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Nieuwjaarsreceptie op locatie
Zoals je weet worden

beroemdheden regelmatig op
allerlei evenementen uitgeno
digd. Toen er half december een
uitnodiging voor een Nieuwjaars
receptie van het RIKZ in de brie
venbus viel was onze
nieuwsgierigheid gewekt. Hoe
wel we nog nooit van het RIKZ
hadden gehoord bleek na enig
onderzoek dat dit een onder
zoeksdienst van Rijkswaterstaat
vol met ambtenaren betrof. Vol
enthousiasme riepen wij: Dit
kan lachen worden.
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Joost Eykman

Omdat het grote evenement in
Haren zou plaatsvinden, zijn wij
een dag van te voren op vooron
derzoek gegaan. Hierdoor hoef
den we gelukkig niet de slopende
busreis te doorstaan zoals som
mige arme getroffenen uit Mid
delburg en Den Haag. Het
omzeilen van de beveiliging was
een fluitje van een cent zodat we
gemakkelijk het gebouw konden
binnendringen. Na hier de hele
dag te hebben rondgehangen en
krom lopend van de maagpijn,
die verband had met de overheerlijke lunch, zijn we doodver
moeid naar Groningen afgezakt
voor de broodnodige ontspan
ning. Tot die bewuste avond
waren wij in de veronderstelling
dat de gemiddelde ambtenaar en

dus ook RIKZ-er aan feesten een
broertje dood had. Niets bleek
echter minder waar. Tijdens de
nachtelijke tocht door Groningen
waren wij in een van de drie
gezusters getuige van een Guns
and Roses-imitatie, vol overtui
ging uitgevoerd door een mede
werker
ja, U raadt het al
van het RIKZ. We vroegen ons af
wat er die avond in het eten zat?
Maar u begrijpt het, de stemming
van de avond was gezet.
De volgende ochtend, die voor
velen weer veel te vroeg begon,
gingen alle RIKZ-ers, en wij, op
pad richting de Hortus Botanicus
in Haren. De Hortus Botanicus,
was dé plaats waar het allemaal

FEBRUARI 1999

Tij & Taal

ging gebeuren.
Wij gaan ervan uit dat het pro
gramma van die dag begon met
een openingspraatje door jullie
HID, Dik Tromp.
Dit kunnen wij helaas niet uit
eigen ervaring vertellen omdat
wij in verband met een niet
geplande survivaltocht in en
rondom de Hortus niet op tijd
aanwezig konden zijn. Het ver
volg van het dagprogramma (dat
hebben wij wel meegekregen)
was een interactief gesprek tus
sen Dik Tromp, Vidor de Jonge
en een interessant uitziende
onherkenbare gespreksleider. In
dit gesprek kwamen de verschil
lende onderwerpen aan de orde
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die de medewerkers van het RIKZ
bezighielden. Een carrière bij het
RIKZ werd zelfs voor ons aan
trekkelijk toen bleek dat je als
medewerker zelf veel invloed
hebt op beloningen en salarissen,
niet slecht hoor
ambtenaar.
Nadat eenieder van dit intensieve
drieluik was bekomen, verscheen
een Belgische professor van de
KUL (Katholieke Universiteit van
Leuven) op het toneel. Het Mil
lenniumprobleem werd door hem
op een zeer humoristische manier
aan de orde gebracht. Het vol
gende onderdeel op het pro
gramma was de lunch. In het
Chinese restaurant van de Hortus
werd een heerlijk lopend buffet
verzorgd. Veel collega’s hebben
inderdaad verscheidende malen
gelopen en een enkeling trachtte
zelfs met stokjes te eten. legen
hem (we noemen hem J.) zouden
wij graag een bemoedigend
woord willen richten: vooral blij
ven oefenen.
Na de lunch ging iedereen vol

nieuwe energie van start met het
volgende onderdeel, de kantoorinnovatie. Tijdens dit onderdeel
werd de creativiteit en de men
senkennis getest in een tocht
langs de, op soms wel zeer ludiek
ingerichte werkplekken. Een
enkele crisiskamer hebben wij
opgegeven voor de metamorfose
van Jan de B. Net als iedere aan
wezige hebben ook wij ons best
gedaan om de bijbehorende
enquête (na enkele creatieve
aanpassingen) in te vullen. Dit
hersenkrakende onderdeel was
afmattend dus werd het tijd voor
ontspanning: het cabaret.
Een onderzoek naar het bestaan
van de mokkel (een kruising tus
sen een mossel en een kokkel)
vormde de rode draad van het
cabaret. Tevens werd vermeld dat
dit onderzoek geheel op IBO
wijze zou worden uitgevoerd.
Geen idee wat dat betekent,
maar het zal wel iets betekenen
in de trant van In diensttijd
Bewust Ontspannen. Kijk, dat is,
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vonden wij, weer zo’n positieve
instelling van de ambtenarij. Ten
slotte heeft men hier ook invloed
op het eigen salaris hebben wij
gehoord. Verder werd ons tijdens
dit onderzoek niet zichtbaar
waarom alleen de aanwezigheid
van de vrouwelijke mokkel werd
onderzocht, dit terzijde. Zou het
misschien zijn omdat de manne
lijke versie niet bestaat (hier gaan
wij nog een studie van maken).
Duidelijk was wel dat voor het
cabaret kosten nog moeite
gespaard waren, zelfs Sint en Piet
werden overgevlogen voor een
kortstondig bezoek. In een inter
view die de Sint gedurende de
afsluitborrel gaf, heeft hij ver
klaard zich door deze uitnodiging
zeer vereerd te voelen en heeft
hij beloofd om volgend jaar met
een warm hart aan een ieder te
denken. Na deze goed verzorgde
borrel ter afsluiting ging een
ieder, sommigen eerder dan ver
wacht, richting huis. Over de
busreis naar de twee thuisbasis-
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sen kunnen wij slechts putten uit
verhalen van derden. Namelijk,
tijdens de wilde achtervolging
van één van de RIKZ-bussen zijn
wij vlak bij Groningen al het
spoor bijster geraakt en dat ter
wijl we 8. met wichelroede en
enorm richtingsgevoel in ons
midden hadden.
Nu, we kunnen alleen maar zeg
gen dat het een leerzame, gezel
lig dag was en we hopen dat we
volgend jaar weer een uitnodi
ging krijgen. Wie weet komen we
er dan nog op terug in ons
geweldige programma.
Nog een verzoek: graag volgend
jaar een betere routebeschrijving
omdat wij hebben ondervonden
dat wij niet zo goed zijn in het
vinden van onze weg. Wij zijn
tenslotte aan een auto met
chauffeur gewend.
Misschien tot volgend jaar in het
Haagse?
Tatum & Jennifer
(VIP5 uit Middelburg)

Enquête kantoorïnnovatie
Het commentaar op de eerste
kamer, waarin veel boeken en
rapporten lagen, was bijvoor
beeld: het karakter van de per
soon die hier werkt is “een
hamster”, “een saaie verzame
laar” en “duidelijk iemand die te
lang dezelfde baan heeft”. Het
type werk is rapporten poepen of
themalijden. De aanbevelingen
hadden vooral betrekking op
papierversnipperaars (Belgische
kopieerapparaten) en secreta
resses.
Foto 1. Zwart landbouwpiastic om de aandacht niet te laten afleiden.

tropenkolder”. Soms zag men
het niet zo zitten en gaf als aan
bevelingen “napalm” en “kapmes bij de hand”.
De volgende kamer was een pro
jectkamer waar diverse mensen
samenwerken met veel compu
ters. Soms dacht men dat ze zor
gelijk, burgerlijk en weinig
creatief waren, anderen formu
leerden het als sociaal en gedisci
plineerd. De aanbevelingen
gingen vaak over het aanbrengen
van meer kleur en planten,
raampje open en (interactief)
gebak.

In de tweede kamer waren dui
delijk een paar biologen uit hun
DE MEDEWERKERS van Haren wil- fantasie werd geprikkeld, de dis dak gegaan (foto 2). Soms kon
Kamer E (foto 4) leidde tot erg
en hun coflega’s graag eens per cussie kwam op gang en daarbij men dit waarderen: hier werken
“levensgenietende wetenschap veel leuk commentaar. Deze kar
bleek al gauw dat smaken ver
4 jaar ontvangen in een inspire
pers” en “de echte wadiopers”, tonnen telefooncel bracht veel
schillen.
rende omgeving. Onze huidige
maar ook “viespeuk, zuiplap” en collega’s van elders op het idee
Bij kantoorinnovatie is het de
werkruimte is hiervoor niet
dat dit de plaats was waar de
“een visser met een alcoholpro
kunst om de doelen die we stel
geschikt. Daarom kozen we
orders uit Den Haag werden ont
len z6 te halen, dat iedereen zich bleem”. Soms waren er geen
,
vangen. In ieder geval gebeurde
aanbevelingen (“prachtig!”)
ZÏL daarbij happy voelt. Comfort
er iets wat het daglicht niet kon
maar een ander raadde een wc
combineren met een gezellige
1h
verdragen, of de werker had
sfeer, ergonomisch verantwoorde verfrisser aan en de keurings
pleinvrees. Nog merkwaardiger
dienst van waren.
flexibiliteit van werkruimten,
was, dat men de kamer soms
integratie en samenwerking van
perfect vond, maar anderen wil
De derde kamer (foto 3) deed
afdelingen, etc. Bij wijze van
proef werden 7 kamers ingericht veel mensen denken aan de Hor den het herinrichten tot toilet.
tus. “Een irrigatiesysteem is hier Men wilde de werker hier een
volgens verschillende stijlen en
beslist nodig, want het waterge mobiele telefoon geven (dan kan
uitgangspunten. De Harenezen
hij/zij er nog eens uit) en een
ven is niet IBO! De mens die
werden uitgedaagd om alle
beschikbare creativiteit en fanta hier werkt (?) is “een lief oibibio koffie-infuus, een spiegel en een
dom blondje (m/v).
type”, “Jane wacht hier op Tar
sie in te zetten.
zan” of “een relaxt persoon met
Om de aandacht niet te laten
afleiden door de actualiteit werd
op 7januari jI. het gehele
gebouw afgeplakt met zwart
landbouwplastic. Alleen de inge
Foto 3. Deed veel mensen denken
richte kamers werden open gela
aan de Hortus.
ten (foto 1).
ervoor om de nieuwjaarsbijeen
komst te houden bij de buren (de Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
Hortus), met een prachtig uitzicht vroegen we de collega’s om in
tijdens de koffie en veel sfeer tij groepjes van 4 enkele vragen te
beantwoorden over de verschil
dens de lunch.
Na Den Haag en Middelburg ver lende wijzen van in-richting.
Deze enquête heeft tot opzien
heugt de vestiging Haren zich
heel erg op de kantoorinnovatie barende resultaten geleid, maar
die dit jaar zal plaatsvinden. Ein het is de vraag of de commissie
ji
kantoorinnovatie er veel aan zal
delijk een mooie entrée, vrolijke
Foto 2. Levensgenietende wetenschappers”.
hebben.
gangen en gezellige kamers. De
—

“.
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De zesde kamer
was erg groot en
alleen voorzien van
een bureau, PC,
telefoon en een
schilderij van
Beatrix en Claus.
Dat zette het
publiek duidelijk
aan het denken:
“hier zit een calvi
nist zonder stropdas
aan ‘big thinking’ te
doen”. Soms wilde
men haar/hem een
stoel geven, of een
netwerkaansluiting,
maar anderen liever
een yogamatje en
meditatiemuziek.
Velen vonden dit de
ideale ruimte voor

Foto 4. “Lege hoofdenkamer”.
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Melodie: ‘Daar gaat ze’ van Clouseau vraagt zich af wat is doelmatigheid
Geef haar de tijd
Daar staat ze
Nog wat meer tijd
het ideaal waarop ik heb gewacht
“solo”
Daar staat ze
Haar regels geven mij ultieme kracht
Zij toont soms
Soms maakt ze
Het keurslijf dat ik altijd heb beni/d
mij met haar voorbeeld helemaal van Toch wordt het
streek
ook in dit opzicht straks verleden tijd
Dan straft ze
zelfs de accountantsdienst bij ons
Omdat ik stiekum van haar zijde week komt zo dad’lijk op haar pad weerom
zelfs de accountantsdienst bij ons
bewi/st haar lippendienst uit eerbe
en zelfs CX van ons bedrijf
toon
vindt de regelgeving wel wat krom
ditkan we/om
en ook CX van ons bedrijf vindt het
zonder pardon
een droombeeld echt heel ongewoon, Daar staat ze
wonderschoon
Daar gaan ze
Ik weet wel
dat ook dit stuurmodel voorbij zal
gaan
ik weet wel
waarom het deze keer ook mis zal
gaan
zij heeft wel
de neiging tot de groei van een ballon
dan stijgt zij
tot boven onze eigen horizon
zelfs de accountantsdienst bij ons
toont haar schroom en terughoudend
heid

Tekst Vidor de Jonge
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Het ratelt en het ritselt en het geeft
alweer papier
Het is een boekje met een kaffie, het
is visie nummer vier
Om de juiste koers te varen volgens
voorgeschreven lijn
Wie zou er niet heel graag bij ons een
medewerker zijn
In ‘t afgelopen jaar waren we allen
voorbereid
Op een grootse nieuwe aanpak,
op een hele nieuwe tijd
180 zou ons sturen
dit model dat zou het zijn
We raakten allen enthousiast
het werken werd weer fijn

We togen aan het werk, we investeer
den maximaal
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Melodie: ‘Het dondert en het blik
semt’ van Guus Meewis

Refrein KOOR
Het ratelt en het ritselt en het geeft
alweer papier
Het is een boekje met een kaffie, het
is visie nummer vier
Om de juiste koers te varen volgens
voorgeschreven lijn
Wie zou er niet heel graag bij ons een
medewerker zijn
La laaa la Ja la la Ja Ja etc.

en ook de buurman in de straat
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flexwerkers, maar fu nctionerings hebben dat ze hun collega’s tot
gesprekken kunnen hier ook
de gekste activiteiten kunnen
goed gehouden worden.
inspireren. Zij besloten dat de
meest originele enquête is inge
Bij de laatste kamer werden
vuld door Liana Pekaar, Jhon de
zowaar namen genoemd van col Ronde en Atie Steendijk. Deze
lega’s die zich hier thuis zullen
mensen hebben het computer
voelen: Stuivenberg, (vader
programma “De binnenhuisarchi
van?), l<wak, Van Ham. Soms
tect” gewonnen.
vond men de kamers zeer
De jury en alle anderen die heb
geschikt om te ontstressen, ande ben meegewerkt aan de prijs
ren wilden de persoon en de
vraag danken de invullers voor
kamer verwijderen. Men zag nog hun scherpe inzicht en rake com
veel mogelijkheden de kamer te
mentaren. Iedereen kan er
vervolmaken, o.a. met een ergo zijn/haar voordeel mee doen: de
nomisch telraam. Een mooie aan teksten staan op het netwerk
beveling was, om de persoon in
(w:\kantoorinnoHaren).
deze kamer in te zetten als mil
lennium aftelfunctionaris.
Mar/an Vroom, Piet Feddema en
De jury van de prijsvraag bestond Kees van de Ven,
uit 3 innovatieve liefhebbers van foto’s van Berend Frederik5
humor, die bovendien het talent (allen AAW)
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Via 180-mode/lering
gaat nu alles integraal
Dus de buitenkant werd gladjes
gepolijst, gepolitoerd
Maar over onze inhoud wordt nog
steeds geouwehoerd
Refrein KOOR
Het ratelt en het ritselt en het geeft
alweer papier
Het is een boekje met een kaffie, het
is visie nummer vier
Om de juiste koers te varen volgens
voorgeschreven lijn
Wie zou er niet heel graag bij ons een
medewerker zijn
ZAAL
Het ratelt en het ritselt en het geeft
alweer papier
Het is een boekje met een kaffie, het
is visie nummer vier
Om de juiste koers te varen volgens
voorgeschreven lijn
Wie zou er niet heel graag bij ons een
medewerker zijn
Om de juiste koers te varen volgens
voorgeschreven lijn
Wie zou er niet heel graag bij ons een
medewerker zijn
La laaa Ja Ja Ja la la Ja etc.
Tekst: Victor de Jonge

Ë

Kennïsmanagement en meta-informatïe
bij RIKZ

Tjonge, alweer een artikel over Het onderwerp van een docu
ment is een typisch voorbeeld
kennismanagement? Van alle
van meta-informatie over een
kanten hoor je de kreet op je af
document. Maar ook de auteur,
komen. De hele wereld schijnt
de opdrachtgever en de oplever
zich te hebben geworpen op
datum zijn goede voorbeelden
deze hype’. Toch is het begrip
van meta-informatie.
kennismanagement niet zo
hype’ als het in eerste instantie
lijkt. Zeker niet voor het RIKZ als Leuk om te weten. Maar wat
kennisinstituut. Kennis is immers moeten we ermee? Hoe sla je
meta-informatie van mensen,
ons belangrijkste handelsmerkl
documenten of computersyste
Deze keer kijken we eens naar
het begrip meta-informatie’.
Meta-informatie is informatie
over informatie. Om het belang
van meta-informatie duidelijk te
maken beginnen we met een
voorbeeld uit het dagelijks leven.

Wel eens gesurft op het Internet?
Dan heb je vast ook ooit wel
eens een zogenaamde ‘search
engine’ (dat is Internet-Neder
lands voor zoekmachine’)
bezocht, waar je op basis van een
zoekterm het hele Internet kunt
afstruinen op het voorkomen van
die ene term in alle beschikbare
1 nternet-documenten. Hierbij zie
je vaak een heleboel kaf tussen
het koren.
Stel: je wil weten welke landen in
de Benelux zitten. Je bezoekt een
zoekmachine op het Internet, bij
voorbeeld AltaVista. Als je daar
zoekt op het woord ‘Benelux’,
krijg je als antwoord:
AltaVista found 169980 Web
pages for you.
Als je dan eens naar al die pages
kijkt, dan moet je wel heel goed
zoeken om een pagina te vinden
waarin uitgelegd wordt welke
landen precies de Benelux vor
men. Veruit de meeste pagina’s
wijzen naar Benelux-filialen van
grote bedrijven. Er zijn maar heel
weinig pagina’s die daadwerkelijk
de Benelux als onderwerp heb
ben.

meest gedetailleerde gegevens
over computerprogramma’s die
de afgelopen jaren binnen RWS
zijn ontwikkeld. Als je een slimme
verbinding weet te leggen tussen
deze digitale databanken en een
zoekmachine, dan kun je heel
gericht zoeken naar het onder
werp van je keuze. De reeds
genoemde AltaVista zoekmachi
ne gebruikt een dergelijke opzet
ook al.

Rijkswaterstaat aanwezige com
putersystemen te verkrijgen, op
te slaan, te onderhouden en
doorzoekbaar te maken. Met
andere woorden: we zoeken een
manier waarop we kunnen zien
of er over een bepaald onder
werp binnen RWS reeds een
computerprogramma of mis
schien zelfs een volledig compu
tersysteem bestaat. Binnen dit
project worden een aantal data
banken die binnen V&W worden
onderhouden aan elkaar
geknoopt, zodanig dat er een
koppeling ontstaat tussen onder
werpen die we bij de natte Rijks
waterstaat belangrijk vinden en
binnen RWS aanwezige compu
tersystemen en -programma’s.
De databanken die hierbij aan
elkaar worden gekoppeld zijn de
volgende:

• CATINA+, een databank met
gegevens over binnen RWS
ontwikkelde en onderhouden
computerprogramma’s en -sys
temen.
• OMEGA, ook wel het gegevens
woordenboek water genoemd.
Hierin staan de definities van
gegevens die binnen de natte
RWS van belang zijn.
• En last but not least: de V&W
thesaurus. Als een systeem
alleen terug te vinden zou zijn
Om bijvoorbeeld iets te weten te
men op? En nog belangrijker:
als we het exacte steekwoord
komen over de tekstverwerker
hoe vind je de informatie waar
zouden intikken, dan zouden
die we bij RIKZ gebruiken, kun je
het eigenlijk om gaat dan weer
we slechts een kleine kans heb
terug? Hoho, één vraag tegelijk. wel degelijk op AltaVista terecht.
ben dat we resultaat van onze
Het opslaan van meta-informatie Als je daar zoekt op het woord
zoektocht krijgen, zeker als het
is een zaak van slim gebruik van ‘Word’ komen er namelijk een
om complexe materie gaat,
gegevensbanken die vaak al bin stel related searches’ te voor
zoals het woord eutrofiëring.
schijn, waarvan Microsoft Word
nen een Organisatie bestaan.
Daarom hebben we een manier
er één van is. Wel handig, want
Voorbeelden hiervan zijn een
nodig waarmee een gezocht
adressenlijst, telefoonlijst en een de term ‘word’ scoort vrij hoog
steekwoord als het ware wordt
met maar liefst 8 miljoen pagina’s
digitaal organigram voor het
uitgebreid (en ook beperkt)
waar dit woord in voorkomtl
opslaan van meta-informatie
naar andere, gerelateerde ter
over mensen. Voor meta-infor
men. Om dit voor elkaar te krij
Om hier inzicht in te krijgen is
matie over corn puterprogram
gen wordt binnen het DDW
ma’s bestaat bijvoorbeeld binnen binnen de Digitale Waterweg
metasysteem gebruik gemaakt
RWS een database met de illuste (DDW) een project gestart om de
van de thesaurus van V&W.
re naam CATINA. Hierin staan de meta-informatie over binnen
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Hierin staan alle termen die te
maken hebben met de werk
zaamheden binnen heel V&W,
tezamen met beperkingen en
uitbreidingen op die termen.

systemen, maar ook over onder
zoeksrapporten, handleidingen,
memo’s en mensen kan worden
doorzocht op steekwoorden. Het
mooist zou het zijn wanneer de
uiteindelijk ontwikkelde applica
In het figuur op blz.5 is aangege tie(s) via het RIKZ lntrAnet
ven hoe dat er uit ziet.
gestart en/of bediend kunnen
Het uiteindelijke doel van het
worden.
project is om te komen tot een
applicatie waarmee niet alleen
Het organiseren van kennisma
meta-informatie over informatie- nagement en het hebben van

goede ondersteunende middelen
zijn van doorslaggevend belang
voor een kennisinstituut als RIKZ.
Het opstarten van nieuwe projec
ten zal soepeler verlopen waar
door de effectiviteit en efficiency
van de projecten (en dus van
RIKZ) snel omhoog zal gaan.
Zover zijn we nog lang niet.
Maar de oude Chinezen zeiden
niet voor niets: Iedere reis van
1000 mijl begint met een eerste

stap”.
Informatie over kennismanage
ment bij RIKZ en het gebruik van
meta-informatie:
Theo van Sti/n,
telefoon 070-3 7 74243,
René Kint,
tele foon 070-3 7 74455.

