, terwiil
men vr@ger alleen uitvoerend bezig was.

Beter is het om ricn goed opgeleide woordvoerder te hebben, die de
hoofdlljnen van RWS kent en indien nodig
voor specialistische kennis b[i bebeffende medewerker terecht kan. Een soort
RWS 'Klaas Wilting,, die ook zijn
manne[ie kan staan in radio en/of televisie interviews.

se,,ie

Managem€flt,

Organisatiestructuur
Buitendiensten draaien op stille hidrarchie. Dit gebeurt o.b.v.
de oude organisatie skuctuur. Op papier is er een
platte organisatie, rnaar in de praktijk niet. De stille
hidrarchie wordt gevornrd door vertegenwoordigers en
woordvoerders.

De 6dn vindt dat een platte organisatie er voor zorgt dat verantwoordelijkheden
naar boven worden verplaatst en
dat managers veel uitvoerend werk zelf moeten doen. (Deel
van de administratieve
boven gegaan.) Terwijl een anderjuist vindt dat dit een
kwestie van delegeren is.

taken/handelingen zljn naar

Altijd geleerd dat 6cn sergeant merr $ medewerkers onder zich
kan

hebben i.p.v. 20 zoals dit nu geschied. De
aanshrring van de medewerkers is nu moeiliik en alleen
mogel[ik indien het om geliiksoortig werk gaat.

h

de praktijk wsrden alle problemen wel opgelost.

De hiErarchie is groot en met zoveel filters, dat er weinig
of geen signalen meer n:4u het DT komen. De
communicatie verloopt niet goed.

De beleving van de afstand naar het DT wordt in het algemeen als groot ervaren.
De beleving van het middenkader naar het DT toe is minder geworden, waardoor de bereidbaarheid van het
middenkader is afgenomen.

Ervaren wordt dat medewerker en DT in andere 'wereld opereren'. Hoofden komen fysiek minder vaak bii de
medewerkers. Hoofden schermen zich af omdat ze te veel zaken tegenkomen.
Door allerlei trucs zijn leidinggevenden in de organisatie onder gebracht, terwijl rrcn een platte organisatie had
opgezet met minder leidinggevenden. Co6rdinatoren en eerste medewerkers bedacht om alle 'oud' managers te
kunnen plaatsen.
Twee oplossingen?:

- echte chef cre6ren, of
- laag er hrssen uit halen.

Er dient een shrk duidelijkheid te komen en ieder dient zljn rol goed te spelen.
Opzet dient te zijn dat managers twee dagen 'produktie' en twee dagen 'chef spelen'. Nu vaak chef-taken
afgeschoven naar anderen, omdat men urcer 'produktie' maakt.

Verantwoordelijkheid zo laag mogelljk is alleen een kwestie van zr"ggen,

m*r

qril men dit wel echt?

Verantwoordeliikheid is naar boven geschoven. Bijv. ondertekening van shrliken is naar boven gegaan, hierdoor
ontstaat het gevoel blj de medewerkers dat men niet meer vertrouwt wordt en neemt de verantwoordelljliheid voor
zaken af.
Men durft de verantwoordel{fkheid alleen naar beneden te leggen als de AO daar een yangnet voor biedt. Daarblj
zljn dan bovendien de uitvoerige regels die vastleggen hoe UCA en AO gehanteerd dienen te worden vaak nog
een extra belemqering.
Beleid dient te zijn dat de medewerker zich zelf kan redden en dat de unnagers er voor moet zorgen dat hij de
tools krijgt die hij hiervoor nodig heeft.
De organisatie heeft in zijn functioneren een behoorlifke hi€rarchie, echter de verantwoording is onvoldoende
gedefinieerd.

Welke verantwoording is waar neergelegd en is deze voldoende duideliik.
Als men langs allerlei lagen moet voordat men fiat krijgt om iets te doen, voelt men zich niet meer verantwoordelijk voor hetgeen waar fiten mee bezig is.

Bedriifsvoerine
kr de organisatie zijn allerlei extra controlerende slagen gekomen.
Het nemen van veranttwoordeliikheid kan ook zonder alledei conbolerende slagcn.
Controle wordt door zowel bedriifsbrueau als CX uitgevoerd. Dubbel werk en dubbel fnrstrerend voor
medewerkers.
Goedkeurende accountantsverklaring wordt als doel op zich ervarcn, waardoor men zich niet meer betrol&en voelt
en zodoende minder verantwoordellik.

Controle staat vaak niet in verhouding tot de bedragen. Soms kost het veel tijd en dus geld om kleine fouten op te
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lossen.

Bedrijfsbureau dient ondersteuning te zifn van afdeling, nu ziin zlj vooral controlerend
bezig. Lijn moet eerst iets
doen, daarna Pas gaat bedrijfsbureau adviserend bezig. Beter met zijn tweedn
opzetten, biiv. door samen
procedures te standaardiseren (modelberchil*ingen).
Eerst dient er een goedkeurende accoturtantsverHaring te komen, waarna
het mogeldk wordt om de regelgeving
aan te passen.