Back-up
DE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

in kantines, directiekamers of
soms in het magazijn op het uur
0 te wachten. Hun finest hour, als
ze kunnen laten zien wat ze kon
den voor ze werden afgedankt
door snelle juppen met mobieltjes
en creditcard.
Eerst sparen, jongen, en dan pas
geld uitgeven.”

een 1’ die op de muur links
naast de digitale teller geschilderd
stond.

zijn extreem te noemen. Dikke
tralies voor de ramen, kogelvrij
glas in de ramen en gewapende
bewakers bij de deur. En dat bij
alle bejaardenhuizen in het land.
De autoriteiten vrezen groot
scheepse ontvoeringen.
In de bejaardentehuizen zitten
ze, de mannen en vrouwen die
de economie draaiende hielden
zonder PC’s, computers en chips.
Heel vroeger dus. Zij maakten
stroom, gas, water, banl<stellen
en kruisraketten zonder de
moderne electronica. En dus zijn
ze eind van dit jaar goud waard.
Als het millenniumprobleem in
volle omvang toeslaat. Als het
machtig raderwerk der moderne
verworvenheden in een klap tot
stilstand is gekomen. Geen internet meer, geen flappentap, geen
IV, zelfs geen testbeeld.
Slimme bedrijven zijn al oudjes
aan het hamsteren. Van markten,
bankjes in parken, bushaltes,
poliklinieken overal worden ze
door granny-hunters wegge
plukt. Oma’s die nog gewoon
achter de wastobbe bevielen en
daarna de deel aanzwabberden.
De vergaarde bejaarden zitten nu

Bereid u voor! Laat de badkuip
vol water lopen, koopt maria
kaakjes, tarwebloem en bloem
bollen, leert uw eigen
broodbakken op een vuur van
opgespaarde reclamefolders en
Het meest in trek zijn de superglossy magazines. Kweekt vast
bejaarden, de boven honderdjari postduiven voor de communica
gen die de overgang naar 1900
tie, zet een koe in de achtertuin,
nog hebben meegemaakt, en het stoft het ganzenbordspel en de
De crux zit hem in de komende
fin de siècle probleem van nabij
sjoelbak af. Verkoopt alle aande nul, niet in de aanstaande twee.
kennen. Zij zijn goud waard. De len en opties, leen zo veel moge Waren PCs in 7880 ontwikkeld,
gaslantaarnaanstekers en hand
lijk geld en haal allemaal massaal dan hadden we het probleem in
kard uwers.
je hele tegoed van de bank. Als
7900 gehad. Dus nooit meer fout
er geen millenniumprobleem
zeggen, hoor.
Maar de zwaarste beveiligingen
komt, kunnen we er altijd eentje
liggen bij de kerk waar de oude
maken.
folianten nu in bomvrije kluizen
worden opgeborgen. Geschriften Sandeh (ABN, voor al uw de- en
adviezen)
die de overgang van 999 naar
1000 beschrijven, met alle pro
blemen en alle oplossingen. Dat P5. De beste oplossing is natuur
li/k het geboorte/aar van Bil
was nog eens wat, toen kregen
we niet alleen een nieuw millen Gates als /aar nul te nemen; kun
nen we weer 2000 /aar vooruit.
nium, maar kwam er ook een
positie bij. Vergelijkbaar met de
beurs toen de Amsterdamse AEX PRS. Het millenniumprobleem is
door het 999,9-plafond dook. De helemaal geen millenniumpro
eerste aanpassing bestond uit
bleem, het is een eeuwprobleem.
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Ötztaler Radmarathon deel 2
Ötztaler Radmarathon deel 2
In de vorige Tij & Taal heeft u
kunnen lezen waarom Dik Bril
aan cyclosportieven deelneemt
en over zijn ervaringen in de Ötz
taler Radmarathon tot aan de top
van de 2.000 meter hoge Jaufen
pas. Hieronder het vervolg.
De meest klassieke cyclosportieve
is zeker de Marmotte, 175 km in
de Franse Alpen, het eerste
weekend in juli. Al jaren de lieve
ling van de Nederlandse cyclo
sportieve fietsers die de Alpe
d’Huez als bedevaattsoord zien.
Een op de twee deelnemers is
Nederlandstalig, de campings
staan vol gele en roodwitte num
merborden en je moet je omhoog
een weg banen tussen de Gazel
le’s.
De tocht gaat over de
Glandon/Croix de Fer, Tele
graphe/Calibier en eindigt op
Alpe dHuez met in totaal 5.000
meter hoogteverschil. De tocht
wordt zeer prestatie gericht gere
den. Winnaar is vaak een oud
prof of een aankomend talent die
prof wil worden.

Gezicht vanaf de Jaufenpa.

ongelukt. De organisatie heeft
juist voor dit stuk alle deelne
mers tot uiterste voorzichtigheid
gemaand. Maar weer gaat het
goed mis. Halverwege de afda
ling is een deelnemer vol achter
op een auto gereden. Hij wordt
net per helikopter afgevoerd. Ik
neem al weinig risico, maar de
schrik zit er nu goed in en ik durf
geen auto meer in te halen.
Gelukkig ben ik 75 minuten later
is
Jaufenpa
de
van
De afdaling
in St. Leonhard op 735
beneden
bochten
vele
de
snel maar door
en neem de scher
hoogte
meter
is
jaar
Vorig
ook erg gevaarlijk.
rechts richting
naar
pe
bocht
verdodelijk
deelnemer
hier een

Labestation Kuïthai Ötztaler Radmarathon.
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volbrengen van de klassieke maar
verschrikkelijke klim vanaf Bedoin
in goed 2 uur. Iedereen gelijk,
niemand om je achter te ver
schuilen, een oerinstinct als ant
woord op de verzorgingsstaat.
De remedie tegen verstikkende
ambtelijke regelgeving. Kippevel
tijdens de klim als je op een
superdag als een jonge god de
Inmiddels zijn de Küthai, Brenner berg op snelt. Waarom het fiet
sen van deze tochten me zo aan
en Jaufenpa beklommen en
spreekt weet ik niet, vermoedelijk
staat de laatste lange klim naar
van alles wat. Ik weet wel dat in
het Timmelsjoch op het menu.
De klim is 29,5 km lang en gaat november al weer de plannen
voor de cyclosportieven in het
naar het hoogste punt van de
Ötztaler Radmarathon op 2.509 volgend jaar worden gemaakt en
meter hoogte (1.774 hoogteme met de training wordt gestart.
ters).
Onderweg sterf je duizend doden Ik kruip voor mi/n gevoel tergend
en denk je vaak dit nooit meer. langzaam naar boven. De snel
heid zakt naar 8 tot 9 km/uur.
Maar je bent de finish nog niet
Hartiag 740 -745, meer vermo
gepasseerd of een groot gevoel
van voldoening over de gelever gen kan ik niet meer leveren. Het
de prestatie verdringt alle pijn en zweet druipt gestaag op het
asfalt. In de slotklim is mentale
ellende. Boeken zijn er over vol
geschreven. ‘De renner’ van Tim kracht de doorslaggevende fac
tor. Hier halen de ouderen de
Krabbé is een klassieker. Of ‘De
jongeren met bosfes in. Niet aan
beklimming van de Mont Ven
afstappen denken. Constante
toux’ door Jos Vandeloo, die ik
druk op de pedalen, grenzen ver
deze zomer nog tijdens mijn
leggen. Afzien en doorgaan.
vakantie in de Drôme las na het

Timmels/och. Nu wordt het de
dood of de gladiolen. Inmiddels
zijn 760 km afgelegd en 3475
hoogtemeters overwonnen. De
klim is 29,5 km lang en gaat
naar het hoogste punt van de
Ötztaler Radmarathon op 2.509
meter hoogte (7.774 hoogteme
ters)
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De elektronische ti/dwaarneming
zorgt even voor wat afwisseling.
De chip zit om de rechterpols die
/e langs een detector moet
halen. Een blieb bevestigt de
waarneming. Drie ri/en dik kun
/e erdoor. De eerste 20 km door
het bos bevatten nauweli/ks Sbochten waar /e even de span
ning van de bovenbenen kunt
halen. Afwisselend staan en zit
ten, trekken en sleuren. Eindeli/k
wordt het een paar kilometers
vlakker, een 4 tot 5 % sti/gings
percentage. De snelheid gaat
omhoog naar 75-7 6 km. Goed
rouleren om de doorbloeding te
stimuleren. En dan het Labesta
tion 77 km onder de top en net
boven de boomgrens. Hier heb je
een prachtig uitzicht op het Tim
mels/och. De schrik slaat me in
de kuiten. Haarscherp zie ik de
vele slingers steil omhoog naar
de top. Eerst maar rustig eten,
drinken en bevoorraden. Het
landschap is hier in de uitlopers
van het Stelvio natuurpark
adembenemend mooi en de
panaroma’s op deze Hochalpen
stra& zijn beroemd.

Marmotte. Al zware kramp in de
afdaling van de Croix de Fer. Ver
volgens overgeven, zwart voor
de ogen. Totaal kapot stap ik op
de Col de Lautaret af na de slo
pende klim over de Calibier. Nog
slecht 40 km dalen en de slotklim
naar Alpe d’Huez voor de boeg.
Waarom gaat het niet vraag ik
mij vertwijfeld af. Het waarom
blijkt de volgende dag als een
zware verkoudheid komt opzet
ten. Daarom is het uitrijden van
de Ötztaler radmarathon nu des
te belangrijker voor het geloof in
eigen lichaam en kunnen.
Het bewijs is geleverd.

Al snel merk ik dat ik vandaag
goed mijn krachten heb ver
deeld. Steeds meer fietsers sta p
pen af en zitten in de bochten
uitgeput op de stenen muurt/es
die als vangrail dienen Maar ik
kan de laatste 5 km nog versnel
len. Door de scherpe slingers van
links naar rechts wordt de hori
zon vertekend en vlieg ik voor
mi/n gevoel omhoog. Nog door
een lange met nood aggregaten
verlichte tunnel en ik sprint naar
de top. De laatste kilometer lijkt
bi/na vlak. Om 78.00 uur ben ik
Afstappen en moeten lopen. Het op de top. Ik maak wat foto’s
schrikbeeld voor iedere cyclo
van de omgeving en trek weer
sportieve fietser. De welhaast
alles aan wat warm is. Gelukkig
ultieme vernedering is natuurlijk is er nog volop hete thee. De zon
de opgave. Deze zomer is het mij is al achter de bergen verdwenen
voor het eerst overkomen in de
en het is koud. De top ligt op

de grens met Oostenri/k. Inmid
dels zi/n er 5.300 hoogtemeters
en 273 km overwonnen, In de
afdaling gaat het nog 7 keer 200
meter omhoog naar het tolsta
tion. Auto’s moeten tol betalen
voor deze prachtige pas die
alleen overdag geopend is. De
afdaling verloopt voorspoedig en
de laatste kilometers fiets ik mij
heerlijk warm. Na precies 72 uur
49 minuten en 45 seconden ga ik
door de elektronische finish
onder hartverwarmend applaus
van honderden toeschouwers die
hier al uren staan. Nog even de
chip inleveren, de eetbonnen
voor de pastapady in ontvangst
nemen en het grote nagenieten
kan beginnen. Een prachtige en
perfect georganiseerde tocht.
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Deze eerste zal zeker niet de
laatste Ötztaler zijn.
Na douche en pastaparty bekijk
ik nog even de uitslagen.
Gesamtrang 1256. De winnaar
was binnen de 8 uur binnen met
een gemiddelde van bijna 35
km/uur. Verder relativeren lijkt
mij niet nodig.
Dik Bril (ITL -Haren)

Algemeen Functioneren RIKZ
WAAROVER SPRAKEN ZIJ

Twee keer per jaar ruimen de
Ondernemingsraad en het Direc
tieteam tijd in om de gang van
zaken binnen RIKZ onder de loep
te nemen, dit onder de noemer
‘algemeen functioneren”. Waar
over spraken wij, dit jaar (199$)
bleek één zitting in ieder geval
niet genoeg. De decembersessie
werd een “rondje gevoel” die
dusdanig uitliep dat aan de
geplande onderwerpen niet werd
toegekomen. Tijdens de herha
ling in januari was met name het
aanname- en loopbaanbeleid
onderwerp van gesprek en daar
naast een aantal evaluaties waar
onder bewust belonen.
ALGEMEEN FUNCTIONEREN OP GEVOEL

Na een gevoelsmatige opmer
king/vraag van Dik Tromp over
het functioneren van RIKZ ont
wikkelt zich het “rondje gevoel”
en ontstaat een discussie over het
reilen en zeilen van RIKZ.
Bij de dienstleiding overheerst het
gevoel dat het allemaal wel goed
gaat, er is veel vraag en er
komen veel producten gereed, dit
ondanks dat RIKZ ook nog in een
leerproces verkeert waarin veel
aandacht gegeven moet worden
aan de bedrijfsvoering. Hoewel
RWS/V&W in het huidige bezui
nigingsproces in een relatief luxe
positie zit in vergelijking met
andere ministeries zal met name
het kostenbesef moeten groeien.
Het wordt zaak om goede pro
ducten te maken tegen een
goede prijs, de efficiency moet
worden verbeterd maar dit mag
niet ten koste gaan van de kwali
teit, het kennisniveau zal aan de
vraag van de klant moeten vol
doen, we moeten ervoor zorgen
dat de klant ons weet te vinden.
In al deze zaken ligt een schone
taak voor de projectleiders, zij
moeten er tenslotte voor zorgen
dat de producten gerealiseerd en

veelheid aan begrippen, con
structies en regelingen die hier
mee in relatie staan.
Vacaturevervulling, Interim Func
tie (IE), Carrousel, Potentieel Indi
catie (Pl), Tijdelijk Dienstverband
(TDV), Functioneringsgesprek,
Mobiliteit om er een paar te noe
men. Voor de Ondernemingsraad
geldt als uitgangspunt dat alles
moet kunnen mits voor iedereen
duidelijk. Om deze duidelijkheid
te bevorderen zijn een aantal van
deze begrippen de revue gepas
seerd zodat in ieder geval duide
lijk is wat de dienstleiding onder
deze zaken verstaat en wanneer
er gebruik van wordt gemaakt.
Bij het ontstaan van een Vacature
wordt in overleg met Personeels
zaken en de HID door het
betrokken Hoofdafdelingshoofd
bepaald of deze zal worden ver
vuld. Daarna gaat de met de
Ondernemingsraad afgesproken
procedure in werking. Dat wil
zeggen, eerst wordt alleen intern
RIKZ geworven, daarna binnen
RWS/V&W en als dat uiteindelijk
niets heeft opgeleverd wordt er
extern gekeken. In overleg met
de Ondernemingsraad kan hier
van worden afgeweken. Meestal
worden de stappen intern en
RWS/V&W gelijktijdig uitge
voerd. Bij stap één wordt ook
melding gedaan aan het Mobili
teitsbureau en draaien mobili
teits-kandidaten mee met de
interne ronde.
Het kan voorkomen dat binnen
de dienst duidelijk één persoon in
aanmerking komt voor een vrij
gekomen functie. Deze persoon
kan in voorkomend geval voor
een directe benoeming worden
voorgedragen. Hiermee wordt
voorkomen dat een sollicitatie
procedure wordt gehouden
om de procedure. Open
alleen
AANNAME- EN LOOPBAANBELEID.
daarin een vereiste, zodat
is
heid
door
onderwerp
De reden dat dit
er toch iemand
geval
in
sraad
uit
het
als
de Onderneming
ook in aanmerking
meent
anders
is
genomen
de
gangspunt was

goed geïmplementeerd worden.
De projectleiders moeten hierbij
wel ondersteund worden door
het Iijnmanagement en daar ligt
volgens de OR nu net de zwakke
plek.
Volgens de Ondernemingsraad
functioneert “de lijn” (DT> afde
lingshoofden > projectleiders)
niet goed. Door het Directieteam
genomen besluiten komen niet
aan op de werkvloer. Aan de
andere kant van de lijn worden
vragen gesteld maar daar komt
geen antwoord op. Uit de work
shops die naar aanleiding van het
gereedkomen van de procedure
van offerte naar product zijn
gehouden kwam naar voren dat
projectlelders regelmatig worden
geconfronteerd met bijstellingen
in de middelen (capaciteit/geld)
zonder dat zij hiervan op de
hoogte worden gesteld. De vraag
is hoe hard “harde” afspraken
zijn als toezeggingen blijkbaar
niet kunnen worden nagekomen.
Daarnaast blijkt het moeilijk zo
niet onmogelijk om halverwege
het jaar een nieuw project te star
ten of uit te voeren omdat ieder
een dan al is vol gepland. Dat
goed plannen moeilijk is en plan
nen over de jaargrens nog niet
gebruikelijk is, blijkt uit het feit
dat ook dit jaar weer een einde
jaarspiek is opgetreden. Een ieder
is het erover eens dat de bedrijfs
voering verbeterd moet worden
maar dat IBO tot nu toe oneven
redig veel energie heeft gekost.
Hierdoor is ook de werkdruk ver
hoogd en bestaat de kans dat de
inhoudelijke kennis vervlakt, er
minder met collega’s wordt afge
stemd wat weer ten koste kan
gaan van de kwaliteit van de pro
d ucten.
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te komen duidelijk gemaakt kan
worden waarom voor de ene en
niet voor de andere persoon
wordt gekozen.
Als er iemand nodig is voor de
duur van een project kan van een
Tijdelijk Dienstverband gebruik
worden gemaakt waarvoor alleen
buiten RIKZ wordt geworven.
Over het toepassen van de
variant Interim Functie moet
goed worden nagedacht. Uit
gangspunt moet zijn dat én de
medewerker én de Organisatie er
voordeel van hebben. Het moet
bijvoorbeeld niet zo zijn dat een
medewerker ergens een interim
functie gaat vervullen terwijl er
voor de plaats die hij of zij ach
terlaat (nog) niets geregeld is.
Om de (potentiële) mogelijkhe
den van de medewerkers te
bepalen worden Potentieel mdi
caties gemaakt. Op het ogenblik
alleen voor academici, het is de
bedoeling dit binnen RIKZ ook te
gaan doen voor HBO/MBO’ers.
Een Pl wordt opgesteld ten
behoeve van de persoon en de
organisatie. De Pl’s voor acade
mici worden opgesteld door het
Hoofdafdelingshoofd, het afde
Iingshoofd en hoofd PX en wor
den uiteindelijk vastgesteld door
het Directieteam. De Pl’s voor
HBO/MBO’ers zullen worden
vastgesteld binnen de
hoofd/stafafdeling. Het is nog
onduidelijk hoe “we” met deze
Pl’s in het kader van Strategisch
Personeel Management om zul
len gaan, deze vraag zal binnen
kort door het Directieteam
beantwoord moeten worden.
Een ander instrument om zicht te
krijgen op het functioneren van
medewerkers is het Functione
ringsgesprek. Het belang van een
functioneringsgesprek is weder
zijds. Punten in het functioneren
van medewerker en chef moeten
aan de orde komen. De Onder
nemingsraad heeft de indruk dat
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de nadruk veelal ligt op de medewerker. Daarnaast heeft de
Ondernemingsraad erop gewe
zen dat vele elementen uit het
formulier dat wordt gebruikt bij
het verlaten van de dienst (EXIT
formulier) tijdens het functione
ringsgesprek gebruikt zouden
kunnen worden. Afspraken die
tijdens het gesprek worden
gemaakt over eventuele tekort
komingen en mogelijkheden zul
len tot uiting moeten komen in
het Opleidingsplan.
Ter bevordering van de interne
Mobiliteit is er binnen RIKZ de
afgelopen tijd gebruik gemaakt
van een nieuw fenomeen, de
Carrousel. Hier zijn geen duidelij
ke regels voor en misschien moe
ten die er ook niet komen als de
uitvoering maar voor iedereen
duidelijk is. De Ondernemings
raad vindt wel dat de volgende
uitgangspunten gehanteerd moe
ten worden. Deze zijn, betrokke
nen nemen geen werk mee naar
de nieuwe functie, zoveel moge-

lijk personen krijgen de kans mee
te draaien en aan het einde van
de rit blijft maximaal één plaats
over waarvoor eventueel extern
geworven zal worden.
Tot zover de begrippen, construc
ties en regelingen in het kader
van het aanname- en loopbaanbeleid.
GEDIFFERENTIEERD BELONEN

Bij het vaststellen van de richtlijn
Gedifferentieerd Belonen werd
afgesproken dat het beloningsbe
leid jaarlijks zou worden geëvalu
eerd. Uit de door PX opgestelde
evaluatie blijkt dat er voor groe
pen van een relatief beperkt scala
aan mogelijkheden gebruik is
gemaakt om de waardering te
uiten. Met name het etentje, in
de vorm van diner of dinerbon,
bleek favoriet. Opvallend was dat
deze groepsbeloning onder het
motto teambuilding ook werd
gebruikt voor het sluitend maken
van de excursiebegroting. Daar
naast werden er ook nog de

nodige cadeaubonnen uitge
deeld, maar de bon waar ieder
een op zat te wachten bleef tot
teleurstelling van velen uit, inder
daad de “sinterklaasbon”. Afge
sproken was namelijk dat deze
zou worden uitgereikt als daar
volgens Dik Tromp een goede
reden voor was. Helaas, enige
aan Dik Tromp gedane suggesties
ten spijt, was deze reden niet
gevonden. Dan werden er ook
nog de nodige gratificaties uitge
deeld, in totaal voor zon 63.500
gulden. Afgesproken was dat
deze vorm van bewust belonen
dusdanig gemotiveerd zou zijn
dat iedereen overtuigd was van
het waarom. En daar schortte het
nog weleens aan. De Onderne
mingsraad was van mening dat
niet in alle gevallen sprake was
van extra functioneren boven de
normale werkzaamheden, en dat
was toch het uitgangspunt. Daar
naast is de Ondernemingsraad
van mening dat veel onzicht
baar” werk wordt vergeten en

dat slechts degenen die in de pic
ture staan worden beloond.
Tot zover het algemeen functio
neren van RIKZ zoals besproken
in het overleg van de Onderne
mingsraad met de Dienstleiding.
Heeft u vragen, opmerkingen of
misschien wel suggesties voor
één of meerdere onderwerpen
die in volgend overleg besproken
zouden moeten worden dan
houdt de Ondernemingsraad zich
aanbevolen. U kunt ons bereiken
via de telefoon, de gewone post
en natuurlijk Email. Tot horen en
ziens dus.
Namens de Ondernemingsraad
Frank Dingeman

Dag Peter Schouten
O 2 DECEMBER 199$ nam RIKZ
afscheid van Peter Schouten in
een, naar wens van Peter, infor
mele bijeenkomst in het bedrijfs
restaurant van het gebouw De
Kortenaer’. Met geen toespra
ken” was rekening gehouden.
Alleen Dik Tromp stipte kort aan
dat Peter voor velen jaren dè
Directiesecretaris van RIKZ was,
een functie die hij sinds de reor
ganisatie van BX combineerde
met hoofd Facilitaire Zaken.

lingsboek aan, in te bladeren
wanneer Peter heimwee naar
RIKZ zou krijgen. De bijdrage van
de DFM-ers is wel zeer ‘Peter
treffend’ en daarom hier naast
opgenomen.
Peter werkt sinds 1januari1999
als hoofd In- en Externe Betrek
kingen bij DWW. Een functie
waarin RIKZ-ers vast nog wel van
Peter zullen horen en/of hem
tegenkomen. Dus tot ziensl
Maaike van Huisstede (DFD)

Herinnering aan Schouten
Denkend aan Peter zie ik brede
broeken traag door oneindig
bureauland gaan, stapels
ondenkbaar i/le papieren als
hoge torens op zi/n bureau
staan;
en in de geweldige ruimte ver
zon ken de werkdocumenten ver
zameld in band, paperclips,
bekers, gebonden rapporten
niet/es en memos in een groots

Naast het cadeau van RIKZ, een
zelf uit te zoeken kunstwerk voor
de huiskamer thuis, boden de
DF-medewerkers hem een afde
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verband.
De lucht hangt er laag en de
zon wordt er langzaam in gri/ze
sigarettendampen gesmoord,
maar in alle vestigingen wordt
zi/n sonore stem met zi/n prach
tige trage woorden herinnerd,
maar nimmer meer gehoord.
(vrij bewerkt naar: Herinnering aan
Holland van H. Marsman)

Afscheidsbijeenkomst RWS 200 jaar
een feestelijk
URWS
200 jaar’ werd
jubileum
ter gelegenheid hiervan op don
derdag 26 november 1998 een
afscheidsbijeenkomst gehouden
voor ongeveer 140 medewerkers
die nauw betrokken waren bij
alle activiteiten rondom het jubi
leum. Ook wij waren uitgenodigd
als vertegenwoordigers van RIKZ.
Acs

AFSLUITING VAN

Met pendelbussen kon je van het
Amsterdam CS naar het gebouw
“New Metropolis” vervoerd wor
den, maar wij als sportievelingen
gingen natuurlijk te voet.
In het New Metropolis vond die
week het congres SDD ‘98
plaats, een internationaal congres
over delta’s. Om 13.00 uur kwa
men we daar uitgewaaid aan en
werden we ontvangen met koffie
en gebak. Daarna kregen we tot
14.00 uur de tijd om nog even in
het Techniekmuseum rond te kij
ken. Eigenlijk veel te kort, want
om alle tentoongestelde techni
sche hoogstandjes, die de mens-

heid in de afgelopen decennia
ontwikkeld heeft goed te bekij
ken, heb je minstens een hele
dag nodig. Het is dus echt de
moeite waard hier een bezoek te
brengen, want voor zowel jong
als oud is hier heel wat te zien en
te beleven.
Om 14.30 uur werden we met
bussen naar de Ruyterkade stei
ger 9 gebracht, waar de salon
boot ‘De Enkhuizen” al op ons
lag te wachten. We voeren door
de Zaanstreek, waar we na de
formele toespraakjes en dankbe
tuigingen werden vergast
op een cabaret bestaande uit 2
heren met een accordeon, die op
komische en ludieke wijze Rijks
waterstaat onder de loep namen.
Hierna werden we voor een
staande receptie op het boven
dek uitgenodigd, gelukkig over
dekt, want inmiddels regende
het hard. Daardoor en mede
door de onverwacht lange
wachttijd bij een sluis ging het

geplande uitstapje naar de Zaanse Schans niet door.
Op de terugvaart om ± 17.00
uur werd ons beneden, waar
inmiddels de tafels feestelijk
gedekt waren, een heerlijk geva
rieerd buffet aangeboden, dat
afgesloten werd met een prachtig
grand dessert.

der gaan op de golven van de
tijd”.
Al met al een geslaagde feestelij
ke afsluiting van RWS 200 jaar.
Willem Storm en Gilbert Stoové
(DFV)

Tot slot van de avond werd ons
allemaal nog een leuk aandenken
meegegeven, speciaal voor deze
gelegenheid ontworpen door
Corry Ammerlaan Van Niekerk,
die zich naast grafisch werk heeft
toegelegd op diverse uitingen
van kunst, zoals sculpturen, sie
raden en industriële vormgeving.
Het was een verzilverd klokje,
ingeklemd in een standaard wat
vaart en beweging symboliseert
en ons zeggen wil: ‘samen ver-

Rijkswaterstaat j2OO jaar
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SDD 98
IN 1998 BESTOND de Rijkswater
staat 200 jaar wat we uitgebreid
gevierd hebben met elkaar. Aan
het eind van 1998 vond in dit
verband ook een internationale
conferentie plaats voor buiten
landse relaties (23-27 november
1998) met als naam “Sustai
nable Development of Deltas”.
Deze werd gehouden in het new
Metropolis in Amsterdam. De
conferentie werd georganiseerd
door de zes specialistische dien
sten van de Rijkswaterstaat en
het projectbureau was gevestigd
bij RIKZ.

stromingen hangen vaak direct
samen met het verstoorde even
wicht. Anderzijds: als het met de
delta goed gaat, gaat het ook in
de rest van het stroomgebied en
met de zee meestal goed. Vanuit
de rivieren vindt dan de juiste
instroom plaats in de delta en
verder vervuilt de delta de zee
niet.

Delegaties van de volgende lan
den met grote delta’s waren aan
wezig: China, Vietnam,
Bangladesh, India, de Filippijnen,
Pakistan, Egypte, Indonesië, Roe
menië, Rusland, Sri Lanka,
In de conferentie ging het om
Mozambique, Suriname, Argenti
hoe de departementen van
nië en Nederland. De meeste lan
Publieke Werken (PWD’s), die
den hadden van tevoren een
verantwoordelijk zijn voor de
‘Country Position Paper’ inge
water- en transportinfrastructuur, diend, die op de eerste dag van
kunnen bijdragen aan een duur de conferentie gepresenteerd
zame ontwikkeling van dichtbe werden, zodat voor iedereen dui
volkte delta’s in de 2lste eeuw.
delijk werd waar de kern van de
Hiertoe waren leden van het top problematiek in de deelnemende
management van de PWD’s van landen ligt.
een groot aantal landen met
grote delta’s uitgenodigd. Ook
Met de uitgenodigde landen
waren er vertegenwoordigers
bestaan al lange tijd vormen van
van internationale organisaties,
samenwerking. Het blijkt dat er
NGO’s (niet-gouvernementele
diverse drijvende krachten
organisaties) en de onderzoeks
benoemd kunnen worden, die
wereld, wat het totaal aantal
deelnemers op ongeveer 250
bracht.
Land
BNP/inh.

per deltagebied niet hetzelfde
zijn. De ontwikkeling van de
landbouwproductie in de delta,
van zeer grote stedelijke agglo
meraties (mega-cities) en van de
problematiek van grootschalige
erosie, met name van de kusten
kwam nadrukkelijk naar voren.
Een overzicht van de hoofdac
centen per deltaland is weerge
geven in onderstaande tabel.
Het valt op dat in de landen met
een relatief laag BNP per hoofd
van de bevolking met name de
bestrijding van overstroming, de
voedselproductie en de urbanisa
tie als de belangrijkste problemen
worden gezien. Neemt het BNP
per capita toe dan verschuift de
prioriteit naar urbane ontwikke
ling, naar het accommoderen van
handel en industrie en naar
natuurbeheer. Wel wordt door de
meeste landen integraal beheer
van delta’s als zeer belangrijk
gezien.

gaan door daartoe uitgenodigde
Keynote- sprekers. Daarna werd
in kleinere groepen verder
gesproken over de problematiek
en werden afspraken gemaakt.
Keynote-sprekers waren onder
andere ir. P. Kieft (namens de
Directeur Generaal van de Rijks
waterstaat), de heer lsmael Sera
geldin, Vice-President van de
Wereld Bank, dr. JA. Romero,
Minister van Publieke Werken
van de Provincie Buenos Aires,
Argentinië, de heer K. Töpfer,
Uitvoerend Directeur van de
UNEP, Nairobi, Kenya en dr.
M.A.H. Abu Zeid, Minister van
Publieke Werken en Water van
Egypte.
De kern van de conclusies ten
aanzien van de bijdrage van
PWD’s aan duurzame ontwikke
ling was als volgt:

a) de groeiende bevolking met
de bijbehorende socio-econo
Op de conferentie werd ingegaan
mische gevolgen heeft een
op de vaardigheden die PWD’s
beslissende invloed op het
nodig hebben om goed te kun
landgebruik. Grote inspannin
nen functioneren in de maat
gen zijn nodig om de kwaliteit
schappij. In plenaire sessies werd
van het bestaan te waarbor
eerst op diverse thema’s inge
gen in de toekomst;

Accent

uS$
Delta’s zijn de motoren van ont
wikkeling, van Bangladesh tot
Nederland. Bijvoorbeeld onge
veer 40 % van het Bruto Natio
naal Product (BNP) van China
wordt in de delta van de Yangtze
geproduceerd. Andere landen
laten vergelijkbare getallen zien.
Duurzame ontwikkeling van del
ta’s is dan ook erg belangrijk,
maar de praktijk is vaak anders.
Op veel plaatsen zijn acceptabele
milieugrenzen al lang overschre
den. Gevolg: kwaliteit van de
leefomgeving van mens, plant en
dier wordt bedreigd. Zware over-
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Bangladesh
Vietnam
India
Pakistan
Sri Lanka
Egypte
Indonesië
China
Filippijnen
Thailand
Suriname
Rusland
Argentinië
Nederland
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220
270
290
440
640
660
730
733
1166
1840
1050
2680
7290
20710

bescherming overstroming, urbanisatie en landverlies
landbouw en ruimtelijk ordening
water beheersing, irrigatie, plattelands ontwikkeling, ontwikkeling
water- en weginfrastructuur
verbetering milieu in kustzone
kust erosie en integraal beheer ecosystemen
zoutindringing, irrigatie, kustbescherming en ontwikkeling woestijnen
industrie, water resources en integraal delta beheer
handel, infrastructuur en milieubewuste industrialisatie
waterbeheer en baggeren
metropolitane ontwikkeling
O-W infrastructuur en bescherming van de wilde kust
metroplitane ontwikkeling
delta beheer in metropolitaan gebied
natuur beheer and optimaal ruimte gebruik

Tij & Taal

b) met name de PWDs moeten
goed toegerust zijn om ingrij
pende initiatieven te nemen
ter bevordering van duurzame
ontwikkeling;
c) duurzaam waterbeheer is een
absolute voorwaarde vooraf
voor een duurzame ruimtelijke
ontwikkeling;
d) de doorgaande urbanisatie
veroorzaakt overal een sterk
toenemende mobiliteit, waar
voor met name van de PWD’s
een antwoord wordt ver
wacht. Deze ontwikkeling ver
eist een integrale aanpak;
e) de deelnemers besloten una
niem tot vervolgacties. Deze
zouden onder andere moeten
inhouden:
• nauwe samenwerking tussen

de PWD’s op verschillende
niveaus zowel bilateraal als
multilateraal moet gestimu
leerd worden hetgeen onder
andere inhoudt de uitwisse
ling van informatie, kennis en
technologie;
versterking van de samenwer
king door het organiseren van
conferenties, regionale work
shops, trainingen, gezamen
lijke opbouw van capaciteiten.

kader te scheppen voor kennis
uitwisseling en samenwerking.

Met veel enthousiasme is
gewerkt aan deze conferentie
waar de Rijkswaterstaat over de
volle breedte aan heeft meege
werkt. Het was een heel passen
.
de afsluiting van het
RWS200-feest, en het begin van
een hernieuwde relatie met colle
ga departementen uit de wereld
van de dichtbevolkte delta’s. De
resultaten zijn overigens ook voor
De bestaande samenwerkings
overeenkomsten tussen de Rijks onszelf van belang. Alleen als wij
er wat mee doen, kunnen we
waterstaat en de PWD’s van de
ook samenwerken met anderen
andere deltalanden zullen ver
diept worden en zo veel mogelijk en het resultaat vruchtbaar laten
zijn.
een langdurig karakter krijgen.
Waar nodig worden nieuwe
Anne van Urk (ABP)
afspraken gemaakt. Dit om een

E;positi e
1999 is er in het
bedrijfsrestaurant van het
gebouw De Koftenaer” een
expositie van het werk van 3 excollega’s: Jaap van de Leijé, Adrie
van der Gouwe en A.T. Verkade.
Alle 3 hebben zij gewerkt bij de
Directie Waterhuishouding en
Waterbeweging en waren bij ons
werkzaam toen RIKZ nog DGW
heette.

TOT EIND APRIL

Jaap van de Leijé is geboren in

1934 te Vlissingen. Eén van zijn
werken laat de boulevard zien
van Vlissingen (aquarel). Zowel in
Wassenaar als in Leiden volgde
hij cursussen in houtskool, aqua
relleren en tenslotte het maken
van olieverfschilderijen. Van Jaap
hangen er 10 kunstwerken.

Adrie schilderde al tijdens zijn
dienstjaren. Hij begon met aqua
rellen en later met olieverf. Adrie
liet zich inspireren door de Haag
se School. ‘Het vissertje”, één
van de 7 kunstwerken van Adrie,
is daar een voorbeeld van.

olieverfschilderijen. Wel heeft hij
vroeger gedurende 5 jaar de aca
demie voor reclametekenaar
gevolgd; zijn werk is daarom zeer
gedetailleerd. Er hangen slechts
13 werken uit zijn collectie.

Het gebooftejaar van Adrie van
der Gouwe is 1927, de plaats
was Aardenburg. In 1986 verliet
hij DGW na 40 dienstjaren.

Verdere informatie vind je bij de
Al. Verkade is in 1920 geboren. schilderijen.
Als autodidact is hij in 1970
begonnen met schilderen. Na zijn Juleke Durgaram (DFD)
pensionering stortte hij zich vol
overgave op het schilderen van
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PPS/UVS oktober 1999 een feït!
PPS/UVS? Voor velen nog een
(te) vaag begrip om zich (ook)
daarin verder in te verdiepen. Er
zijn al zoveel veranderingen de
laatste tijd. Maar....toch zal iede
re RIKZ-medewerker zich ruim
voor eind van dit jaar PPS/UVS
eigen moeten maken, ja volgens
deze nieuwe systemen moeten
gaan werken!

PPS plaatsgevonden. Naar aanlei
ding van de evaluatie heeft het
Di rectieteam besloten tot invoe
ring PPS/UVS. Er is een project
groep PPS/UVS geformeerd, die
ervoor moet zorgen dat PPS/UVS
eind 1999 RIKZ-breed is inge
voerd.
Opdrachtgever van de project
groep is Karel de Jonge, hoofd
CX. Lex van Gennip is projectlei
der. Vaste projectgroepleden zijn
vertegenwoordigers van de
bedrijfsbureaus. ITE, PXC en DFC
bieden ondersteuning aan het
project.

Stand van zaken bij RIKZ
In de zomer van 1998 heeft er
binnen het RIKZ een proeftuin

fungeren om de functionaliteiten
van de nieuwe systemen te tes
ten en aan te geven waar knel
punten zijn en welke aspecten
verbeterd moeten worden. In
maart 1999 wordt gestart met
het instrueren van de afdeling
ABBK, opstellen implementatie
plan met risico-analyse en besluit
DT omtrent dienstbrede invoe
ring.
Verdere planning in 1999 is:
april: starten van de acceptatietest van ABBK
juni: evalueren acceptatietest
juli: voorbereiding van dienstbre
de invoering.
Planning voor 1999
In september start een oplei
De globale planning voor invoe dingstraject voor projectleiders en
ring van de systemen is dat na
afdelingshoofden, beheerders en
goedkeuring van het projectplan alle overige medewerkers. Rond
door het Directieteam in februari 1 oktober moeten alle medewer
jongstleden gestart werd met de kers zodanig geïnformeerd en
uitwerking van het plan van aan geïnstrueerd zijn dat zij pro
pak.
bleemloos met de nieuwe syste
In maart is begonnen met het
men aan de slag kunnen.
inrichten van de testomgeving op
de bestaande PPS-machine, als
Communicatie
ook met het ontwerpen van
De afdeling DFC ondersteunt de
structuren, invoeren van Organi projectgroep bij de communica
satie-, project-, budgetgegevens tie. Middelen die o.a. zullen wor
en dergelijke van een afdeling,
den ingezet bij het zo goed
die als proefafdeling zal funge
mogelijk informeren van alle
ren. De afdeling ABBI< is bereid
medewerkers over PPS/UVS zijn:
gevonden als proefafdeling te
koffiepraatjes in alle vestigingen,
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Wat is PPS/UVS

De eerste vraag is, wat is
PPS/UVS precies en waarom

moeten wij daar nu weer
aan....?. Wel om het geheugen
op te frissen: PPS staat voor Pro
ectPIanningsSyteem en UVS
voor Uren VerantwoordingsSys
teem. De Hoofddirectie van Rijks
waterstaat heeft in het verlengde
van de IBO-werkwijze, besloten
dat alle RWS-diensten volgens
één projectpianningssysteem en
ook volgens een uniforme uren
verantwoordingssysteem moeten
gaan werken. Er is voor PPS/UVS
gekozen omdat dit systeem ont
wikkeld is voor en toegespitst is
op de Rijkswaterstaatorganisatie
met al haar dienstonderdelen.

Tij & Taal

een informatiebulletin, een site
met actuele informatie op het
RIKZ-IntrAnet met een overzicht
van de meest gestelde vragen
(FAQ’s) over het project, regelmatige informatie in Tij en Taal
over de voortgang van het pro
ject.
Nadere informatie
Voor vragen over het project
PPS/UVS bij het RIKZ kunt u zich
wenden tot de projectleider Lex
van Gennip, ITA, telefoon 0703114 375. Maar u kunt ook con
tact opnemen met de
vertegenwoordiger van uw eigen
afdeling in de projectgroep.
Diana ‘t Zand
DFC, communicatie PPS/UVS

Corporate Communicatie;
is Verkeer en Waterstaat een merk als Douwe Egberts
overheids-communi
catiewetenschap ritselt het van
het jargon. Positionering, imago,
identiteit, corporate beeldvor
ming, marketing versus voorlich
ting, merkbouw. In normale
mensentaal betekent het dat je je
afvraagt of mensen die voor jou
belangrijk zijn weten wie je bent,
wat je doet en, op basis van die
wetenschap, je benaderen voor
de producten die je kan leveren.
Kent u deze koffie, lust u deze
koffie, en koopt u deze koffie?

den goed voor het voetlicht te
komen. Immers, als een klant tij
dens een discussie met derden
roept: “Ja maar, het RIKZ zegt
en niemand heeft ooit
dat
van het RIKZ gehoord, heeft ook
de klant een probleem. Ten derde
begint de krapte op de arbeids
markt V&W problemen te bezor
gen. Willen wij als specialistische
dienst voor met name acade
mici een interessante werkgever
zijn, dan moeten ze wel weten
dat we bestaan en wat we doen.

De directie Voorlichting van het
ministerie is, onder aanvoering
van Secretaris-Generaal Ralph
Pans, bezig allerlei plannen te
bedenken om het merk Verkeer
en Waterstaat (anders) in de
markt te zetten. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat ons ministerie
vooral te boek staat als een doe’
ministerie. De onderdelen ‘Beleid’
en ‘Uitvoering’ komen voldoende
uit de verf, maar de derde poot
‘Kennis’ nog niet. Als men over
de kennispoot spreekt, kijkt men
in de praktijk natuurlijk vooral
naar specialistische diensten als
het RIKZ. Specialistische diensten
zijn, in de Nederlandse samenle
ving, nog behoorlijk onbekend en
onbemind. En dat is om een aan
tal redenen lastig. Ten eerste
wordt er behoorlijk wat belas
tinggeld uitgegeven aan de ken
nispoot, en zullen we dus nut en
noodzaak van deze uitgaven aan
publiek en politiek moeten ver
antwoorden. Zeker in een IBO
gestuurde omgeving spreekt het
niet vanzelf dat fondsen automa
tisch onze kant uitkomen. Ten
tweede worden politiek/bestuur
lijke besluiten onderbouwd met
argumenten afkomstig uit de
kennishoek. Hoe gerenommeer
der het onderzoeksinstituut, hoe
zwaarder de argumenten wegen.
Het is dus ook in het belang van
de opdrachtgever om een specia
listische dienst de ruimte te bie-

RIKZ een eigen merkje, binnen
Verkeer en Waterstaat?
Het tweede punt is op 4 februari
jongstleden onderdeel van een
forumdiscussie geweest met de
heren Pans en Kramer (directeur
directie Voorlichting) in het kader
van ‘Agenda van de Toekomst’.
Mijn uitgangspunt tijdens deze
forumdiscussie was: wil V&W
zich kunnen beroepen op ‘onaf
hankelijk onderzoek om de eigen
beleidsvoornemens te onderbou
wen, dan moeten we onze
onderzoeksresultaten en onze
specialistische diensten apart
positioneren, naast beleid en uit
voering. Stelling: dat kunnen spe
cialistische diensten alleen maar
als we mogen vertellen wat we
doen. Bijvoorbeeld door een pro
jectleider de Wetenschapsbijlage
van de Volkskrant vol te laten
schrijven over ons onderzoek
naar een Luchthaven in Zee. Of
interviews op RTL5 te geven over
onze metingen naar de water
kwaliteit in de Oosterschelde. En
zo kunnen we natuurlijk nog
twintig voorbeelden noemen.
Helaas, aan ieder onderzoek zit
ten allerlei beleidsmatige haken
en ogen. Vraag: hebben we
meteen ruzie met de minister als
ze het RIKZ in de Volkskrant
tegen komt? Of met de directie
Zeeland als wij iets over de Oos
terschelde roepen?

OoK IN DE
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Een tweede vraag was: zijn wij,
als V&W-ers en als specialistische
diensten, al in staat om ons in
zon positioneringsdiscussie te
storten? Pans heeft in één van
zijn n ieuwjaarstoespraken gezegd
dat V&W-ers niet alleen vakman,
maar ook butler en makelaar
moeten worden. En daar bedoelt
hij mee dat we niet alleen goed
moeten zijn in wat we doen en
dan maar hopen dat de rest van
de wereld van onze goede
bedoelingen overtuigd is. We
moeten ook aanvoelen dat
bepaalde grote projecten veel
maatschappelijke commotie ver
oorzaken en dat wij dan met
wantrouwen bejegend worden.
Ik voegde daar een tweede stel
ling aan toe: “Worden specialisti
sche diensten bevolkt door
wetenschappers of ambtenaren?
Realiseren wij ons voldoende dat
veel belangengroeperingen er
helemaal niet van overtuigd zijn
dat wij ‘waardevrij onderzoek’
doen, maar dat men er daarente
gen van uitgaat dat wij precies de
resultaten en adviezen leveren
waar politiek en beleid om vra
gen”. Milieudefensie zal zeggen:
Als de minister een luchthaven
in zee wil, zal uit V&W-onder
zoek gegarandeerd blijken dat
het kan”. Moeten ook wij ons
straks verdedigen tegen RIVM
achtige beschuldigingen? Nieuwe
kop in Trouw: ‘RIKZ knoeit met
cijfers’?”.

stellen met “RIKZ, V&W’ om
onze positie meer zichtbaar te
maken. Voor wat betreft dat ‘loszetten’ ten opzichte van politiek
en beleid: Pans geeft aan dat je
dergelijke ruimte moet durven
claimen (hij onderschrijft de
noodzaak daarvoor), maar dat
het natuurlijk in goed overleg
dient te geschieden met klanten
en met het ministerie zelf. Korte
lijnen tussen bijvoorbeeld de
directie Voorlichting en onze
dienst zijn daar in praktijk dé
oplossing voor. En het werkt
natuurlijk twee kanten uit; wij
moeten wel zichtbaar maken dat
we (Verkeer en) Waterstaters
zijn. Voor wat betreft het tweede
punt (het niet automatisch
geloofwaardig zijn): we moeten
inderdaad niet alleen zichtbaar
maken wat we doen, maar ook in
welke -politieke- context dat
gebeurt. En de oproep om ons
meer als ‘makelaar’ te gedragen
blijft onverminderd van kracht.
-

-

De forumsessie was een aanzet
tot het (her)formuleren van
V&W-breed communicatiebeleid.
De sfeer was informeel, de uit
spraken provocerend bedoeld,
het doel was brainstormen. Het
resultaat was een bijzonder
geanimeerde discussie. Deze zal
vervolgd worden. Aangezien het
RIKZ-imago niet verzonnen
wordt door communicatiemede
werkers, maar bepaald wordt
door ons allen, nodig ik jullie bij
Daarop reageerde Pans als volgt: deze uit in ieder geval de discus
diensten en directies van Verkeer sie te volgen en zo je wilt, daar
actief via mij aan deel te
en Waterstaat horen zich als
onderdeel van Verkeer en Water nemen. Input is welkoml
staat te gedragen. Op bouwbor
Martine Leewis (DEC)
den, in brochures, op Internet
070-37 74 408
sites wil Pans geen “Directie
Noordzee, onderdeel van Rijks
waterstaat, Ministerie van Ver
keer en Waterstaat’ meer zien
staan, maar alleen: ‘V&W’. Enige
uitzondering: Specialistische
diensten. Wij mogen ons voor-
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Communicatie in beweging
SNELLER, BETER,

efficiënter en
goedkoperl Daar draait het om in
deze tijd. Laten weten wat je
doet, waarom en hoe.
Organisaties investeren steeds
meer in het professionaliseren
van hun communicatie. Ook op
de V&W-agenda neemt commu
nicatie, dankzij onze nieuwe SG,
een belangrijke plaats in (zie ook
artikel op pagina 15). Het hoofd
kantoor (bureau DC) is bezig
met een communicatiestrategie
RWS met als belangrijkste aan
dachtspunt verbeteren van de
interne communicatie binnen
RWS. Ook de communicatiedes
kundigen van de zes specialisti
sche diensten hebben de
krachten gebundeld om de meerwaarde van de specialistische
diensten (SDn) beter onder de
aandacht te brengen binnen
V&W en om de aantrekkelijkheid
van de SDn op de arbeidsmarkt
te vergroten. RIKZ participeert op
dit gebied in veel overlegkaders.
Over onze eigen communicatie
dachten wij al langer na. Het
Directieteam ging vorig jaar
akkoord met plannen voor het
professionaliseren van onze inen externe communicatie. De
communicatiestrategie RIKZ
1998-2003 werd in mei 1998
goedgekeurd. Besloten werd tot
uitbreiding van de formatie bij DF
om uitwerking te geven aan de in
de strategie gestelde doelen.

in dienst bij het RIKZ. Sinds 15
februari kwam Suzanne van
Beek-Smeeman de gelederen
versterken als pr-assistente. De
C-(communicatie)poot van RIKZ
is dus hard bezig om zo snel
mogelijk de doelen in de strategie
om te zetten in concrete resulta
ten.
Een Stuurgroep
Communicatie,
onder voorzitter
schap van Dik
Tromp, werd inge
steld voor de stra
tegie-ontwikkeling
ten aanzien van de
communicatie van
het RIKZ.