Het is niet erg om van de Ao af te wdken indien men zich niet aan deze
regers kan houden. Echter dit dient wel
vooraf gemeld en gefiatteerd te worden i.p.v. achteraf. En dit
is ook helemeal niet erg, van een AO mae worden
:rrgewexen.

AO bliift zo tot men aangeeft dat hij veranderd dient te worden.
De huidige regelgeving zorgt ervoor dat het niet mogel{ik is om de verantwoordeliililreid
laag in de organisatie te

leggen.

Men zegt heel makkelilk dingen toe terwijl dit later niet waargemaakt
kan worden.
Gevoel bestaat dat bedrijfsbureaus en CX liever controleren dan
aan de produktie/besluitvorming willen
deelnemen.

Medewerker dient eerst zplf een voorzet te maken, voordat bedrijfsbureau
en CX zich er mee gaat bemoeien. Het
zou beter zan zijn dat bedrijfsbureaus en CX pas mogen controleren
als zij aan de besluitvorming hebben

meegedaan.

Men is niet echt projecmatig bezig. Vaak wordt een aantal bebokkenen
pns ingeschakeld als project al loopt,
waardoor men meestal achter de feiten aan loopt.
Besturingsfilosofie is wel neergelegd, ma'r niet uitgevoerd. onvoldoende
verteld hoe de bedrijfsvoering diende !e
worden ingevoerd. Wel tools geleverd maar niet de gebruiksaanwijzigingen.
De bedrijfsvoering verandert ook steeds. Als men een manier van
werken heeft aangeleerd, dan dient men alweer
wat nieuws aan te leren.
Planning werd vroeger voor i.p.v. door de medewerkers gedaan.
Bedrijfsbureau op zich verbetcring. ontlast voor een deel de medewerkers.
sorrunige medewerkers van de bedrijfsbureaus zijn specialisten
geworden en er is geen back-up als zij uitvallen.
Waardoor men kwetsbaarder is geworden

oplossingen: onderlinge venanging tussen bedrijfsbureau
expliciet regelen, centraal bedrijfsbureau
cx' In de laabte twee gevallen echter weer ver van de tiin af, wat nu als voordeel wordt ervaren. of weer bii
En hier is
hoofd van afdeling niet meer verantwoordeliik voor
'ziin' bedrijfsbureau.
Centraal bedrijfsbureau is in het verleden ook niet altijd
als optimaal ervaren.
Huidige vorrn van bedrijfsbureau, zorgtv@r rleer betrol*enheid.
Registrerende functie dient door cX te worden uitgevoerd
en ui&oerende door bedrijfsbureaus. De taken van
CXP (opzetten van m.n. deelplanstruchrur) zouden mogelijk
naar de bedrijfsbureaus lauuren.

FinanciEle verantwoording waar het

hool, dienstkringen eigen budget en eigen verantwoording.

Cultuur
Mensen gaan om met mensen. Niet iedereen kan evengoed omgaan met iedereen.

Door groter worden van de organisatie, is het niet mogellik om alles meer te overzien.
vraag: Is dit erg?
Op management niveau ervaart men dat het niet meer mogelijk is om alles te overzien, dus laat staan hoe dit
beneden in de organisatte zal zijn.

Mensen dienen hier nog aan te wennen, dat men niet alles meer kan overzien en niet meer met iedereen kan
omgaan.

Wel verdieping van de contacten, uunr geen verbreding.
Na de fusie is er geen aandacht besteed aan de culhrur. Het 'Wij gevoel' is verdwenen. In het veranderingsproces
is hier geen aandacht aan besteed.

Niet voor iedereen is minder hidrarchie een verbetering, sommige medewerkers kumen hier niet mee om gaan.
Yraag: Wat is een ideale culhrur?
Grotere organisatie zorgt automatisch voor ambtelijke manier van werken, meer bureaucratie, minder wij gevoel.

Als wij gevoel minder wordt, zorgt dit voor terugtrelting en hokjes cultuur.

Er dient visie te worden verspreid van wat de doelen ziin die moeten worden bereikt.
Door grote organisatie, minder gevoelens bij andere afdelingen.
Indien nodig dan weet men de juisfe persoon wel te vinden.
Aantal cultuu rzakeninherent aan grotere organisatie en grot€r werkgebied.
Organisatie is er ook niet in geslaagd om wij gevoel te credren binnen de hoofd/stafafdeling.
Produkten worden niet breed gedragen, niet met z'n allen aan iets bezig. Dit zorgt er voor dat ieder deel van
produkt levert en zich niet verantwoordelljk voelt voor geheel.

Probleem: Totale prodult RWS is niet benoemd door Hoofddirectie, laat staan door directie Noord-Nederland.
Boel problemen zljn wel zichtbaar, mear wordt niets aangedaan. Meestal pappen en nat houden i.p.v. structureel
aanpakken.