16

FERBUARI 1999

van externe communicatiedes gen, actueel houden corporate
kundigheid.
informatie op de IntrAnetten en
het Internet.
Binnen DFC zijn de taken als
volgt verdeeld:
Wat wij willen bereiken is dat
Martine zorgt voor het verbete
iedere medewerker snel die infor
ren van de productcommunicatie, matie vindt die hij/zij nodig heeft
het begeleiden van de pilots en
om zijn/haar werk goed uit te
het bewaken van de corporate
voeren. We moeten met z’n allen
communicatie
voorkomen, dat er zaken dubbel
RIKZ + afstem
gebeuren. Verder willen we
ming met
bereiken dat medewerkers erg
RWS/V&W.
gemotiveerd en geïnspireerd zijn
Concreet bete
en met veel plezier weten waar
kent het: project- om zij elke dag zo hard nodig
leiders adviseren zijnl
bij het communi
catietraject van
Hoe in de praktijk uitwerking aan
hun producten;
deze taken wordt gegeven of zal
betere begelei
worden gegeven en wat dat voor
De hoofddoelstel
ding bij de (reeds iedere medewerker betekent is
lingen uit de com
jaren verplichte) reeds in de hoofdafdelingsstaven
municatiestrategie met taken
communicatieparagraaf in ieder
en in de vestigingen gepresen
voor DF zijn:
productplan; DI adviseren bij
teerd. Voor de overige afdelingen
• verbeteren van de interne
strategische keuzen t.a.v. de
worden nog presentaties
communicatie en afstemming communicatie van de dienst;
gepland.
met de vestigingen;
adviseren bij het inhuren van
Wie niet zo lang kan wachten en
• professionaliseren van de pro externe deskundigheid op com
alvast meer wil weten over de
d u ctcom m u nicatie
municatiegebied.
uitwerking van de communicatie• communicatie van een aantal
Diana werkt aan de verbetering
strategie, kan contact opnemen
grote RIKZ-projecten op pro
van de interne communicatie met met
fessionele wijze begeleiden; te aandacht voor introductie van de Martine Leewis,
weten INLI, Derde Kustnota
nieuwe medewerkers, betere
070-377 4408
en Millennium, communicatie afstemming van interne informa of Diana ‘t Zand
minded maken van de RIKZ
tieverstrekking (meer gebundeld 070-37 74 422.
medewerkers (door voorlich
en op maat), realiseren van
ting, trainingen etc.);
dienstbrede communicatiemidde
• verbeteren van de corporate
len.
(RIKZ-brede) communicatie en Suzanne biedt administratieve
zorgen voor afstemming met
ondersteuning en zorgt met
Vanaf 1 oktober jongstleden is
de V&W/RWS-communicatie name voor de huisstijlmacro’s,
Martine Leewis (op contractbasis)
lijn;
opzetten van dienstbreed adres
als senior communicatie-adviseur • advies verstrekken op gebied
senbestand, wisseltentoonstellin
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Raadsel
IK WEET DAT

jullie het allemaal

doen.
Waarneming 1.
Elke dag zie ik in de kantine
iedereen ladingen voedsel naar
binnen schuiven terwijl toch het
gemiddelde gewicht grosso
modo gelijk blijft. De conclusie
ligt voor de hand.
Waarneming 2.
Overal in het gebouw ligt de
vloer er keurig bij. Alle proppen
papier en ander afval verdwijnt
netjes in de bakken. Nette Haag
se ambtenaren.

Waarneming 3.
Die is beperkt tot de zesde ver
dieping. En alleen tot de heren’.
Vandaar mijn vragen: Komt het
ook op de andere verdiepingen
voor?” Treedt het ook op bij de
dames’?”; Komt het voor bij
alle gezindten, bij alle leeftijds
groepen, bloedgroepen, etnische
niveaus?”.

van de nieuwe rollen op de
grond?
Waarom?
Waarom neem je ze niet ter
hand, waarom loop je er niet
mee over de gang, waarom
deponeerje ze niet in de rijks
prullen bak?
Ik weet toch wel wat er daar alle
maal gebeurt.

Het is een raadsel.
Waarom liggen er zeer regelmatig, in de daartoe bestemde ruimtes van de heren’ op de zesde
verdieping de resten van de
opgebruikte rollen WC-papier en
de stukgescheurde verpakking

Dus, stuur je hoogst persoonlijke
motivatie naar de redactie van Tij
& Taal.
Sandeh (ABN)

Voor de agenda.......1O september 1999
deze datum alvast
maar in uw agenda, op die dag
wordt de alweer 6de RIKZ sport
dag georganiseerd. Wij hebben
gekozen voor een locatie en een
programma dat zelfs de meest
verwende RIKZ’er aangenaam zal
verrassen. Natuurlijk wordt het
sportieve aspect niet verwaar
loosd, alhoewel dat op deze loca
tie geen moeite zou kosten.
Naast de mogelijkheid om deze
dag door te brengen met een
NOTEERT U

flinke portie fysieke stress zal het
ook mogelijk zijn de hersenen die
dag overwerk te laten verrichten.
Met andere woorden als sportcommissie hebben wij de uitslag
van de enquête bestudeerd en
meegenomen in de plannen voor
de 6de editie.
Omdat wij op dit moment nog
volop bezig zijn met de invulling
van het programma kunnen wij
verder nog geen onthullingen
doen. Maar u kunt er zeker van
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zijn op korte termijn meer van
ons te vernemen.
Omdat wij er zeker van zijn dat
dit een bijzonder aangename dag
dreigt te worden, nodigen wij u
hierbij van harte uit om deze dag
bij te wonen.
Namens de sportcommissie,
Gerard Groeneveld
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DFD/PR-mededelïngen
Folder V&W-organisatie

geïnteresseerde (toekomstige)
relaties en werknemers. Ook van
deze brochure ligt een voorraad
in de bibliotheken.

ders, brochures en dergelijke in
de beeldcommunicatie. Heeft u
vragen over de beeldcommunica
tie, dan kunt u contact opnemen
met de vormgevers in de eigen
vestiging of met Diana ‘t Zand.

opdracht om vanuit de dienst
medewerkers voor te dragen die
geschikt zouden kunnen zijn voor
de functie van inhoudelijk web
master en/of technisch webmas
Beeldcommunicatie
ter. Dat bleek niet echt
Vanaf 1januari1999 is de nieu
eenvoudig. In het DI van 23
we beeldcommunicatielijn binnen RIKZ IntrAnet Project (RAP)
februari is besloten dat IntrAnet
V&W verplicht (zie Tij en Taal
Hoe staat het nu eigenlijk met
wordt ingezet voor de interneseptember jongstleden). De
ons IntrAnet? Een veel gehoorde communicatie bij RIKZ.
beeldcommunicatie is een aan
vraag in de wandelgangen. Na
DF is verantwoordelijk voor
vulling op de huisstijl, omdat in
afronding van het demonstratie- IntrAnet. De functionele web
de praktijk bleek dat projectlei
model is de Functionele werk
master wordt tot eind 1999 inge
ders niet altijd uit de voeten kon groep opgeheven. De leden van huurd, in 2000 wordt bezien hoe
den met de V&W-huistijl (te
de klankbordgroep werd toen
ver we met IntrAnet zijn geko
beperkend) en daarom sublogo’s gevraagd beschikbaar te zijn voor men en wordt de inhuur opnieuw
lieten ontwikkelen. De beeldcom reacties op het concept-beslisdo bekeken. Voor informatie over de
municatie biedt meer mogelijkhe cument.
voortgang van het RIKZ IntrAnet
den dan alleen het gebruik van
De Management Werkgroep kon Project kunt u contact opnemen
een logo en een lettertype. Een
begin december het definitieve
met Lex van Gennip, 070-3114
specifieke schrijfwijze, symboliek beslisdocument RAP ter behan
575.
en kleurenpallet onderstreept het deling aan het DT aanbieden. In
eigen karakter en identiteit van
de RIKZ-bibliotheken ligt een
IBO-PRIJZEN 1998
een dienst/project. Het kleuren exemplaar ter inzage. Voorstel
De toekenning van de IBO-prijs
pallet brengt meer samenhang
aan het DT was, gezien de drin iedere maand aan een medewer
tussen de diverse communicatie- gende behoefte aan een organi ker die een voorbeeldfunctie had
uitingen. De Vier beleidsterreinen satiestructuur rond het gebruik
in de nieuwe manier van IBO
van het ministerie onderscheiden van het medium, om per 1 janu werken was erg succesvol in
zich qua kleur en vorm van
ari 1999 te starten met RIKZ
1997. Voor overige medewerkers
elkaar, maar hebben wel een bin Intranet. Wegens overvolle DT
erg inspirerend geweest om vol
ding met het beeld voor heel
agenda’s werd besluitvorming
gens het afspraak = afspraak
V&W. De kleuren voor het
opgeschort tot het DI van 12
principe te gaan werken. Wegens
beleidsterrein Water bijvoorbeeld januari 1999. Het Directieteam
de stimulans die van de blijk van
zijn blauw/groen. De beeldcom ging akkoord met dienstbrede
waardering door alleen al het
municatielijn voor RIKZ wordt
invoering van IntrAnet, onder die genomineerd zijn en de prijstoe
ontwikkeld door de afdeling
voorwaarde dat er geen extra
kenning uitging, besloot Dik
Visuele vormgeving (DFV). Alle
mankracht kon worden aange
Tromp om nog ‘een jaartje’ door
RIKZ-vormgevers hebben reeds
trokken voor technisch en func
te gaan met de 80-prijzen. Zo
een CD-rom met de basiselemen tioneel beheer. De Management werd in de eerste helft van 1998
ten voor het ontwerpen van fol Werkgroep kreeg de aanvullende nog een flink aantal 180-prijzen
uitgereikt. Maar 180 raakte meer
Overzicht van de IBO-prijzen in 1998
en meer ingeburgerd binnen het
Brochure ‘Wie, wat, waar’
RIKZ en werd eigenlijk een beetje
Eerder verscheen de corporate
januari Dik Bril
AB Haren gewoon. De animo voor het
brochure Het ministerie van Ver
februari Charlie Dam
DEK Den Haag nomineren van kandidaten voor
keer en Waterstaat; Wie, wat,
maart
Anja Phernambucq+Gita Kraijo RIKZ + directie Zeeland de 180-prijs nam af. Collega’s
waar’. Deze geeft een Vrij uitge
Middelburg werden steeds vaker voorgedra
breide indruk in woord en beeld
april
Adrie Hokke
IIE Den Haag gen vanwege allerlei redenen,
van de Organisatie en taken van
mei
Secretariaat Haren
(7 personen) AB/DF Haren maar niet op grond van hun ver
het ministerie. In de bijlage zijn
juni
Harry van Reeken
AB Den Haag diensten ten aanzien van de IBO
pasfoto’s te zien van de topfunc
werkwijze. Het IBO-prijzenfestijn
tionarissen van ons departement.
Zomer IBO-prijs
werd dan ook afgesloten met de
Deze brochure is bedoeld voor
september
Gert Vriezekolk + Martin Steendijk ITL Middelburg Zomer 180-prijs in september
ER IS FEN nieuwe handzame folder
uit over de organisatiestructuur
en taken van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Deze is
recent uitgegeven (februari
1999) door de directie Voorlich
ting en is zowel in het Neder
lands als in het Engels
beschikbaar.
De vouwfolder, volgens de nieu
we beeldcommunicatielijn uitge
geven, geeft beknopt een beeld
van missie, taken en werkwijze
van V&W-directoraten en dien
sten. De SG heeft alle dienston
derdelen van Verkeer en
Waterstaat opgeroepen zich
méér als onderdeel van V&W te
gedragen (i.p.v. als RWS, DGP,
RLD etc.- zie artikel op pagina
15). Een eerste stap is natuurlijk
wéten waar ook de andere
V&W-onderdelen voor staan.
Deze folder kan daarbij helpen,
maar is voornamelijk prima te
gebruiken bij afspraken met
externen, congressen, symposia
e.d.
Alle secretariaten en vestigingsbi
bhotheken hebben ter informatie
een aantal exemplaren ontvan
gen. De (zeer beperkte) voorraad
ligt in de bibliotheek in Den
Haag. Mochten er extra grote
voorraden nodig zijn in verband
met een aanstaand congres of
symposium, raad ik een ieder aan
dit (ruim) tevoren aan te geven
bij de bibliotheekmedewerkers in
Den Haag.

-

-

-

-

-

-

-
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Diana ‘t Zand (DFC)
DFI ontwikkelingen
Nadat ik in oktoberjl. in Den
Haag een koffiepraatje had
gehouden over de ontwikkelin
gen bij bibliotheek en archief
(DFI), dacht ik alle RIKZ-ers ver
der d.m.v. Intranet op de hoogte
te kunnen houden 1 Maar helaas,
dat is nog niet mogelijk, vandaar
dat ik jullie op deze ‘ouderwetse’
manier nog even over en paar
zaken bijpraat.
IZG
De intranetsite van alle V&W

bibliotheken ‘Informatie zonder
Grenzen (IZG)’ wordt steeds
meer gebruikt. Sommige afdelin
gen hebben al een aparte
demonstratie gehad van lom
Bennink, en het IZG (wereld)bol
letje zie je steeds meer terug op
bureaus. We blijven deze site
verder ontwikkelen, en onder
zoeken op het ogenblik vooral de
attenderingsmogelijkheden van
literatuurinformatie, tijdschriftar
tikelen etc..

kader van millenniumproblema
tiek zijn geinventariseerd, ook te
onderzoeken op hun waarde
voor het archief. Zoals bekend
(lees ook de krantenl) verdwijnen
deze bestanden met belangrijke
informatie vaak toch onterecht
bij invoering van nieuwe technie
ken. Jullie horen hier meer van
binnenkort.

Publicaties
De bibliotheek en het archief zijn
samen bezig met het toegankelijk
maken van rapporten, brochures,
Digitale duurzaamheid
Naar aanleiding van V&W-brede werkdocumenten etc. in Cardbox
activiteiten is Simone Zwiers
(met de bedoeling dat dit z.s.m.
op Intranet komt), inclusief con
inmiddels bezig om de digitale
bestanden bij het RIKZ, die in het tactpersoon, check origineel in

archief, aanwezige voorraad, hoe
te handelen bij vragen van der
den, etc. We hopen met jullie
hulp zo snel mogelijk een duide
lijk overzicht te hebben van al
verschenen publicaties, alsmede
een duidelijker nagevolgd beleid
op het gebied van publicaties
(leest er nog wel eens iemand de
Handleiding publicaties in de
Wegwijzer?).
lot zover een aantal DFI-zaken,
de rest volgt hopelijk via onze
site op Intranet.
iacqueline Rousel (DF/)

Personeelsm utaties
Gratificaties:
A. Akhiat, J. Doekes, ing. M.J. Latuhihin, ing. E.R.A. Marsman, F.A.J.M. Vijverberg, ing. W.J.M. van Zeijl (allen van ITS) elk f 500,-- bruto;
grote inhaalslag gemaakt t.b.v. uitbrengen Jaarboek 1996/1997 en t.b.v. het vernïeuwen van onderliggende programmatuur en in de kwa
liteit van gegevens en kerngetallen; dit alles is gelukt door een enorme inzetl

L.J. Buffart, mw. S.W. Sewmar (beiden ITE) elk f 500,-- bruto; hebben de stijgende werkdruk i.v.m. een aantal extra taken binnen het
bedrijfsbureau met maximale inspanning opgevangen.
F. Hazelaar, C.RA. Verdoorn (beiden IIFP) elk f1000,-- bruto; grote inzet geleverd (binnen en buiten de normale werktijden) bij de transitie
van RIKZ naar het nieuwe netwerk.
M. Surie (ITFP) f 500,-- bruto; tijdens de periode van afwezigheid van een zieke collega spontaan de planningstaak overgenomen en
tijdig het rooster en de bezetting van de helpdesk verzorgd.
K.P. Andrea, P. Vogelsang (beiden ITH) elk f500,-- bruto; extra inzet i.v.m. zieke collega.
ing. J.H.M. van Doorn, F.A.J. Maat, A.J. van Peenen (allen 11H) f1000,-- bruto; heeft zich geweldig ingezet voor de opzet van een nieuwe
onderafdeling met een eigen taakstelling.
F.A.J. Maat, A.J. van Peenen (beiden 11H) f500,-- bruto; heeft met een zeer positieve instelling extra werk verzet i.v.m. een vacature.
D.A. Bril (ITLH) f1500,-- bruto; heeft in het afgelopen jaar veel vrije tijd en veel energie gestoken in een aantal voor het lab belangrijke
ontwikkelingen.
ing. W.S. Rauws (lUl) f1000,-- bruto; grote inzet bij de ontwikkeling van Windows-versie voor MFPS; hoge werkdruk, doortastend en
standvastig optreden; goede communicatie met alle betrokken partijen.

1

Drs. R. Bosman (OSC) f 6000,-- bruto; heeft zeer veel werk verzet voor de voorbereiding van het management contract; heeft een goede
aanzet gegeven voor betere structurering van de bedrijfsvoering van RIKZ in de toekomst.
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Personeelsmutaties
Indiensttredingen:
B.S. Willemse
mw. S. Smit
mw. drs. J.P. van Rijn
drs. S.H. Kabuta
dr. J.D. van der Woude
mw. drs. E.A.M. Albers
A. Nederlof
H. van Ginkel
mw. G.M. van Gorkum
mw. T. Korving
mw. drs. P.A. Walker

ABD
CXA
ABBI
ABN
IUP
MOB
MOB
PXR
ABE
ABE
ABW

01-10-1998
01-11-1998
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-02-1999
01-02-1999
01-02-1999

Middelburg
s-Gravenhage
s-Gravenhage
‘s-Gravenhage
‘s-Gravenhage
s-Gravenhage
s-Gravenhage
s-Gravenhage
s-Gravenhage
‘s-Gravenhage
Haren

Uitdiensttredingen:
mw. A. Mahasing-Sewtahal
RW. van Horssen
R.T. Lutz
drs. JA. van Dalfsen
ing. J.F. Ruiter
mw. D.M. Winter
R.F.A. Weeber
ing. H.T. de Haan
mw.drs. A. van der Meulen
mw.S.E. Bergakker-Ammerlaan
ir. W.TJ.N.P. Bakker
mw. UM. Wiersma
mw. T.J.M. van Ingen

ITE
OSBN
ABD
ABN
ABW
118
ITHB
OSBN
OSCT
05E
0SF
ABE
DFH

01-12-1998
31-12-1998
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-02-1999
01-02-1999

s-Gravenhage
s-Gravenhage
Middelburg
Haren
Haren
s-Gravenhage
‘s-Gravenhage
s-Gravenhage
s-Gravenhage
s-Gravenhage
s-Gravenhage
‘s-Gravenhage
Haren

Verplaatsingen binnen V &W:
P.G. Schouten
(naar D.W.W.)

DF

01-01-1999 ‘s-Gravenhage

1111
ITB
ITB
ITLH
ITLH
ITLH

01-03-1997
01-09-1997
01-09-1997
01-09-1997
01-09-1997
01-09-1997

Bevorderingen:
A.J. de Jong
dr. RVM. Bot
ing. E.R.A. Marsman
mw. K. Koning
W. Wilts
ing. A.E. van der Zande

s-Gravenhage
s-Gravenhage
‘s-Gravenhage
Haren
Haren
Haren

mw. A.J. Nijsse
G.C. Spronk
ir. J.C. Borst
ing. W.S. Rauws
mw. C. van der Vlist
ing. A.M. van Berchum
Ei. Huldman
mw. Mi. de Jong-Dekens
A. Poeran
ing. W. lansini
mw. 5W. Sewmar
drs. G.J. Rotmensen
J.C.B. Eykman
mw. J.A.E. Ardaseer-v.d.Heijden
T. Bennink
mw. H.M. Pouwiel
dr. 1F. Bakker
ing. H.W. Bargerbos
ing. M.D. Hartogs
mw. 5W. Sewmar

ITLM 01-09-1997
ITCM 01-09-1997
1111 01-09-1997
lUl 01-09-1997
HO 01-10-1997
ABD 01-01-1998
CXFB 01-01-1998
ITLH 01-01-1998
lUl 01-03-1998
ITHL 01-10-1998
05E 01-10-1998
ABD 01-11-1998
DFM 01-11-1998
DFD 01 -12-1998
DFIB 01-12-1998
DFM 01-12-1998
05CM 01 -12-1998
ABW 01-01-1999
ITHL 01-01-1999
05E 01-01-1999

Ambtsjubileum 121/2 jaar:
ing. WiM. van Zeijl
ing. W.F. van der Hoeven
ing. E.R.A. Marsman

ITB
01-03-1999 s-Gravenhage
IUH 01-03-1999 Haren
18
01-04-1999 s-Gravenhage

Ambtsjubileum 25 jaar:
ing. W. Schreurs
ir. A. van Urk
LA. Villerius
M. den Exter
W.S. Ros
dr. J.P.M. Mulder

ITLM 01-12-1998
AB
15-12-1998
05CM 26-12-1998
ABBL 02-01-1999
ITFT 10-01-1999
OSFM 15-02-1999

Middelburg
Middelburg
‘s-Gravenhage
s-Gravenhage
s-Gravenhage
Middelburg
s-Gravenhage
Haren
s-Gravenhage
s-Gravenhage
s-Gravenhage
Middelburg
Middelburg
s-Gravenhage
‘s-Gravenhage
Middelburg
Haren
Haren
s-Gravenhage
s-Gravenhage

Middelburg
s-Gravenhage
Haren
s-Gravenhage
s-Gravenhage
s-Gravenhage

Kopij voor de volgende Tij & Taal
Voor 9 april 1999 graag inleveren bij:
Marjan Vroon in Haren
Joost Eykman in Middelburg
Frank Dingeman in Den Haag

1

20

FEBRUARI 1999

Tij & Taal

S

Nummer 2

JUM 1999

t

Ti

Ministerie van VerkeerIIaterstaat

Rijksinstituut voor Kust en Zee! RIKZ
Directoraat-Ge,a.al RijkswateÏtRt

Nieuwjaarsborrel op 17 maart
1999!!!
MAART om 12 uur is van
wege een gesimuleerde millenni
• urn-overgang van UeSVSD
(Stormv1oedwaarschuwingsdienst)-systemen een nieuwjaai
borrel gehouden. Om klokslag 12
uur gingen de systemen het nieu
we millennium in, De resultaten
hiervan waren om 6 over 12 te
zien toen de eerste in het iiwe
millennium ingewonnen gege
vens werden gepresenteerd.

O 17

/IWI5

—

Redactie:
Geerd Drost
Maajke van Huisstede
Frank Dingernan
Redactie-adres:
Maaike van Huisstede
Kortcnacrkade 1
Den Haag. tel. (070) 311 4421
Vormgeving:
Jan van den Broeke

Correspondenten:
Middelburg
Haren

Lilian Withagen
Carrnen Loos

Voordat de mlllennium-overgan
plaats vond is aan de verzamelde
SVSD-medewerkers en andere
Foto 1. Klaar voor de millennium-overgang.
belangstellenden uitgelegd wat
meetnetten vanwege de millenni bieden hierbij data aan die opge
er zich (achter de schermen)
nomen is tijdens de storm van
um-situatie versneld over gaan
afspeelde.
begin februari dit jaar. Het simu
op RMI-technologie. Dit is nu
leren van het model WAQUA is
nog niet zo en daarnaast is het
het
een stuk simpeler doordat de
topje van de ijsberg. De onderste voor een volledige simulatie
90% van de ijsberg bestaat uit de noodzakelijk dat ook de systeem- aanlevering door middel van
klokken van de meetnetten in de bestanden plaatsvindt. Hiertoe
operationele meetnetten (MSW
pas lopen met die van het SVSD zijn de WAQUA-bestanden van
en Meetnet Noordzee) en de
diezelfde storm bewaard en
systeem. Daarom is in nauwe
operationele modellen bij het
omgedateerd klaargezet.
KNMI. Het topje zorgt ervoor dat samenwerking met Directie
Noordzee (de beheerder van de
de data wordt opgehaald en
De testen zijn inmiddels afgelo
gepresenteerd zodat een gefun RMI-teststraat) een RMI test
meetnet ingericht. Dit test-meet pen en hebben hun nut jammer
deerde SVSD-verwachting de
genoeg of gelukkig (het is maar
net doorloopt samen met het
wereld in gaat. Voor een goede
SVSD-systeem de tijdreis van 15 hoe je het ziet) bewezen. Naast
test is het noodzakelijk dat die
een aantal echte millennium
test minstens een maal met echte december 1999 t/m 15januari
foutjes die puur met de presenta
meetnet- en model-koppelingen 2000 en van 21 februari t/m 7
tie van jaartallen te maken
wordt uitgevoerd. Dit bleek wat maart. Het test-meetnet wordt
hadden zijn ook nog enige fou
de meetnetten betreft een bewe op zich weer gevoed vanuit
ten uit de handinvoerfunctie
simulatoren. Deze simulatoren
gend doelwit te zijn omdat de
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gehaald. Deze waren nog niet
eerder ontdekt omdat deze func
tie alleen in noodgevallen wordt
gebruikt. Deze functie is echter
juist in de millennium-situatie,
waarbij de kans bestaat dat alle
geautomatiseerde inwinning
wegvalt, cruciaal. Nog een inte
ressant resultaat was dat nog een
fout werd ontdekt in het gebruik
te Database Management Sys
teem: Ingres. De backup-functie
deelde mee dat het jaar 2000
geen 29 februari kent. En dit is
dus wel zo.
Pieter Haaring (IT)

Foto 2. De eerste fles ging wat wild, deze moest voorzichtiger.

Antwoord op Raadsel
IN DE VORIGE TIJ EN TAAL wilde San
deh weten waarom de resten van
de opgebruikte rollen WC-papier
en de verpakking op de grond
blijven liggen en niet in de prul
lenbak worden gedeponeerd.
Voor IK dit raadsel oplos wil IK
me even voorstellen.

IK trap voor IK een rookvrije
gang opstap mijn sigarettenpeuk
in het trappenhuis uit.
IK parkeer als IK de kans krijg
mijn auto zo dat IK iemand blokkeer, laat geen briefje achter en
zet de auto op de handrem.
IK zet mijn fiets altijd zo dat er
zeker twee tot drie fietsen niet
IK neem servies mee uit het res zonder meer uit het rek gehaald
taurant en zet het na gebruik in
kunnen worden.
de koffiecorner, liefst onder het IK heb in december 1998 een
briefje waarop staat dat servies
rapport laten kopiëren en heb dat
niet in de koffiecorner thuishoort. (eind april) nog steeds niet opge
IK pak elke keer als IK koffie haal haald.
een schone beker en laat de
IK bespreek vergaderzalen, bestel
gebruikte beker(s) net zolang op koffie en zeg deze bij niet door
mijn kamer staan tot ze met geen gaan niet af.
borstel meer schoon te krijgen
IK verlaat mijn kamer zonder mijn
zijn.
telefoon door te schakelen of
IK laat na het gebruik van een
mijn collega’s te zeggen waar IK
dienstauto mijn reisresten zoals
ben.
klokhuizen, boterhamzakjes,
colablikjes, snoeppapiertjes e.d.
Nu je weet wie IK ben zal lKje
achter voor de volgende gebrui mijn motivatie geven voor mijn
ker.
daden.

De fietsende collega kan ook een
standaard onder zijn fiets monte
ren, kan die deze ook overal
kwijt, trouwens een fiets is zo
De schoonmaker is er om de wc’s verplaatst, toch.
schoon te maken, kunnen gelijk
De kopiëerder is er om te kopië
de rolletjes e.d. opgeruimd wor ren, mag blij zijn dat er wat te
den, toch.
doen is, ook al heb IK het blijk
De cateraar haalt de koffiebekers baar niet nodig.
op, kan gelijk het vuile servies
Gaat een vergadering niet door,
meegenomen worden, toch.
heb IK het al druk genoeg om al
De schoonmaker maakt de
die mensen af te bellen, moet IK
kamers schoon, kunnen gelijk de dan ook nog de zaal annuleren
vuile koffiebekers worden weg
en de koffie afzeggen? Dat zien
gehaald, toch.
ze vanzelf wel, toch.
Facilitaire Zaken onderhoudt de
Ben IK weg dan ben IK weg,
dienstauto’s, kunnen ze deze ook handelt mijn collega het wel af,
elke dag schoonmaken, toch.
als ze me echt nodig hebben vin
De schoonmaker veegt en dweilt den ze me echt wel, toch.
het trappenhuis, maken één of
twee peuken meer of minder ook IK bedoel IK ben er tenslotte
niet uit, toch.
alleen maar om mijn functie uit te
De geblokkeerde collega moet
voeren.
maar niet zo vroeg beginnen, kan
tIK zet (mlv)
best even wachten tot IK ben
opgespoord.
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IK vind dat IK geen dingen hoef
te doen als daar anderen voor
zijn.

Met gepaste trots stellen wij u voor.......
wolk van troebel water achterla
tend.
Kenmerkend voor het RIKZ zijn
de informele koffiepraatjes. Iets
wat we wilden delen met onze
bezoekers. Met duidelijk succes;
de presentaties kwamen goed
over, en verschillende malen ont
stond een levendige discussie.
Wat opviel was dat niet alleen de
bezoekers met de spreker in
gesprek raakten, maar ook ande
re RIKZ-ers waaronder DIleden zich in de discussie
mengden. Zo werd spontaan een
aantal interne muurtjes geslecht.
Iets om te herhalen, ook als er
geen ‘hoog’ bezoek is.
-

Gaat dat zo bij de volgende kustnota!

RIKZ heeft dit de afgelopen
periode met reden een paar keer
mogen zeggen. Eerst kwamen de
Directeur-Generaal Prins en de
plv. Directeur-Generaal Keijts op
bezoek, vervolgens Staatssecreta
ris Monique de Vries. Voor
schrijfster dezes een mooie oefe
ning om te bedenken: Wat laat
je zien als je Hét RIKZ laat zien?
In zeer beperkte tijd en ruimte?
En, bestaat dat wel, Hét RIKZ?’.
HET

Een zoektocht naar essentie.
Wat, tot onze grote spijt, meteen
al afviel, waren uitgebreide
bezoeken aan kust en zee, of aan
onze vestigingen. Geen tijd, te
ver. Dat maakt het moeilijk, het
ideaal was ‘laarsjes aan, naar bui
ten, laten zien wat wij doen en
kunnen tegen de achtergrond
van de praktijk’. VIPs zijn immers
ook maar mensen, die liever zelf
op ontdekkingsreis gaan dan de
hele dag in een vergaderzaal de
ene redevoering na de andere
aan te moeten horen. Maar met
enig kunst en vliegwerk bleek er
toch een hoop leuks mogelijk.
Zo haalden wij Haren naar Den
Haag, om aan Prins en Keijts te
laten zien dat het RIKZ meer is
dan alleen een pand aan de Kor
tenaerkade. Het Harens gezel
schap stelde een aantal RIKZ-ers

-

voor die de bezoekers wellicht
niet verwachtten, maar die bij
ons hun sporen hebben achterge
laten; Ibo, Bobo en Klant de
Koning. Bert Keijts zal zich voor
taan (nu Paul Hamelijnck met
pensioen is) met IBO bezig hou
den. Na het zien van de reprise
van het Harens Cabaret kan hij in
elk geval concluderen dat IBO
leeft binnen het RIKZ. En dat
RIKZ-ers over de nodige artistie
ke talenten beschikken.

En tot slot werd beide keren het
episch centrum van RIKZ-Den
Haag, de Stormvloedwaarschu
wingsdienst, bezocht. Ietwat
geschrokken vroegen Prins en
Keijts zich af of het werkelijk het
RIKZ is, dat de beslissingen
neemt in geval van nood op te
roepen tot dijkbewaking. Ja
zeker”, legde Jan Kroos rustig uit,
“Na u via de lijnen van het

Hoofdkantoor geïnformeerd te
hebben”. Bert Keijts vond het zo
spannend dat hij aangaf een keer
tijdens storm uit z’n bed gebeld
te willen worden, om erbij te
kunnen zijn. Waarvan acte.
-

Het bezoek van de Staatssecreta
ris werd s middags voortgezet
op de Arca, het vlaggeschip van
onze collega’s bij de Directie
Noordzee. En dan blijkt het hart
van de echte Waterstater toch
nog immer een technisch ge
oriënteerd mannenhart te zijn.
Want wat is er mooier dan spelen
met veegarmen en stunten met
vliegtuigjes? Heerlijk in de zon op
het achterdek staan, misschien?
Al met al kijken de organisatoren
van beide bezoeken met tevre
denheid terug op de dagen. En
bedanken, ook vanaf deze plaats,
alle RIKZ-ers die meegewerkt
hebben of erbij geweest zijn.
Martine Leewis (DFC)

-

Geen tijd voor bezoek aan echte
laboratoria of veldstations? Geen
mogelijkheid om bodemmonsters
te nemen en te laten onderzoe
ken? Geen nood; als u niet naar
de beesten komt, komen de
beesten naar u! Voor ze wist wat
haar overkwam stond Monique
de Vries met een zeeklit in haar
handen, terwijl Marco Dubbeldam en Joost Stronkhorst haar
proefondervindelijk lieten ervaren
hoe bio-assays werken. En ook
de recente media-aandacht voor
vervuild slib en de gevaren van
Trybutieltyn maakte de nodige
discussie met de Staatssecretaris
los. Overigens wekte het droevig
lot der zeeklitten wel deernis bij
het gezelschap op; stiekem werd
er eentje uit vervuild slib gered
en teruggezet bij z’n vriendjes,
waar hij zich meteen ingroef, een Zeeklit op de hand van de Staatssecretaris.
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Rijkswaterstaters anticiperen op de toekomst
Een frisse blik op onze werkplek van morgen
Rijkswaterstaatsmedewerkers die
minder dan twee jaar in dienst
waren een oproep in de bus om
mee te denken over de toekomst
van Rijkswaterstaat. Danielle Janmaat (directie Zuid-Holland): ‘Ik
voelde me meteen aangespro
ken. Rijkswaterstaat wilde jonge
medewerkers, met een frisse kijk,
laten meepraten en meedenken
over de toekomst van onze Orga
nisatie. Wij doen dat met colle
ga’s uit alle windstreken. Een
multi-culturele samenwerking,
dat is nog eens iets anders dan je
dagelijkse werkzaamheden.’

Heel Rijkswaterstaat kon mee
denken
Misschien herinnert u zich nog
dat wij de vraag kregen: Wat
biedt de toekomst van Rijkswa
terstaat? De groep die dit het
meest origineel kon verwoorden
maakte kans op een forse geld
prijs van f 9.000,-. Willem Brug
geman: ‘Natuurlijk wilden we ons
hier niet beperken tot de jonge,
nieuwe garde. Juist de ouder
gedienden dragen een schat aan
kennis met zich mee en die heb
ben ook volop meegedaan’. Op
1 oktober ging de hoofdprijs van
de prijsvraag naar een team van
JE HOUDT JE PAS echt serieus met
Zes themagroepen
de Meetkundige Dienst uit Delft.
de toekomst bezig als je inves
Zes themagroepen, bestaande uit Dit team presenteerde een dag
teert in het heden’ schreef de
Rijkswaterstaatsmedewerkers
uit 2013 met een totaal verschil
Franse filosoof Albert Camus in
met verschillende achtergronden lende manier van omgaan met
1951 Dit moet de toenmalige
en functies, hielden zich het
werk en privéleven en o.a. tech
projectleider van het project
afgelopen jaar bezig met vragen nische snufjes die ons werk mak
Rijkswaterstaat 2013, Fokko
als: Wat zijn de rijkstaken over
kelijker maken. In hun ogen
Kuik- stafdienst Strategie (Q) van vijftien jaar? Wat is de verhou
signaleert bijvoorbeeld een tech
het Hoofdkantoor, ook op zijn
ding tussen de markt en de over nisch Rijkswaterstaat systeem een
netvlies hebben gehad toen hij
heid? Wat is kenmerkend voor
roekeloze automobilist en ont
nadacht over de volgende vra
het personeel van Rijkswater
vangen zij daarna een verwij
gen:
staat? Welke cursussen heeft het zingsbriefje voor de gedrags
Hoe ziet de wereld eruit over vijf personeel dan nodig? Vervallen
psycholoog.
tien jaar? Hoe ziet ons leven eruit de landsgrenzen over vijftien
over vijftien jaar? Hoe ziet de
jaar? Bestaan de specialistische
Resultaten op tafel
Rijkswaterstaatsorganisatie eruit diensten nog? Hoe gaan we om
Na een jaar intensief nadenken
over vijftien jaar? En welke rol
met de grote hoeveelheid kennis, en praten over de verschillende
spelen de Rijkswaterstaatsmede die binnen onze Organisatie aan thema’s komen de bevindingen
werkers daarin?
wezig is? Iedere groep concen
van de themagroepen nu op
treerde zich op een specifiek
papier en worden gepresenteerd
Nieuwe Rijkswaterstaters den
onderdeel van de toekomst van
aan directies, die deze gedachten
ken mee
Rijkswaterstaat.
kunnen omzetten in daden. Iede
Willem Bruggeman (huidige pro Gestimuleerd om vooral vrij en
re groep doet dit op zijn eigen
jectleider Rijkswaterstaat 2013):
creatief te blijven denken. Leon
manier, met optimale vrijheid en
Rijkswaterstaat anticipeert steeds Hombergen van de Bouwdienst: creativiteit. Enkele resultaten:
beter op de toekomst en tegen
Een mooie, inspirerende uitda
woordig proberen we dat steeds ging om met collega’s uit het hele ‘Markt en Overheid’ heeft de
minder te doen vanuit de ivoren land te praten over de rijkstaken ervaringen gedeeld met de afde
hoofdkantoren. Wij hebben
in 2013, maar ik heb wel geleerd ling Strategie en beschrijft alles in
ervoor gekozen om te luisteren
dat persoonlijk contact een voor een artikel. Suzan Vos (directie
naar onze’ Rijkswaterstaatsmen waarde is voor creativiteit en
Utrecht) vertelt enthousiast: ‘Ik
sen. Jonge en actieve collega’s,
interactie. Het is moeilijk om via
had zelf al een aantal ideeën over
daar zijn we naar op zoek
technische middelen, zoals tele
het onderwerp Markt en Over
gegaan. Zij hebben een open
foon en e-mail elkaar te inspire
heid. Op basis van interviews,
mmd’ en zij zijn immers onze toe ren’.
literatuurstudie en discussies heb
komst’. Begin 1998 kregen de
ben we onze ideeën uitgewerkt
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en vormgegeven in een artikel.
Wij gaan ervan uit dat je beleids
zaken niet kunt uitbesteden, uit
voering overigens wel. En wij
hebben een ander totaal plaatje
van de Rijkswaterstaatsorganisa
tie voor ogen. Onderdelen van
Rijkswaterstaat, zoals de uitvoe
rende delen van regionale direc
ties en specialistische diensten
worden zelfstandig draaiende
clubs met een onafhankelijke
jaarbegroting. Op die manier kan
er meer bedrijfsmatiger gewerkt
worden’.
De themagroep ‘Over de gren
zen’ heeft op 16 maart met de
Hoofddirectie van Rijkswaterstaat
gesproken over strategische
vraagstukken. De groep nam de
directie, aan de hand van sprook
jesvertellingen, mee naar twee
verschillende toekomstige maat
schappijen. De hoofdpersoon
‘Joep’, een toekomstige Rijkswa
terstater, beschrijft een dag uit
zijn leven in 2013. Volgens Dick
van Klaveren (directie Zuid-Hol
land): ‘Een levendige discussie
van ruim anderhalf uur, waaruit
bleek dat onze uitwerkingen
geen ‘ver van je bed-show’ zijn.
De Hoofddirectie had het idee
om ons in de toekomst als ‘denk
tank’ voor strategische vraag
stukken in te zetten.’ Groeit dit
sprookje dan toch uit tot werke
lijkheid?
Leerervaringen op een rij
‘Het project is nog niet af, maar
we kunnen in ieder geval conclu
deren dat het voor de afdeling Q
en de betrokken Rijkswaterstaatmedewerkers een zeer leerzame
en leuke ervaring is geweest. Ik
verbaas mij nog steeds over de
hoeveelheid enthousiaste reac
ties, en niet te vergeten de inzet,
van alle betrokkenen. Maar wij
hebben ons vergist in de hoeveel
heid tijd die je voor dit project

nodig hebt. De landelijke ver
spreiding maakt het lastig om
efficiënte afspraken te maken.
Ook hebben we veel gevraagd
van de deelnemers. Deze proces
sen met een geheel nieuwe

werkwijze, een grote mate van
vrijheid en zelfstandigheid, moet
je goed begeleiden. De tijd en
begeleiding dien je als Organisatie
beschikbaar te stellen. Dan krijg
je een sterk, vaak verrassend

resultaat waar alle betrokkenen
tevreden op terug kunnen kijken.
Bent u geïnteresseerd in de ont
wikkelingen rond het project
Rijkswaterstaat 2013, dan kunt u
terecht bij de Willem Bruggeman,

projectleider Rijkswaterstaat
2013, telefoon: 070-351 $764.
M. de Haan-De Galan
Communicatie

De hond die aan het hek bleef hangen
de
hoek sperden zich wijd open. Hij
ging op zijn tenen staan om over
zijn klanten heen te kunnen kij
ken. De gesprekken tussen de
klanten verstomden en alle ogen
richtten zich op Pipi Belle, als zij
heupwiegend langskwam. Zij was
jong, mooi, elegant en gekleed
volgens de laatste mode. Als
enige in de straat droeg zij nylons
en liep op hoge hakken. Pipi was
mannequin, een paradijsvogel
tussen kraaien en huismussen.
Pipi woonde enkele huizen van
ons vandaan, samen met haar
moeder, een oudere broer en een
hond. De familie Belle leefde zeer
teruggetrokken, ja ze gedroegen
zich uitermate schuw. Ik kan me
niet herinneren dat er, op één uit
zondering na, personen in de
straat waren die contact met de
familie Belle hadden. Het enige,
naast Pipi, waarmee ze opvielen
was een vlierboom in hun achter
tuin, die vreselijk stonk en de
hele buurt van bladluizen voor
zag.
DE OGEN VAN DE SLAGER O

fijngevoelig, met dezelfde naam
aangeduid worden als Hola’s
lichaamsdeel. Dat ervoer een lid
van een groep Scheveningers, die
Hola geschopt had. Julie
schreeuwde: “Smerige, Scheve
ningse schollekop”, en sloeg hem
een bloedneus. ‘Nog meer lief
hebbers?”, vroeg ze, terwijl ze de
groep rondkeek. Bleek, eerbiedig
Aan de westkant van de Bosjes
van Poot lag een hoge duinenrij. en zwijgend gingen ze opzij, toen
Als je die duinen beklom, dan lag we weer verder liepen. Met Julie
daar in de diepte het Schevening in de buurt voelde ik me volko
men veilig.
se Duindorp. Daar woonden de
schollekoppen, zoals wij de
bewoners van dit vissersdorp
Kees Peeters COSBN)
noemden. Ze hadden namen als
Baptist, Knoester, Jol, Pronk en
Vrolijk.
Om de top van deze waterschei
Wij vermaakten ons ondermeer
met het uitlaten van honden. Wij ding tussen Den Haag en Sche
veningen te bereiken moest je
waren daardoor de enigen die
contact met de familie Belle had eerst over een prikkeldraadver
sperring heen. Toen wij daar op
den door te vragen of wij hun
een keer overheen klommen,
hond, Hola, mochten uitlaten.
klonk er ineens een klagelijk
Hola was een ruwharige Duitse
staander. Hij was lief, oersterk en gejank achter mij. Hola was met
zijn jongeheer aan het prikkelniet al te snugger.
draad blijven hangenl Ik aarzel
Het moet gezegd worden: ons
contact met de familie Belle stel- de. Wat te doen? Zoud u met
bezocht bijvoorbeeld hun kerken,
waar ik veel leerde, zoals het
woord van Paulus Onderzoekt
alles en behoud het goede”. Bij
mij thuis dachten ze zelfs dat ik
me zou laten bekeren, maar
zover heb ik het toch niet laten
komen. Ik had namelijk veel meer
interesse voor dieren: paarden,
honden, vogels, vissen, kikkers,
padden, salamanders enz. Ik
deelde deze interesse met Julie,
mijn vriendin, die toevallig ook
een heidense achtergrond had.
Julie was evenmin bang voor
“ongedierte”. Ze was eigenlijk
nergens bang voor. Een ideale
vriendin.

omdat hij zo enthousiast voor
ons was.
Eenmaal buiten sleurde Hola ons
door de Fahrenheitstraat, de
Nachtegaallaan op om pas tot
rust te komen in de Bosjes van
Poot. Daar lieten wij hem meestal
los en gingen zelf spelen.

hAl

JUNI 1999

Tij & Taal

5

Het Veldstatïon Kamperland
HET RIKZ HEEFT BESLOTEN om haar
veidstation Jacobahaven een
structureel karakter te geven. Dit
veldstation bij het Noord-Beve
landse Kamperland (Zeeland)
werd in 1989 als tijdelijke voor
ziening opgericht om faciliteiten
te bieden aan experimenteel bio
logisch en chemisch onderzoek,
dat niet elders binnen RIKZ kon
worden uitgevoerd. Het veldsta
tion herbergt onder meer voor
zieningen als mesocosms die het
mogelijk maken voedselketenprocessen in de kustzone te
simuleren. Het ecotoxicologisch
onderzoek vraagt om de conti
nue beschikbaarheid van vers
zeewater en om mogelijkheden
om biologische laboratoriumtes
ten te ontwikkelen en in het veld
te valideren. Het veldstation
Kamperland, gelegen aan de voet
van de Oosterscheldedam biedt
die voorzieningen. In de afgelo
pen 10 jaar is een breed scala aan
experimenten uitgevoerd op het
veldstation en werd er naar
behoefte uitgebreid, verbouwd
en gemoderniseerd. In al die

Veidstation Jacobahaven bij Kamperland.

jaren werd de exploitatie van het
veidstation gefinancierd uit de
onderzoeksprogramma’s WONS
Toxische Stoffen en WONS
Eutrofiëring. Het personeel was
voor het merendeel op projectba
sis in dienst. Gaandeweg is bin

nen RIKZ het besef ontstaan dat
naar en toe te passen op prak
tijkgerichte vragen;
Jacobahaven voorziet in een
structurele behoefte aan voorzie
het zelf hebben van faciliteiten
ningen voor experimenteel
en ter zake kundig personeel,
onderzoek. Het RIKZ heeft er
wat RIKZ de kans geeft uit te
daarom voor gekozen van het
groeien tot expertisecentrum
veldstation een structurele voor
op het gebied van procesziening te maken met vast perso
studies en de ecotoxicologie;
neel. Het veldstation zal in de
• het veldstation heeft aantrek
komende jaren werk bieden aan
kingskracht voor samenwer
10-15 personen, waarvan 8 in
king in (inter-)regionaal, natio
vaste dienst van het RIKZ.
naal en internationaal verband.