Signaal richting DX van buitiendienst meak klein overzicht waar lren terecht moet binnen centraal apparaat met
bepadd problemen.
Telewerken kan hokjes geest versterken, indien er al een hokjes geest bestaat.
Gevoelens van de Waddeneilanden dienen te worden erkend. @it hoeven geea negatieve gevoelens te zijn.)
Personeel
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Kwaliteits-achteruitgang consequentie van sociaat beleid.
Kwalitpitsverbetering en sociale randvoorwaarde gaan niet samen.
Dient er voor te zorgen dat de ontbrekende kwaliteit van de medewerkers
wordt opgevuld.
Mak na de firsie was er geld beschikbaar voor opleiding, maru wns niet bekend welke
opleidingen er dienden te
worden gevolg. Nu is bekend welke hiaten er zijn, maer is er geen geld
meer beschikbaar. Bij RV is de
geregistreerde behoefte ongeveer 2,5keer zo groot als
het budget toelaat. Bli AN zou het budget in '95 al in
maart zun verbruikt, zodat er toen een opleidingsstop
werd ingesteld.
opleidingsplannen zijn nog geen gemeengoed, incidenteel worden
zij opgezet. Vanuit de organisatie dient te
worden aangegeven over welke kwaliteiten men wil beschikken
en wat voor opleidingen hiervoor dienen te
worden gevolgd indien niet aanwezig in de organisatie.

Tlidelijke medewerkers dienen ook in aanmerking te komen voor opleidingen,
anders heeft RWS NoordNederland niets aan deze tijdeliike krachten. Daarmee is binnen
de versclillende hoofdafdelingen verschillend
omgeg4'n, AN doet dit principieel niet en WX wel.
Probleem ook met opleidingen is dat een boel zaken direct
dienen te worden uitgevoerd, zoals Arbo, Milieu, etc.
Hierdoor minder geld en tijd beschikbaar voor andere noodzakeliike
opleidingen.

Vergrijzing en opleiding hebben met elkaar te maken. oudere werknemers
zeggenvaak: hoeft voor mij niet meer
zo nodig en kan het niet meer trevatten.

Toegevoegde waarde van opleidingen is kennis, rnaar soft
motivatie.
Dienen naar een strategisch personeelsbeleid toe te werken.
voldoen de medewerkers ofkunnen we ze opleiden
z.e te laten voldoen is daar een onderdeel van

om

De mogelijkheden om op te klimmen in de organisatie
ziin beperkter geworden.

krstelling van medewerkers vaok; ben aan naximum in
mijn schaal gekomen en dan dient het hoofd er mear voor
te zorgen dat ik een schaal hoger kom. Het investeren
in je zelf wordt door weinig medewerkers gedaan.
Een loopbaanbeleid kan niet voor alle medewerkers worden
opgezet.
Ontstaat verschuiving op de werkvlo€r van LBO_ers naar
MBO_ers.

Toekomsl
Boel zaken worden van buiten opgelegd, waar organisatie
zelf weinig sturing aan kan geven.
Medewerkers dienen meer te rouleren en dan niet
alleen binnen eigen (hoofd)afdeling.

optie is om nieuwe redewerkers arn te nemen op flexibele
basis. In algemene dienst aannemen en binnen
verschillende afdelingen laten rouleren. Indien in gedeelte
van organisatie drukke werkzaamheden dan kan
medewerker langer bii deze afdeling bliiven of eerder
naar deze afdeling toe gaan.
FIF dient nu te worden bekeken ofde invulling zoals gedacht
bij doorstructering juist is geweest. En zo niet dan
te worden aangepast aan de invulling zoals die nu plaats
vindt of men in de toekomst wit laten plaats
::i::"*
vlnoen.

Als iemand iets anders doct dan in ziin FIF staat omschreven,
bet'ekent dit nog niet dat de FIF dan meteen dient
!e worden aangepast' Zaken die van
aard

{idelijke

zijn, kunnen als manbtad worden toegevoegd aan het FIF. ook
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kunnen zlj bij de functiebeoordeling worden opgemaelt. Door het systematisch gebnrik maken van manbladen
wordt de FIF minder star.

Door fusie dienden 650 nieuwe FIF te worden opgesteld. Logisch dat niet alle zaken goed zijn benoemd.
Werkpakket loopt terug.
Steeds meer losse dienstverbanden.

Toekomstige organisatie bestaat uit vaste kern met een flexibel en steeds wisselend deel. Nu al voorbeelden
hiervan: uitbesteding van complele projecten.

Kunt ook met vast personeel flexibel werken. Flexibel inzetten van personeel door ze roulerend op verschillende
plaatsen in de organisatie in te zetten.

Knelpunten
Aan de zorg van de organisatie dient nog het nodige te gebeuren.
Standplaats geeft altijd voor een deel van de organisatie problemen.

Het sociale beleid heeft geleid tot knelpunten en zorgt voor problemen. Organisatorisch is dit geen goede slag
geweest.

Het vasthouden aan de oude standplaatsen van de voormalige directies zorgt voor problemen. Hierdoor werken
medewerkers of leiding niet op 66n locatie, wat het werken bemoeiliikt. Dit geldt heel sterk voor de dienstkring
Waddenzee-West.

Slot
Verwondering over de lage response van de enqu6te. Met name de buitendiensten.
Manager positiever over eigen organisatie, dan medewerkers,
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