Proefopstelling toxiciteitstesten waterbodems.

Waarom heeft RIKZ een (experi
menteel) veldstation nodig?
RIKZ draagt in haar missie uit als
onderdeel van Rijkswaterstaat
informatie, diensten en adviezen
te willen geven gericht op het
duurzaam gebruik van kusten en
zeeën. Het signaleren en beoor
delen van veranderingen in de
toestand van de zee is daarvoor
een belangrijk specialismen. Het
hebben van een eigen veldstation
is daarom om meerdere redenen
van belang:
• de mogelijkheid om experi
menteel verkregen onder
zoeksresultaten te vertalen
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Het veidstation biedt bijvoor
beeld medewerkers van regionale
directies gelegenheid om op
praktische wijze kennis te maken
met de ontwikkelingen in de eco
toxicologie. Recent is daartoe een
cursus georganiseerd voor de
medewerkers van regionale direc
ties om zelf te werken met biolo
gisch beoordelen van
baggerspecie (toepassen en
implementatie van bioassays).
Over samenwerking kan worden
gemeld dat op korte termijn het
RIKZ met het NlOO-CEMO in
Yerseke een overeenkomst zal
tekenen. Deze overeenkomst

voor schelpdierproductie? Neemt
de kans op het bloeien van toxi
sche algen toe? Het veldstation
zal kunnen bijdragen aan de
beantwoording van deze vragen.

om in het kader van programma’s
Inrichting en Ruimtegebruik het
veldstation en de ligging aan de
Oosterschelde beter te gaan
benutten.

De onderafdeling Ecotoxicologie
(OSCE) zal vrijwel geheel op het
veldstation worden gehuisvest.
De samenwerking met de onderafdeling Processtudies (OSBP)
wordt verder geïntensiveerd. Er
In kust en zee zal in de komende wordt momenteel onderzocht in
jaren meet aandacht uitgaan naar hoeverre ook bepaalde werk
Waar wordt de komende jaren
het maken van natuurlijke over- zaamheden van IT op het veldaan gewerkt?
station kunnen worden
In de 4e nota Waterhuishouding gangen tussen zoet en zout en
het realiseren van nieuwe infrast uitgevoerd. Er wordt gestreefd
(regeringsbeslissing) wordt aan
naar een verdere versterking van
ructuur langs de kust (industrie
gegeven dat de chemische
het veldstation, passend in de
terreinen, mogelijk een
beoordeling van baggerspecie
wordt aangevuld met een biolo luchthaven). Vraag is of (en hoe) missie van RIKZ om daarmee de
praktische vertaling van laborato
gische beoordeling (door middel dergelijke maatregelen die pro
ductiviteit van het kustecosys
rium- en modelbevindingen naar
van bioassays). De te gebruiken
het veld waar te maken. Ook
bioassays zijn in belangrijke mate teeem zullen beïnvloeden. Wat
worden mogelijkheden gezien
ontwikkeld op het veldstation en zijn in die gevallen de kansen

Bij het opstellen van bovenge
noemde plannen is rekening
gehouden met de activiteiten van
andere verwante onderzoeksin
stellingen zoals NIOO-CEMO en
RIVO in Yerseke, TNO-MEP in
Den Helder, TNO Voeding
(Delft/Zeist) en IBN en NIOZ op
Texel. Het overleg met deze insti
tuten zal verder worden geïnten
siveerd om een optimaal gebruik
en afstemming van elkaars facili
teiten te garanderen.

de verdere validatie en de ont
wikkeling van nieuwe bioassays
za! ook hier verder plaatsvinden.
Er wordt verwacht dat naast bag
gerspecie ook de kwaliteit van de
watersystemen (waterkolom en
sediment) in de nabije toekomst
biologisch zullen worden beoor
deeld (naast en mogelijk gedeel
telijk in plaats van de chemische
kwaliteit).

voorziet in gezamenlijke onder
zoeksprogramma’s en het gebruik
maken van elkaars (aanvullende)
onderzoeksfaciliteiten. Tenslotte,
en dat wordt vaak vergeten, is
het veldstation een belangrijke
trekpleister voor geïnteresseerde
bezoekers, die nader kennis wil
len maken met het werk van
RIKZ. Er zijn al meer dan 2.000
bezoekers van het veldstation
geregistreerd!

Ron Bosman en Eric Jagtman
(OS)

Expositie
TOT EIND AUGUSTUS 7999 is er in
het bedri/fsrestaurant van het
gebouw “De Kortenaer” een
expositie van mevrouw Wil Kor
relboom, Balistraat 6, 2585 XS
Den Haag,
telefoon 070-3656545.
Wil Korrelboom is in 7937 gebo
ren in Den Helder. Haar oplei
ding genoot zij van 7954-7959
aan de Koninkli/ke Academie
voor Beeldende Kunsten in Den
Haag. Vervolgens was zif illustra
trice voor diverse bladen, deed
zij experimentele kostuums in

papier en schuimplastic voor
diverse musea, was zi/ docente
aan de Vri/e Academie in Den
Haag en aan de Hogeschool in
Rotterdam en omstreken en
begeleidde zi/ cursussen bi/
diverse musea. Wil is werkend
lid van het Schilderkundig
Genootschap “Pulchri Studio” en
werkend lid van de Haagse
Kunstkring. Haar werk dat bi/
RIKZ is tentoongesteld bestaat
uit pen- en potloodtekeningen,
gemengde technieken en olie
verf.

JUNI 1999

TIJ & Taal

7

Blinddoeken
Gewoon elkaar vertrouwen en je haalt zonder kleerscheuren t eind
punt.

Paaiklimmen
Eén van de laatste onderdelen, én één van de ver
moeiendstel Een bijzondere ervaring, zowel voor de
dragers als voor degene die de autoband om de paal
moest werpen. Soms heeft het voordelen de lichtste
te zijn, soms niet...
Opwarmertje
Om te beginnen moesten we een paar vreemde toeren uithalen met
zeil, skilatten en loopband. Wij hielden ons hart vast voor meer van
deze ongein, maar gelukkig, het viel mee daarna.
Creatief
Kwam groot tot uitdrukking!

8
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Letters
Wij moesten zwart op gele letters noteren. Wij hadden de grootste
moeite om die te ontdekken en bleven almaar in verwarring wat we
nu met die zwart op blâuwe letters moesten doen (en wij weten het
nog niet!).

Tij & Taal

RIKZ op Orïvival
verder is het alweer droog en
breekt de zon zowaar door.
De organisatie legt de planning
van de dag uit en de groepen
worden ingedeeld. Een gedeelte
waar ik persoonlijk als nieuwe
medewerkster wel een beetje
tegenop zie omdat ik nog niet zo
heel veel mensen ken (eigenlijk is
het dus alleen maar goed). Na
het voorlezen van de namen kom
ik tot de ontdekking dat ik nie
mand in het groepje ken én dat
ik met 5, op het eerste gezicht
Helaas komen er zeer donkere sportieve, heren ben ingedeeld
wolken aanzetten, en als ieder (de heren dragen allen korte
broek en sportschoenen, en zien
een zich buiten op het terras
heeft geinstalleerd breekt het
er naar uit of ze dagelijks een
onweer los, een hoosbui en een rondje hardlopen). Ik hou mijn
aantal donderslagen zijn het
hart vast want mijn conditie laat
gevolg. De mensen die eindelijk toch wel wat te wensen over.
met enige moeite in de stem
Ons groepje begint met de orivi
ming waren gekomen zakken
val. We mogen als vijfde begin
weer terug naar een diepte
punt. Een half uur en een kopje nen en besluiten eerst onze lunch
maar te nuttigen, zodat we niet
koffie of thee met een koekje

Indruk van een verse RIKZ-ster
Om 7.15 uur is het dan zo ver,
de bus vertrekt vanaf de Korte
naerkade om via Zoetermeer en
Utrecht naar Dwingeloo te rij
den. De stemming zit er bij ver
trek bij de meesten al aardig in,
al hebben sommigen meer dan
1 kop koffie nodig om op dit
vroege tijdstip een gezellig
gesprek te voeren. Maar in
Dwingeloo aangekomen is dan
toch iedereen in de stemming.

4%

Impressie recreatief gedeelte
Met een vertegenwoording van
vrijwel alle hoofd- en stafafdelin
gen, een zeer RIKZ-breed (=bont)
gezelschap dus, stapten we om
half 12 op de fiets. We waren
van plan netjes volgens de routebeschrijving route 3 te fietsen,
de zogenaamde vennen/waterle
lietocht. Echter, iedere keer op
papier kijken om te weten waar
we naar toe moesten verveelde al
snel. Bovendien vergat je op die
manier naar het landschap te kij
ken (waar staat die radioteles
coop nu? achter je, Diana, je reed
er net langs!). Daarom gingen we
op advies van Willem en Harry,
die eerder in deze omgeving had-

hoeven rond te lopen met het
plastic tasje waar het lunchpakket
in is verpakt. Dan mogen we ein
delijk weg, en het begint al direct
goed met de hindernisbaan.
Voordat we begonnen stonden
we nog wat onwennig bij elkaar,
maar na de hindernisbaan zit de
stemming er goed in en blijkt
‘Zeezicht’ een zeer gezellig team.
Bij de tweede post, het aerobics,
kom ik er achter dat een korte
broek en sportschoenen niet
altijd iets zegt over iemands con
ditie, iets dat ik natuurlijk eigen
lijk al had kunnen weten.
Bij de derde opdracht, het bou
wen van het vlot, stelt Foppe
voor om te zwemmen naar de
bel zodat we in ieder geval op
een onderdeel wat tijd zullen
winnen. Aangezien winnen toch
ook niet alles is besluiten we
gezamenlijk dat een vlot bouwen
misschien ook wel leerzaam kan
zijn.

Na 3 uur wandelen en verdwa
len, vooral in dat laatste zijn we
goed, passeren we dan eindelijk
de finish. Het terras ligt op ons te
wachten, een lekker glas koud
bier gaat er goed in. Een enkeling
van ons heeft nog genoeg ener
gie voor de middagactiviteiten,
persoonlijk vind ik het wel weer
welletjes. Het is 16.00 uur, dus
een redelijke borreltijd. Het terras
loopt inmiddels toch ook al aar
dig vol, een ideale plek om nog
meet collega’s te leren kennen.
Na de barbecue en de terugreis
lig ik, met een hoofd vol nieuwe
namen, moe maar voldaan, om 1
uur in mijn bed. Ik kijk terug op
een gezellige en sportieve dag.
Suzanne van Beek (DEC)

(

4N4Ø
den gekampeerd, al snel de hei
op (de échte hei, niet te misver
staan). We dachten alle tijd te
hebben, en het was mooi weer,
dus we lagen al snel in het gras
bij de schapen te picknicken en te
relaxen. Hierna reden we een
kilometer verder naar Ruinen om
daar op een terras nog verder te
genieten van het mooie weer.
Tijd zat om terug te fietsen,
dachten we. Heel eigenaardig,
Dwingeloo was eerst nog 6 kilo
meter en toen nog 8? Maar met
wisselende kopftetsers/leiders
slaagden we er in om exact half 3
het campingterrein weer terug te
vinden, waarna een deel van ons
direct moest orivivallen en een

deel nog even (broodnodig) kon
1
relaxen!
0, ja, we kwamen hierdoor niet
meer toe aan jeu de boules, dar
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ten volleyballenetc. maar de
niet fietsers hadden zich hier ook
prima mee bezig gehouden.
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Puzzelfototocht
Hoe vind ik mijn weg door een bos waar alle paden op elkaar lijken
en alle bomen ook groen zijn? Juist, m.bv. fotosl Dit was een erg
leuke manier om de weg te wijzen en gelukkig niet zo moeilijk dat
we alleen tijdens de laatste kilometers fout liepen.

Groeps/wijgevoel
Het was verbazingwekkend hoe
snel, de door middel van het
alfabet gevormde groepjes
RIKZ-ers, met het bedenken van
een yel (b.v. oink, oink van de
zeehonden), al het wij horen bij
elkaar gevoel hadden!! Nog
geen 5 minuten na de start van
de Orivival bleek groepsver
menging of -hervorming al niet
meer mogelijk, ondanks de
soms ietwat ongelijke groeps
groottes. Geen probleem ach
teraf, maar wel tekenend. Of is
dat in het ware RIKZ leven niet
zo?

Cryptogram
Het cryptogram hield iedereen
de hele weg bezig, meestal al
lopend, soms gewoon zittend op
een bankje. Het was een leuk
cryptogram, het oja, natuurlijk
was regelmatig te horen, het
was echt teamwork, maar die
troel A was toch wel een beetje
vergezocht.

Aerobics
De aerobicsoefening zorgde voor heel wat besmuikt gelach. Maar
iedereen deed dapper mee (hoewel sommigen dit toch echt buiten
hun grenzen vonden liggen en staakten). Verbazingwekkend hoe
simpele pasjes tot coördinatieproblemen kunnen leiden. Maar het
resultaat was meestal heel leuk, in ieder geval voor de foto.

Verdwalen?
De route was zo uitgezet dat ieder
een met een beetje speurdersin
stinct binnen ongeveer 3 â 3,5 uur
alles kon doen. Maar dat kostte af
en toe wel moeite. Gelukkig zag je
vaak wel een andere groep ergens
naast, voor of achter je, maar of
dat betekende dat je zelf nu goed
liep of niet, dat bleef spannend!
Gelukkig waren er vaak wel aardi
ge jongens van het organisatiebu
reau op fiets of met auto die ons
wat aanwijzingen gaven. Anders
had een aantal van ons nog in de
mooie bossen van Dwingeloo gelo
pen....
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Vlot bouwen en ermee varen
Het enige onderdeel waar je
naderhand droge kleren voor
nodig zou kunnen hebben.
Zover bekend is er niemand in
het slootje gevallenl
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Slogan RIKZ op verjaardag
E!ke groep moest de volgende zin afmaken: “Ik durf tegenwoordig op verjaardags
partijtjes weer te vertellen dat ik Rijksambtenaar ben omdat RIKZ
De video-opnamen hiervan zijn binnenkort beschikbaar.

En wat was de algemene indruk:
ook door het mooie weer én de
goede organisatie, én de uitste
kende stemming was het een erg
geslaagde dag! Sommigen had
den zich voorbereid op het ergste
en vonden het achteraf erg mee
vallen, anderen hadden nog wel
vreemdere toeren willen uithalen
(droge kleren voor niets meege
bracht). Er waren er ook die
alleen de wandeling van circa 3
uur wat lang vonden. Maar over
het algemeen: leuk en voor her
haling vatbaar, wel dan graag op
locatie in centraal Neder
de
een
actief
zijn
(op
de mate van
Vo5r en nâ de orivival
actief
land!!
allemaal
érg
In februari kregen we al een uit poster leek het
Aan allen die dit jaar niet meeen eng), en de afhankelijkheid
nodiging voor deze RIKZ-brede
met
konden of niet mee wilden: vol
De
laatste
mail
excursie. De posters hingen daar van het weer.
gend
eindtijden
maakte
de begin- en
jaar hebben jullie weer een
na overal om ons warm te laten
nu moeten jullie het doen
depres
kans,
nogal
lopen. Deze dag kwam in plaats een aantal van ons
dit
verhaal en de foto’s!
met
van de afdelingsexcursies en zou siever.
voor elk wat wils bieden.
]acqueline Rousel (DFI)
Maar de opkomst was ondanks
Nogal wat reacties betroffen de
locatie (helemaal in Dwingeloo), alles uitstekend!
-

Een donderend kabaal verwel
komde ons, bij aankomst op
het kampeerterrein. Dit wordt
een echte overlevingstocht”,
dacht ik. En als je de outfits
van enkele collega’s bekeek dan
kon ook geen obstakel te moei
lijk zijn.
Ik begon rustig die dag, een
beetje volleyballen, wat fietsen
en nog even darten. Er kwam
een confrontatie met de HID bij
het dartbord.. .dat moest luk
ken. Maar wat ik ook gooide,
wierp of smeet hij gooide
steeds hoger. Van frustratie ben
ik maandagmorgen direct gaan
kijken of er soms een dartbord
op z’n kamer hing.
.

Groep 12
Wij waren zonder meer de meest
hechte, degelijke, eigenwijze en
avontuurlijke groep met een klein
beetje Aso-inslag en we waren
met tien RIKZ’ers. Toen een
groepje van slechts 4 RIKZ’ers
ons vroeg of we iemand wilden
afstaan ter versterking van hun
groepje keek ineens iedereen
naar boven of er in de bomen
nog een letter was verstopt. Bij
elke picknicktafel kwam de over
legd rang weer naar boven en
daar trokken we dan ook mini
maal een kwartier voor uit.
Het tempo lag gemiddeld erg
hoog, want Karel de Jonge was,
met zijn 4-daagse ervaring, de

grote gangmaker. Veel gelachen
onderweg om de kwinkslagen
van Gerard Groeneveld.
Ook het lijn-dansen was een
groot succes, hoewel ik bang ben
dat de eerste vijf jaar op deze
plek geen eekhoorn meer te vin
den is. Het vlot bouwen, een
fluitje van een cent. Tonnetjes in
de pallet, touwtje erom, in het
water, dan erop springen, vier
halen met de peddel en bellen.
Dit moet een absoluut record zijn
geweest voor groep 12.
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gezamenlijk een heerlijk Palm
pje” en met een tevreden gevoel
en de Joker nog op zak zijn we
gaan barbecuen. Tot onze grote
verbazing hoorden we dat we
geen eerste waren geworden,
maar zelfs dat deerde ons niet.
Want wij waren ervan overtuigd
dat we de beste waren, maar het
meest waren we overtuigd, dat
deze dag perfect was georgani
seerd. Petje af voor Conny en
Sylvia!
‘

Rob Jungcurt (DFH)

Eind goed al goed
Deze barre tocht eindigde waar
we waren begonnen en om dit
grote succes te vieren namen we

11

Gegevens en Modellen
O EEN OF ANDER recent overleg
kwamen modellen ter sprake. Ik
zei toen dat modellen altijd te
maken hebben met denken en na
de stilte die viel en mij dwong
nog even door te gaan, legde ik
het nog wat verder uit. Vreemd
was dat niemand wat zei. Begre
pen ze het niet, interesseerde het
ze niet. Hier in Tij & Taal zal ik
nog een poging wagen uit te leg
gen wat ik bedoelde.

de aanleiding vormt voor het
denken. De werkelijkheid is wat
we waarnemen, wat op een of
andere manier via onze zintuigen
tot ons komt en waar we van
weten dat het werkelijk is. De
boom die elk jaar in de lente
bloeit, de vogels die eieren leg
gen, dat is iets dat verwondering
oproept en het denken aanstuurt
en tot verklaren uitdaagt.

kan gebeuren op basis van een
beperkte hoeveelheid gegevens.
Als je een afspraakje maakt, pro
beer je te bedenken van wat er
zou kunnen gebeuren en wat je
in dat geval zou gaan doen.

En wat dan blijkt, vaak, is dat er
heel iets anders gebeurt dan je
verwacht had. Voorspellingen
worden regelmatig onbewust
omgevormd tot verwachtingen
Het denken is alles wat na het
en soms zelfs tot zekerheden. De
Het gaat om, en laat ik maar met waarnemen gebeurt. Het gaat op teleurstelling die optreedt als de
de deur in huis vallen, het ver
grond van de waarnemingen een werkelijkheid anders uitpakt als
schil tussen het denken en de
stap verder, trekt een lijn waar
die tot zekerheid geworden voor
werkelijkheid. Dat is iets heel
daarvoor alleen stippellijnen ston spelling is groot en kan tot dra
fundamenteels en abstracts en al den, zoals Verhoeven ook zo
ma’s leiden. Of tot een volledig
eeuwen onderwerp van filosofi
mooi zei. Het denken vult die
gesloopte bus of trein van voet
sche discussies. Ongetwijfeld
stippellijnen aan om een lijn te
balsupporters.
bevat het verschil zo geformu
krijgen die met de werkelijkheid
leerd dingen die ter discussie
overeenkomt, die de werkelijk
De werkelijkheid, vaak omge
kunnen staan, maar dat kan ik
heid nabootst. Op dat moment
doopt tot gegeven -meetgege
me niet voorstellen. ‘De werke
hebben we een model van de
ven met een bepaalde
lijkheid is het andere ten opzichte werkelijkheid.
betrouwbaarheid- heeft dus altijd
van het denken of dat wat
het laatste woord en het denken
gedacht wordt’, schreef Cornelis Nabootst of de werkelijkheid
of het model probeert de werke
Verhoeven ooit ergens. Dat pre voorspelt. Want de belangrijkste lijkheid of dat gegeven te verkla
cies is waar het over gaat.
toepassing van het denken is niet ren of te voorspellen. Niet meer
zozeer het passief beschrijven
dan dat probeerde ik in dat over
De werkelijkheid is in dit model
van wat er is of waarom, maar
leg toe te lichten. Het besef van
het beginpunt, het gegeven dat vaker het voorspellen van wat
dit verschil, daar draait het om,

want vaak wordt het vergeten en
worden, zoals reeds gezegd,
modelresultaten uitgeroepen tot
zekerheid, of, erger nog, tot een
feit.
Of ik nu dit essay moet afsluiten
met een advies, ethisch, moralis
tisch, weet ik eigenlijk niet. Dat
het belangrijk is een model aan
de werkelijkheid te ijken en toet
sen, dat hoef ik niemand te ver
tellen. En dat het meten van de
werkelijkheid ook zijn beperkin
gen heeft, ook dat is bekend.
Misschien alleen dit: in de com
municatie over wat we publice
ren zou iets zorgvuldiger
omgegaan kunnen worden met
wat de status is van de informatie
die verstrekt wordt. Bijvoorbeeld:
deze informatie is gebaseerd op
meetgegevens uit de monitoring
of juist op simulaties met een
numeriek model. Als bovenstaan
de uitleg hierbij wat helpt, ben ik
al tevreden.
Otto Swertz (ITS)

Oefening Bedrïjfshulpverlening
weet bezit het

hulp aan kan bieden, zij kennen
namelijk het gebouw.
Bedrijfshulpverleningsploeg (de
De mogelijke acties zijn: brand
BHV). Deze, door de wet ver
blussen, EHBO-handelingen ver
plicht aanwezige, ploeg heeft de richten en gedeeltelijke of gehele
taak om bij calamiteiten de eerste ontruiming van het pand bij
acties te ondernemen zodat men brand, bommelding en andere
sen en goederen zo min mogelijk situaties zoals bijvoorbeeld een
schade oplopen. Bij ernstige
gaslek. Hierbij kan door het snel
zaken zal binnen het kwartier de optreden van de BHV natuurlijk
brandweer c.q. ambulance gear veel leed of schade beperkt wor
riveerd zijn die de taken overne den. Om deze acties te kunnen
men maar waar de BHV nog wel uitvoeren moet er een parate

ploeg zijn die ook kennis van
zaken heeft. Naast opleidingen
zoals ‘EHBO’, ‘brandwacht’,
‘Redding, gewondenvervoer en
schadebeperking’ wordt er ook
geoefend. Enkelen hebben ons al
eens bezig gezien met de EHBO,
al dan niet met een ‘bloedig’
slachtoffer.
Voor oefening van ontruimen,
blussen, en EHBO op echte
slachtoffers kunnen we bij een
speciaal trai ningsinstituut terecht,
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ZOALS EEN IEDER

RIKZ samen met FAIS een
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RICAS in Ede. Op 13 en 14 april
jongstleden is de BHV naar deze
om zijn pyromaan bekend staan
de plaats afgereisd. Bij RICAS zijn
zowel speciale gebouwsituatie
waarin branden aanwezig zijn en
gelukkig ook blusmiddelen, als
ook speciale instructeurs (meren
deel brandweerlieden, waarvan
de meesten Bert heten). Verder
worden ook mensen van de Lan
delijke Organisatie Ter Uitbeel
ding Slachtoffers (LOTUS)

ingezet om alles nog echter te
maken. Deze vrijwilligers hebben
zich toegelegd om op een juiste
wijze te reageren behorend bij de
verwonding/ziekte die ze heb
ben. Naast het schminken van
levensechte wonden kunnen ze
ook goed toneelspelen. Heel
belangrijk voor ons (en natuurlijk
voor het slachtoffer) is om snel te
herkennen wat er mankeert en
de juiste handelingen te verrich
ten. Soms spelen deze mensen
ook iemand die in paniek is, of
moeilijk te benaderen is. Hier is
lastig mee om te gaan, maar dat
moet in werkelijkheid natuurlijk
ook gebeuren omdat deze perso
nen zichzelf en ook anderen in
gevaar kunnen brengen.
Op de training hebben we eerst
de belangrijkste levensreddende
handelingen herhaald, waarna
we met de LOTUS-slachtoffers
oefenden in het zogenaamde
diagnose stellen. We kwamen
een gebroken rib, hartproblemen,
schedelbasisfractuur, verstuikte
enkel met bewustzijnsstoornis,
stroomslachtoffer en een suikerpatiënte tegen. Omdat zeker bij
een calamiteit de communicatie
erg belangrijk is hebben we ook
hierin geoefend. Op afstand wer
den ploegen via de portofoon
door het gebouw geloodst om de
woorden goede communicatie is
belangrijk’ op te sporen en moest
een tekening worden overgezon
den (dus niet met een fax maar
met woorden).
Daarna was het tijd voor de
echte inzet oefeningen. Bij deze
inzet wordt de spil gevormd door
het Hoofd-BHV (HBHV), dit zijn
in Den Haag Piet Beukenkamp en
Marc Philippart (plaatsvervanger)
in Middelburg Geeft den Hartog
en Jaap Consemulder (plaatsver
vanger) en in Haren (niet aanwe
zig in Ede) Alfred de Jong en
Wubbo Wilts (plaatsvervanger).
De HBHV coördineert de activi

Bedrijfshulpverleningsploeg oefent op Arnestein in Middelburg!!!

granaat. Vervolgens mocht
Geeft met een ploeg weer optre
den, ditmaal met alleen Middel
burgse BHV-ers. Er was een flinke
brand met slachtoffers (schedel
basisfractuur, ernstige verbran
ding en hartstilstand (stand-in
door reanimatie-pop die zeer
goed acteerde). Het kantoor
bleek toch wel een zeer gevaarlijk
gebouw want even later was er
een prullebakbrandje met veel
rook op de tweede etage.

bij een ontruimingssignaal. Zeker
omdat elk gebouw zijn eigen
moeilijkheden bezit is het van
belang voor de BHV ook thuis te
oefenen. Ook voor de bewoners
is het goed om naast het lezen
van de instructies (zie wegwijzer
RIKZ en/of vraag de BHV-ers (zie
lijst op blz. 22-25) ook een der
gelijke ontruimingsoefening mee
uit te voeren. In Den Haag staat
een dergelijke oefening nog dit
jaar gepland. U wordt allen ver
zocht goed mee te werken indien
dit zal plaatsvinden, sterker nog u
bent hiertoe verplichtl Buiten dat
is het voornamelijk in uw belang
dat al deze activiteiten worden
ontplooid want naast de oefe
ning kan het ook echt noodzake
lijk zijn het gebouw snel doch
niet gehaast te verlaten. Bij vra
gen: stel ze ons, en bij calamitei
ten en verwondingen: bel de
centrale, toestel 9, die weet ons
het snelst te vinden.

teiten van de BHV: hij (het kan
ook een zij zijn maar het zij zo
niet bij ons) stuurt de groepen
BHV-ers het gebouw in ter ver
kenning en naar hem wordt
teruggemeld wat er loos is.
levens zorgt hij voor de nodige
hulpdiensten zoals brandweer,
ambulance maar ook voor
iemand van het gasbedrijf of iets
dergelijks.
Geeft met een selecte groep
BHV-ers mocht de spits afbijten
met een brand in de fabriek’
door een gaslek. De niet uitver
koren BHV-ers waren gewoon’
bewoners van het pand en moes
ten geëvacueerd worden. Na de
lunch kwam er in de kantoor
ruimte (3 verdiepingen) een
bommelding binnen en moest
het gebouw inclusief onwillige,
een dove, en terugkerende
LOTUS- mensen ontruimt wor
den. Ondergetekende kreeg bin
nen de gestelde tijd iedereen
naar buiten maar schrok zich wel
rot toen er écht een bom afging
in de vorm van een oefenhand

De training en vooral ook de
oefening is als zeer nuttig erva
ren. Door de realistische benade
ring met echt vuur en bijna echte
slachtoffers blijkt dat goede com
municatie en de inzet van de
BHV-ers van groot belang zijn.
Ook de instructie en de evaluatie
door de beide Beften zijn onmis
baar, net als fouten die gemaakt
worden. In Middelburg is ook al
een oefening in het eigen
gebouw gedaan. Door de duide
Marc Philippart (0SF)
lijk instructies aan het personeel
wist een ieder waarheen te gaan
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Even voorstellen
bezig in je
nieuwe baan als directiesecretaris
en hoofd Facilitaire zaken, mag je
alweer naar huis! Je tweede kind
heeft namelijk besloten om pre
cies op Moederdag (wat een ori
gineel cadeau) ter wereld te
komen. Niet dat we het niet
zagen aankomen, maar het blijft
toch altijd weer een beetje een
verrassing. En wat voor een; een
dijk van een zoon!
Terwijl dus de luiers en melkfles
sen mij om de oren vliegen, ik de
ene kan koffie na de andere pot
thee serveer en de blauwwit
gekleurde muisjes inmiddels in
elke hoek van ons huis te vinden
zijn, poog ik tussendoor een
redactioneel stukje te produceren
ter introductie van mijn persoon
BEN JE KOUD EEN WEEK

in dit blad.
Na zes jaar als beheerder van de
Kunsthal Rotterdam werkzaam te
zijn geweest, vond ik het tijd
worden voor een nieuwe uitda
ging en verandering van werk
omgeving.
Zodoende heb ik sinds 3 mei
jongstleden de Kunsthal verruild
voor het RIKZ. Van Rotjeknor
naar ‘t Haagse en van de kunst
naar de kust (Rijksinstituut voor
Kunst aan Zee?). Van een kleine
culturele stichting naar een grote
overheidsinstelling. Complexer en
completer kan de omslag wellicht
niet zijn, vooral als de lezer ook
mijn achtergrond als journalist en
historicus in acht neemt.
Ik wilde verandering en die heb
ik op alle fronten gekregen. De

uitdaging is dan ook des te groter
en za! door mij met beide handen
worden aangepakt. Na mijn eer
ste, en tot nu toe enige, werk
week die een aaneenschakeling
was van kennismakingen, intro
ducties, instructies, bergen
papier, het ontcijferen van ontel
bare acroniemen (het woord
alleen al, laat staan al die afkor
tingen zelf) en het uitdelen van
beschuit met muisjes, hoop ik
vanaf 31 mei een meer definitie
ve start te maken in mijn nieuwe
baan en er, samen met jullie, wat
moois van te maken.
Met redactionele groet,
Geerd Drost (DF)

Introductie nieuwe medewerkers
DONDERDAG 6 MEI jongstleden
namen ongeveer veertien colle
ga’s (sommigen gedeeltelijk) deel
aan het lntroductieprogramma
voor nieuwe medewerkers.

Op

af. Nadat alle formulieren waren
ondertekend, vertelde hoofd CX,
Karel de Jonge hoe belangrijk een
goede bedrijfsvoering is binnen
het RIKZ. Voor de lunch was er
nog een korte presentatie over
waar je welke informatie kunt
vinden. Belangrijk voor iedereen:
loop bij collega’s binnen als je
ergens problemen mee hebt of
vragen over hebt.

De introductie begon in de kof
fiecorner met koffie en thee. Er
was één medewerker uit Haren.
Alle overige aanwezigen werken
in Den Haag. De inhoud van de
introductie over RIKZ/Rijkswater
staat week gelukkig af van de
introductie die ik een tijdje gele
den kreeg voor alle nieuwe
medewerkers van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat. Door
de vele vragen aan de HID, Dik
Tromp, liep dit programmaonderdeel uit. Daarna volgde het
afleggen van de eed of een
gelofte. Dik Tromp las eerst de
tekst van de eed voor aan drie
medewerkers die daarvoor had
den gekozen. Daarna legden de
overige medewerkers de gelofte

Na een lunch kregen we een
rondleiding. De rondleiding start
te met een deel van het gebouw
dat de meesten nog niet gezien
hadden: de SVSD ruimte (Storm
vloedwaarschuwingsdienst), het
LIBLAB en de LIB-ruimte. De
medewerkers hielden een
enthousiast verhaal. Wie de
waterstanden in de gaten houdt,
het kalibreren van allerlei meet
instrumenten, hoe het binnenste
van een meetboei eruit ziet,
enzovoort. Daarna was het ren-
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Groepsfoto nieuwe medewerkers tijdens het introductieprogramma.
nen om ook nog even iets over
DONAR te horen en over infor
matie en automatisering (l&A).
De rest van de rondleiding heb
ben we overgeslagen. Om 15.00
uur wachtten namelijk hoofd
P&O, David Levie, en de bedrijfs
maatschappelijk werker en
bedrijfsarts uit Den Haag voor
hun praatje over respectievelijk
het personeelsbeleid en wanneer

Tij & Taal

je bij de bedrijfsarts/maatschap
pelijk werker terecht kunt. Daar
na was er nog even tijd voor
koffie/thee, maar de meeste col
lega’s waren meteen weer snel
aan het werk gegaan.
Inge Sweers (IIE)

Ik fIounder’ en kom boven
ofwel hoe Zwanette Doctor werd
HET LEVEN VAN een promovenda
gaat niet over rozen, maar die
van de paranimfen evenmin. Het
is natuurlijk waar dat de promo
venda het door haar geschreven
meesterwerk moet verdedigen in
het bijzijn van vriend en vijand,
maar daar heeft zij zich jaren op
kunnen voorbereiden. Het werk
was natuurlijk slopend en het
schrijven van een proefschrift
gaat soms moeizaam. Maar
goed, de titel krijg je niet voor
niks. Leef nu mee met die arme
paranimfen! Gestoken in pak
en/of naaldhakken moeten die
zich een hele dag van hun beste
kant laten zien. Van ceremonie
meester tot bloemenschikker en
van zanger tot psycholoog. Om
niet te spreken van al die weken
van geheime voorbereidingen die
aan een promotie vooraf gaan.
Geld ophalen bij de collega’s, bij
voorbeeld. Voor mij was dit
eigenlijk een uitkomst, Ik werk
niet zo lang bij het RIKZ en kon
gelijk de kans aangrijpen om wat
nader kennis te maken met een

aantal collega’s die ik slechts zij oefenen van de gezamenlijke
liedjes met een groep collega’s
delings had gesproken, bijvoor
was een stuk makkelijker, en
beeld bij het verlaten van het
gebouw toen ik met mijn nieuwe gezellig.
pasje steeds het FOUT bericht
Toch, toen de grote dag aanbrak
kreeg, terwijl de te werken uren
ging het allemaal zeer soepeltjes.
alsmaar opliepen.
De dia’s zaten goed, de promo
Het meest spannend vond ik nog venda was op dreef en er heerste
een ontspannen sfeer. Zelfs de
een liedje zingen. Maar niet
receptie, toespraken en ja, ook
zomaar een liedje, nee eentje
toegespitst op de situatie en de
de liedjes gingen goed. Kortom,
persoon, eentje die je nog moet een hoop inspanning vooraf
schrijven dus! Gelukkig heerst er levert uiteindelijk een hoop ont
spanning. Met andere woorden,
een bijzonder creatieve sfeer in
ik flounder’ en kom boven!
de vestiging Haren en kwam de
andere paranimf met een liedje
‘die hij al had liggen’ en die hij al * zie ook Profiel van 29 april
waarin het werk van Zwanette
aangepast had voor de grote
Jager en haar proefshrift (‘Floun
dag. Het was een duet, en zou
het niet aardig zijn om het samen dering’) besproken is.
te zingen?! Met bevende stem
heb ik thuis geoefend, tot erger Paddy Walker (ABW)
nis van mijn huisgenoten’. Het
-
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Personeelsmutatï&
lndiensttredingen:
mw. S.D. den Hertog
mw. S.B. v. Beek-Smeeman
mw. D. Dettingmeijer
dr. A.P. Oost
mw. B.L. Sipsma
mw. ir. Ii. Sweers
mw. ir. M. Harte
drs. G.J. Drost
D. de Pagter
A.J. Pouwer
A. Hannewijk
ing. P.G. Schout
mw. F.H. Schipper
mw. W. Beuving

Bevorderingen:
MOB
DFC
MOB
ABW
DFI 8
ITE
OSBN
DF
DFM
OSBD
OSCE
OSCE
OSE
DFH

01-02-1999
15-02-1999
15-02-1999
01-03-1999
01-03-1999
01-03-1999
15-03-1999
01-05-1999
01-05-1999
01-05-1999
01-05-1999
01-05-1999
01 -05-1999
01-06-1999

DFH

01-02-1999

ABN
11H L
CXP

16-03-1999
01-04-1999
15-04-1999

CXB

19-04-1999

Uitdiensttredingen:
mw. T.J.M. van Ingen
(ontslag vervallen)
drs. JA. van Daifsen (rectif.)
ing. F.A. Hoppe
mw. drs. T. Boersma
Verplaatsingen binnen V & W:
J.P. van der Wiel
(naar Meetkundige Dienst)

J.W. Theune
J.P. Vreeke
W.H. Pot
M.M. Steenwijk
drs. M.W.M. van der Tol
A. Akhiat
mw. ing. C. Koenen-Loos
ing. M.J. Latuhihin
K.J. de Jonge
mw. H. van Heuvel
S. Immers
PiM. van Dijk
W.H. Pot
ing. A. Sandee
mw. G. Aliradja
H. van Ginkel
C.A. Schuite
ir. T.P. Buit
G.W. Doeglas
L.C. Mooyman-Krouwel
dr.ir. J. Graveland
ing. M.A.G. Heivert

ITBM
ITBM
ITFH
ITLM
OSBM
IIB
ABW
ITB
CX
DFV
DFV
ITFH
IIFH
IILM
POC
POR
POR
ABD
ABW
CXFA
OSBI
OSED

01 -09-1997
01-09-1997
01-09-1997
01-09-1997
01-04-1998
01-02-1999
01 -09-1998
01-09-1998
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01 -01-1999
01 -01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-01-1999
01-02-1999
01-03-1999
01-03-1999
01-04-1999
01-04-1999

Ambtsjubileum 121/2 jaar:
drs. F. van der Valk
mw. ing. C. Koenen-Loos
mw. E. van Wijk
mw. dr. A. Cramer

ABBI
ABW
POA
ABBL

01-03-1999
26-04-1999
01 -05-1999
22-05-1999

ABD
OSB 1
IIB
DFV

14-03-1999
01 -05-1999
04-07-1999
09-07-1999

Ambtsjubileum 25 jaar:
A. Schouwenaar
drs. D.J. de Jong
F.A.J.M. Vijverberg
JE. Modde

Gratificaties:
mw. L.L.E. Pekaar
ABD
f1500,-- bruto
heeft zich buitengewoon ingespannen om het Schelde Informatie Centrum (SIC) draaiende te houden
tijdens periodes van onderbezetting en ziekte, terwijl haar werkzaamheden voor het SIC zich ook
steeds meer uitgebreid hebben!
mw. ing. M.G. Vroom
ABW
f1000,-- bruto
heeft zich de afgelopen 2 jaar sterk ingezet voor het project ‘Afsluitdijk’ en daardoor is, ondanks
lastige omstandigheden, een goed product tot stand gekomenl
mw. L.C. Mooyman-Krouwel
CXFA
f1500,-- bruto
heeft zonder enig bezwaar de administratie van de tijdregistratie aan haar takenpakket toegevoegd; zij
is een collega met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor haar werkzaamheden en is bij pieken’
altijd bereid bij te springen!
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Inleveren kopij volgende
Tij & Taal uiterlijk 6 augustus
1999
bij Lilian Withagen
in Middelburg,
Carmen Loos
in Haren
en Frank Dingeman
in Den Haag

Afdeling Laboratoria
Qualifíed by Sterlab
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De afdeling Laboratoria is beoordeeld aan de hand van de RvA
documenten.
SC O0 (criteria laboratoria),
SC O1 (aanvullende criteria
testlaboratoria).
SC 08 (aanvullende criteria
voor methodenvalidatie).
Deze criteria zijn afgeleid van de
Europese Norm EN45.001
Het unieke van onze accreditatie
is gelegen in het gegeven dat uitsluitend huismethoden, die door
de laboratoria in Middelburg en
Haren zelf zijn ontwikkeld, zijn
aangeboden ter accreditatie. De
beschilcbare standaard analyse
methoden van het Nederlands
Normalisatie Instituut (NNI),
veelal voor zoet water en zoet
water bodems, zijn niet toerei-

Tij &Taal

kend om aan de eisen van een
belangrijke opdrachtgever (de
prolectieider chemische monitoring afdeling ITB) te kunnen voldoen. Dezelfde analyses worden
verder ingezet voor advies- en
beleidsonderzoek
Na het aantoonbaar wegwerken
van de in februari geconstateerde
tekortkomingen heeft het beoordelingsteam een positief advies
afgegeven dat op 28 juli 1999 is
overgenomen door de RVA. Het
team heeft de bevindingen vastgelegd in het RvA rapport L286.
Verdere informatie over de RvA is
te vinden op haar
webside.www.rva.nl.
Het bil de accreditatie behorende
Certificaat zal worden uitgereikt
tijdens de Watermarld 1999

1

('natte' Basisinformatie) die op
28 oktober 1999 wordt gehouden op de Pier van Scheveningen.
Een toepasselijke plaats voor
laboratoria die zijn gespecialiseerd in het doen van chemische

analyses in het mariene milieu.
En dan wordt het natuurlijk de
hoogste tijd voor een feestje voor
alle ITL medewerkers die samen
het kwaliteitssysteem hebben
gebouwd en ingevoerd en daarmee een geweldige prestatie

SOMMIGENVAN JULLIE komt het
wellicht bekend voor. Je bent net
terug van vakantie, hebt een
paar dagen gewerkt en meteen
alweer het gevoel dat je toe bent
aan vakantie. Alsof je nooit bent
weggeweest. Het gaat maar
door. Bussiness as usual, going
concern, waan van de dag, noem
het zoals je wilt. Feit blijft dat je
valcantieherinneringenals
sneeuw voor de zon zijn verdwenen en dat j e samen met je collega's weer in die bekende cadans
zit.

Ook Tij &Taal ontkomt niet aan
die regelmaat en dat i s ook maar
weer goed ook want anders zou
zij, ter doorbreking van de routine. wellicht niet meer verschijnen. Dan zijn we nog verder van
huis. Want laten we eerlijk zijn,
die vaste structuur, dat vertrouwde ritme van de dagelijkse gang
van zal<en heeft ook iets vertrouwds. Het is herkenning en
geeft houvast. Zo van mij kan
niets gebeuren want ik weet precies wat de dag voor mij in petto
heeft. De mens als gewoontedier.

hebben geleverd Immers:
Succes zit niet onder je billen
maar onder i e voeten.

U hoort nog van ons!
De Werkgroep Sterlab (Erik Evers,
Wim Schreurs, Ella Goud, Wubbo
Wilts en Dik Bril),
namens deze

Marokkaans gezegde
Dik Bril (ITLH)

in deze Tij &Taal danook iets
over dieren, weliswaar in de
vorm van fossielen en opgezet
zoals aanschouwd door onze
senioren en het complete verhaal
uit de vorige Tij & Taal over de
hond die aan het hel<bleef hangen. Verder nog meer artikelen
over zaken die ons de afgelopen
periode geraakt hebben, op het
werk of privé, waaronder het
behalen van het Sterlab-certificaat, verwondering over de zonsverduistering, het managementgesprek, toekomstperspectief van

RIKZ. enz. Natuurlijk ontbrelcen
de vaste rubrieken Informatievoorziening en Personeelsmutaties niet. De Personeelsmutaties
zijn vanaf 1 september ook te
vinden op het RIUZ-Intranet.

-

De redactie wenst u veel leesplezier.

De hond die aan het hek bleef hangen
DEOGEN VAN DE SLAGER op de
hoek sperden zich wijd open. Hij
ging op zijn tenen staan om over
zijn klanten heen te kunnen kijken. De gesprekken tussen de
Iclanten verstomden en alle ogen
richtten zich op Pipi Belle, als zij
heupwiegend langskwam. Zij was
jong, mooi, elegant en gekleed
volgens de laatste mode. Als
enige in de straat droeg zij nylons
en liep op hoge haICken. Pipi was
mannequin, een paradijsvogel
tussen kraaien en huismussen.
Pipi woonde enkele huizen van
ons vandaan, samen met haar
moeder, een oudere broer en een
hond. ù e famllie Belle leefde zeer

uitzondering na. personen in de
straat waren die contact met de
familie Belle hadden. Het enige,
naast Pipi. waarmee ze opvielen
was een vlierboom in hun achtertuin, die vreselijk stonk en de
hele buurt van bladluizen voorzag.

2
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alles en behoud het goede". Bij
mij thuis dachten ze zelfs dat ik
me zou laten bekeren, maar
zover heb ik het toch niet laten
komen. Ik had namelijk veel meer
interesse voor dieren: paarden,
honden, vogels, vissen, kikkers,
padden, salamanders enz. Ik
deelde deze interesse met Julie.
Alle belangrijke en minder
mijn vriendin, die toevallig ook
belangrijke kerkgenootschappen een heidense achtergrond had.
waren ruim vertegenwoordigd in Julie was evenmin bang voor
onze straat. Er woonden ook
"ongedierte". Ze was eigenlijk
enkele heidense gezinnen. zoals nergens bang voor. Een ideale
vriendin.
de familie Peeters. iI<kwam bij
veel gelovige vriendjes over de
vloer, want ik interesseerdeme
Wij vermaakten ons ondermeer
wel voor hun gebruiken. ik
met het uitlaten van honden, Wij

Tij & Taal

hond, Hola, mochten uitlaten.
Hola was een ruwharige Duitse
staander. Hij was lief, oersterk en
niet al te snugger.
Het moet gezegd worden: ons
contact met de familie Belle stelde niet veel voor. Ik herinner mij
dat ze een keer met z'n drieën in
de gang stonden en heel wantrouwend reageerden op onze
vraag: "Mevrau. moge we Hola
uitlate?". Ze keken ons aan alsof
we hem meevroegen voor de
fazantenjacht. Ik denk dat we
Hola alleen maar meekregen,
omdat hij zo enthousiast voor
ons was,
Eenmaal buiten sleurde Hola ons

Poot. Daar lieten wij hem meestal sperring heen. Toen wij daar op
een keer overheen klommen,
Iklonk er ineens een klagelijk
Aan de westkant van de Bosjes
gejank achter mij. Hola was met
van Poot lag een hoge duinenrij. zijn jongeheer aan het prikkelAls je die duinen beklom, dan lag draad blijven hangen! ik aarzeldaar in de diepte het Schevening- de. Wat te doen? Zoud u met
Se Duindorp. Daar woonden de
blote handen, excusez Ie mot,
schollekoppen, zoals wij de
een hondelul aanpakken? Julie
bewoners van dit vissersdorp
had daar geen moeite mee; ze
noemden. Ze hadden namen als greep Hola bij zijn snikkel en
Baptist, IKnoester, Jol, Pronk en
bevrijdde hem, zoals een hengelaar een vis van de haak haalt.
Vrolijk.
Om de top van deze waterschei- Julie had er evenmin moeite mee
figuren aan te pakken die, heel
ding tussen Den Haag en Schefijngevoelig, met dezelfde naam
veningen te bereiken moest je
eerst over een prikkeldraadveraangeduid worden als Hola's

los en gingen zelf spelen.

dit nu op mijn schouders gelegd.
OP 2 JULI was het weer zover.
De jaarlijkse barbecue in Middel- Dus stond ilk voor de opdracht
om inkopen te doen voor ongeburg stond voor de deur. Norveer 55 volwassenen en 20 Ikinmaal houden we de barbecue
deren. Dit valt nog niet mee, ik
altijd op de laatste vrijdag van
juni, maar door omstandigheden had in de afgelopen jaren al
hadden we de datum een weel< vaker samen met Lilian (van de
verzet. De organisatie wordt altijd keuken) inkopen gedaan voor dit
soort evenementen maar veel
gedaan door de barcommissie.
informatie zit ook alleen in haar
Ook het keukenpersoneelstaat
ons ter zijde. Gewoonlijk worden hoofd en staat niet op papier.
de inkopen en bestellingen voor Wat terug te vinden was, was
wat er besteld was aan drank,, '
vlees, vis en groenten geregeld
doo(onze vaste kracht in de keu-~,salades en sausen. Er was voor
ken;:Helaas is zll'door,ziekte al ' over de honderd~guldenbesteld
'rOulatle en, werd , aan,

'

..

lichaamsdeel. Dat ervoer een lid
van een groep Scheveningers, die
Hola geschopt had. Julie
schreeuwde: "Smerige, Ccheveningse schollelkop", en sloeg hem
een bloedneus. "Nog meer Iiefhebbers?", vroeg ze, terwijl ze de
groep rondkeek. Bleek, eerbiedig
en zwijgend gingen ze opzij, toen
we weer verder liepen. Met Julie
in de buurt voelde ilk me volkomen veilig.
Kees Peeters (OSBN)

groenten kon ik niet meer achterhalen. Voor de barbecue Ikun je
ook opgeven of je vlees, vis of
een combinatieportie wil hebben.
Wat daar de samenstellingvan
was kon ik OOI<niet terugvinden.
Dat werd dus puzzelen en ik heb
daar zelf dus maar een invulling
aan gegeven. Nadat ik alles op
papier had uitgewerkt Ikon het
bestellen van al deze spullen
beginnen: 35 spareribs, 45 shaslicks en 50 hamburgers bij de slaEer; 70 forellen, 130 scampi's en
70 sardines bij de visboer. I k heb
een week van te voren thuis 7
Ikilo kipfilet gemarineerd en er
200 satehtjes van gemaakt.
Groenten (15 komkommers, 4
kilo uien, 6 paprika's, 5 kilo
tomaten en 15 kroppen ijsbergsla), fruit (6 Ikilo aardbeien, 6 Ikilo
wittelblauwe druiven en tot slot
10 meloenen) en 15 stokbroden
viade Ikeuken. De andere boodschappen zoals, drank, salades, ijs
en andere benodigdheden heb ik
met hulp van iemand van de bar"commissie gehaald bij de Sliero.
'Ik noem,nogeven 5,lltersateh-

Sonia,van,Pahe/ei
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Op de dag zelf hebben een aantal mannen van de barcommissie
de barbecues op de patio gezet,
de stoelen en tafels naar buiten
gebracht en de partytenten
opgezet. Geluklkig was het mooi
weer geworden, want daar was
in de loop van de weelk nog niet
zoveel sprake van. 's Middags
hebben de leden van de barcommissie geholpen in de keuken
met het in elkaar zetten van de
groentensalades, het vullen van
bakies met vlees, vis en combinatieporties, het snijden van tomaten, komkommer en fruit en het
klaar zetten van borden en
bestek op de patio. Om half vijf
werden de barbecues aangestoken en Ikonden we nog naar een
lezing luisteren van Ed Stikvoori
over Menorca om alvast in
vakantiestemming te komen.
Leulk verhaal met mooie dia's.
Mede door het weer en de grote
aanmelding van mensen is ook
deze barbecue weer een succes
,
,
geweest.
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WIJWAREN VAST BESLOTEN te
gaan, mijn vrouw Helga, mijn
vriend Norbert en ik. Waarom?
Omdat we ons goed herinnerden
hoe indrukwekkend het als Ikind
was geweest op het schoolplein
in 1961. Met z'n allen in de rij
staan om aan de beurt te komen
voor het beroeten van een stukje
glas (dat mocht toen nog). En
dan het moment supreme: kijken
naar zon, of wat er van over was,
want hij was verduisterd. Een
onbekende kracht had een deel
uit de zon gegeten. Gelulkkig
kwam het daarna weer goed.
Zo vertrokken wij dinsdagochtend vroeg. In de plenzende
regen, zoals de weersverwachi , ,
ting aangaf: regen, regen.efi,,.nog
eens regen. Waar begin jé aan?
Ruim zes uur rijden naar:'Rouen;,
waar we door onze Franbe vrien:
den waren uitgenodigd b q ' t e
komen overnachten. Vreemd
vonden ze het wel een,bkeíje: ',,
die gekke Hollanders, die vóor 2,
minuten duisternis 1.200.,kilomél
ter rijden. Maar natuurlijk & , ' '
voor de gezelligheid. Aangekómen regende het pijpestelen,("ll
pleut des cordes"). In de hellende
straten hadden zich schietende
stroompjes gevormd. In de serre
bleek converseren onmogelijk
vanwege het gekletter op het
glazen dak. Het was er niet minder gezellig om.
Wat is Normandië mooi als de
luiken 's ochtends open gaan en
er tussen de wolken een klein
plekje blauw is1 Dan toch een
plan de campagne. Naar Forgesles-Eaux, want dat ligt vlak bij
het maximum van de eclips en
daar is zeker geen mist uit zee.
Natuurlijk zoeken we naar een
"wit weggetje", waar op de top
van een heuvel ruim zicht i s om
de maanschaduw te zien aankomen. De wolken lijken zich te
willen gaan oplossen in enkele
cumuli. Hoera: aan de windopwaardse kant komt een groot,

vrijwel onbewolkt blauw stulk
lucht aandrijven. Nog geen 10
minuten later arriveren de eerste
Fransen, gevolgd door vele anderen. Zij maken er een feest van.
De plaids worden uitgelegd en de
picknickmanden geopend. Op de
stokbroden wordt heerlijke Franse kaas of paté gesmeerd. De
verduistering is het spektakelstuk;
zij zijn de toeschouwers.
Dan worden om 11.O5 uur kreten van verbazing geslaakt als de
maan een eerste haDie uit de zon
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ting turen we naar het westen,
waar de maanschaduw zal verschijnen. En jawel: de horizon
wordt snel donkerder en neemt
de vorm aan van een aanstormende, grauwe onweerswolk.
Een die dan wel met 2500
km/uur op ons toe dendert.
Gespannen kijken we naar een
grote cumulus die van rechts
naar de verduistering toe drijft.
Zou hij het hoogtepunt gaan verpesten? Helaas zijn er geen druïden aanwezip om de donderwolk

gekleurd; boven ons een grote
donkere deksel.

ineens schiet er een intense lichtstraal van de rechter-bovenkant
van de maan naar de aarde. De
zon Ikomt in al zijn hevigheid
terug en vormt een mooie diamantring. Een indrukwekkende
gewaarwording. Alleen door
deze ene straal iijikt de hele
omgeving weer verlicht te zijn.
Dan pas is duidelijk hoe krachtig
de zon is. De maanschaduw is
voorbijgevlogen. De tijd ook.
Vuurpijlen worden afgeschoten,
alsof ze willen zeggen: Dat hebben we mooi overleefdi Nederlandse vakantiegangers, die
ondertussen waren aangelkomen,
spreken ons aan: "Ging dat snel,
hè" met enige teleurstelling in de
stem, "maar toch wel mooi".
Het duurt nog een kleine anderhalf uur voordat de zon weer
maan-vrij zal zijn. Maar een
afnemende eclips is een anticlimax en dus besluiten we naar
Nederland terug te rijden. Vòòr
Arras (het oude Atrecht) begint
een file te ontstaan. Een goed
alternatief is pauzeren in Arras;
het blijkt een prachtige Vlaamse
stad te zijn. Aan de tap zegt een
(www.astro.uu.nl)
ineens, toch nog door habitué bemoedigend: "Des Holworden stuk voor stulk voorgele- een beetje hoge nevel, staat de
landais, hèn? Er is een file van
zen en gevolgd. Inderdaad,
hier tot Antwerpen". Dan maar
parelkleurige corona in volle
ongeveer 20 minuten voor de
pracht aan de hemel. Het is stil
via Douai, Tournai (Doornik),
totale verduistering, als de zon
geworden. iedereen is gebioloBrussel en Turnhout naar huis.
voor drielkwart bedekt is, wordt
geerd door dit zeldzame verWe hebben geen file gezien, wel
het merkbaar donkerder. Onze
schijnsel. De cumulus is blijkbaar een aantal mooie steden.
schaduwen zijn scherp geworzó geschrokken, dat hij rechts
L' éclipse soleil: in alle opzichten
den. Mijn haren werpen ieder
rakelings uitwijkt. Duidelijk zijn
een bijzondere ervaring.
afzonderlijk hun schaduw in het aan de rand van de maan kleine
Theo van Stijn (OSFW)
stoppelveld. Intussen is het merk- rode vlekjes zichtbaar. Zouden
baar kouder geworden. Ouders dat de beroemde proturberansen
laten hun Ikinderen draven. Met zijn? We zijn zo overdonderd, dat
korte broek en korte mouwen is we geen tijd hebben om gericht
het ook nodig om lopend warm op de reacties van de natuur te
te blijven. Ook goed voor de
letten. Ach, in een pas gemaaid
adrenaline. De onrust is toegeno- stoppelveld zijn toch niet veel
men. In deze consternatie verge- bloemen of dieren te vinden. Wel
ten we de planeten Venus en
is de hemel aan de zuid- en
noordkant prachtig oranje
Jupiter te zoeken. Vol verwach-
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dienst. Niet te veel aandacht en
poespas was de wens en dat was
er ook niet naast de vele vele
mensen, (ex-) collegae, kennissen, vrienden en familie die zijn
geweest en de vele cadeaus die
zijn uitgereilkt.

,
;
;

RIKZ ofwel Tine Kulik heeft ons
verlaten.

de nodige woorden, was er nog
een gezellig afsluitend samenzijn
met tijd voor het ophalen van
herinneringen en gericht op het
rnalcen van plannen voor de toekomst.

Tine is dus weg, een gewaarDaar waar gemikt werd op een
deerd en gerespecteerd collega
klein afscheidscadeau,zo
die werkte voor en met de medebescheiden als ze altijd is, was er werkers.
Deze gezellige afsluiting van haar
bij het RIKZ (lees. Den Haag,
Middelburg en Haren) echter
loopbaan is hopelijk het goede
dermate veel geld opgehaald dat begin van een mooie toelkomst.
een wens van een hoger plan in Ze gaat aan haar tweede leven
beginnen van vrijheid en vertier.
vervulling Ikon gaan. Logisch
eigenlijk, want Tine heeft geheel We hebben TINE uitgezwaaid en
RIKZ wel eens door de "vingers" TINE het ga je goed.
gehad (figuurlijk uiteraard en letterlijlk in de vorm van een P-dos- P&O namens het RIKZ
sier).

VRIJDAG25 JUNI 1999 was het
dan (voor haar eindelijk) zover.
25 juni, de dag van HET afscheid.
Mevrouw Wat&Wat (Waterhuishouding en Waterbeweging),
mevrouw Deltadienst, mevrouw
Dienst Getijdewateren, mevrouw

De aanloop naar het afscheid
was moeilijIC (en voor sommigen
emotioneel) na het delen van een Na de uitreilking van de vele
gezamenlijke lange staat van
cadeaus, onder begeleiding van

IN
DE VESTIGING
Den Haag is
geen thee meer te krijgen, de
zakjes zijn verdwenen, want het
water is 96 graden en gratis.
Waarom? Omdat "iedereen" een
waterkoker had die storingen
veroorzaakte aan het elektriciteitsnet. Kans op haperingen in
het netwerk of erger brand. Het
gebruik van huishoudelijke apparatuur was en is verboden. Niemand die zich daar wat van
aantrok. De thee was niet lekICer,
had geen exotisch smaakje, leek
niet op soep, werd geen chocomel. Daarom werd het water gra-

tis, de waterkoker overbodig en
verdween de ordinaire thee. Misdaad loont en de af-en-toe theedrinker staat in de kou met een
hete beker suikerwater van 96
graden waar eventueel wat poedermelk door geroerd kan worden. Gratis dat wel. Theegasten
van de geen theedrinker (m/v)
wordt aangeraden een parICeerplaats te reserveren en een theezakje mee te nemen. En het was
zo simpel, voor wat hoort wat.
Vijftiencent voor een bakje warm
water, een theezakje, eventueel
suiker, melk en een roerstaaf.

Vijfentwintigcent voor een balkje haalt voor een Ikofíiel<lant.Of
warm water waar reeds Ikofíie in heb IK het mis.
is opgelost, eventueel suiker,
melk en een roerstaaf. Het water rlKzet
is nu gratis, het opwarmen kost
blijkbaar ook niets De theedrinker zorgt zelf voor theezakje,
chocobuidel of soepsachet. Ook
voor suiker, melk en roerplastic
wordt gezorgd, want die horen
bij de betaalde kofíie. Want voor
niets gaat de zon op en komt er
heet water uit de koffieautomaat.
De theedrinker IS integer en
neemt alleen suilker, melk en een
staafje als hij af en toe kofíie
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TWEEKEER PER IAAR voert de
Directeur-Generaal (DG) van de
Rijkswaterstaat een zogenaamd
managementgesprek met de
Hoofdingenieur-Directeur (HiD)
van ellke RWS-dienst. Aan de
hand van diverse rapportages
over het managementcontract en
de meerjarenbegroting, legt onze
HID verantwoording af voor het
reilen en zeilen van onze dienst
Daarnaast ikomt ook de Ikwaliteit
van de organisatie aan de orde.
Hieronder enkele zaken uit het
managementgesprek dat plaatsvond op 15 juni jl.

De positie van kennis en die van
de Specialistische Diensten
(SD'en)
in het kader van de Agenda van
de toekomst van de Bestuursraad
en de strategie-ontwikkeling
RWS (het zogenaamde Elswouttraject) binnen Verkeer en Waterstaat (V&W), is er momenteel
een fundamentele discussie
gaande. De drie hoofdlijnen
daarin zijn: het optimaal benutten van kennis in de RWS-driehoek ikennis, beleid en uitvoering,
duidelijker en scherper formuleren door de Bestuursraad van
zowel de kennisvragen als het
kennisbeleid en de behoefte van
de SD' en aan een soepelere
geldstroom waardoor zij flexibeIer en adequater kunnen reageren op de ontwikkelingen in de
kennissector.
Voor de SD'en wordt het in de
toelkomst steeds belangrijker om
zelf helder te maken en aan te
tonen wat hun toegevoegde
waarde in de RWS-driehoek is.
Een heldere en eenduidige visie
over de kennis en positie van de
SD'en binnen RWS is dus van
groot belang. in de Functionele
Beleidsgroep (FBC), een overleggroep van HID'en van de SD'en
met de directie Kennis, is afgesprolken dat de HID'en een actieve rol in dit proces zullen spelen.
RIK2 heeft de DG laten weten
zich in het bovenstaande te kunnen vinden maar daarbij aange-

6

krachten (denk aan het veldlaboratorium) en anderzijds ook door
grote projecten zoals bijvoorbeeld
de Tweede Maasvlakte.
Als gevolg van structurele kortingsoperaties bij RWS en V&W
zal het werkpakket van RiKZ in
de komende periode naar verwachting dalen. Minder beschikbaar geld bij de RD'en, onze
klanten, heeft zijn weerslag op
het werkpalkket van RIKZ. Dit
betekent dat RIK2 op termijn
moet "groeien" naar een kleinere
organisatie met voldoende veerkracht om flexibel in te kunnen
spelen op de ontwikkelingen in
het werkpakket.
De DC heeft budget toegezegd
voor extra investeringen die
moeten leiden tot een efficiëntere
werkwijze. Hierbij moet gedacht
worden aan om- of bijscholing
dan wel uitplaatsing van bepaalde activiteiten. in het Ikomende
managementcontract kunnen
daarvoor voorstellen gedaan
worden.

Waar over i s nog meer gesproken
Te veel om hier te vermelden en
daarom een kleine selectie. Allereerst is er de waardering van de
DC voor alle inspanningen rond
de millenniumproblematiek. Verder is RIK2 verzocht om aandacht
te schenken aan de Euro-problematiek, met name in de diensteigen bedrijfsvoeringssystemen; de
Ikwaliteitseisenvan de producten
in het licht van sobere en doelmatig besteden van het geld van
de belastingbetaler; de integriteit
van de organisatie. RIKZ op haar
beurt heeft van HK actie
gevraagd inzake het moeizaam
afsluiten van de protocollen met
onze klantdirecties en de vereenvoudiging van de relatie OCD/
OND (opdrachtgevendel
opdrachtnemende dienst) op het
gebied van de begroting- en
bedrijfsvoeringsadministratie. Dit
laatste is inmiddels in het kader
van HAPLAN (Handboelk Planproces) gebeurd.

Geen groei
Een specifielk aandachtspunt, dat
de RWS in de kennisdiscussie kan
schaden, is de aanhoudende
groei van de organisatie. De DC
heeft nadrukkelijk gesteld dat
RWS niet verder mag groeien.
Via de arbeidsmix (zelf doen versus uitbesteden) moeten de
RWS-diensten de noodzakelijke
flexibiliteit creëren om goed te
kunnen reageren op toekomstige
ontwiklkelingen.
Ook RiI<Z is in 1998 gegroeid.
Enerzijds gebeurde dit via het
vervangen van inhuur door vaste

Verantwoording en decharge
1998
Matig financieel beheer was de
kwalificatie van de Accountantsdienst bij de goedkeurende
accountantsverklaring over 1998
van RIKZ. Inmiddels is een aantal
zaken sterlk verbeterd waaronder
de interne controle. De DC heeft
zijn waardering daarover uitgesproken. Aangezien RiKZ ook
heeft voldaan aan haar contractueie verplichtingen over het
afgelopen jaar, is de HID decharge verleend over 1998. Hiermee
is het contract 1998 'opgeleverd'.
De DC maakte hierbij nog wel
enlkele kantekeningen. Zo is het
behalen van een goedkeurende
accountantsverklaring over 1999
een harde eis. Verder is het zeer
onverstandig wanneer RIK2 nog
verder zal groeien In dat licht is
het vergroten van de flexibiliteit
een belangrijk aandachtspunt
Zaken die RIKZ scherp in de
gaten moet houden en hard aan
moet werken.

Klanttevredenheid
Last but not least was de DG
benieuwd of RIK2 tevreden is
over het functioneren van het
Hoofdkantoor. Hierop is door
RiKZ aangegeven dat het vooral
duidelijkheid wil over de rolverdeling tussen HI<-A (directie
Water) en HK-K (directie Kennis).
Over de financien is nog eens
benadrukt dat er in feite op 1
januari van elk jaar duidelijkheid
zou moeten zijn over de budgetten. Hierop heeft de DC toegezegd dat het Hoofdkantoor zo
spoedig mogelijk na de ronde
van de managementgesprekken
hiervoor zal zorgen.
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telkend dat er ook andere zalken
spelen die het fundament onder
de RWS-driehoelk aantasten en
een sturende rol van het HoofdIkantoor (Hl<) vereisen. Zo is er bij
opdrachtgevers bijvoorbeeld een
tendens om Ikleine. gedetailleerde
opdrachten uit te zetten voor de
korte termijn. Enerzijds gaat dit
ten koste van de uitbesteding
aangezien RIKZ die Ikleine
opdrachten zelf beter, sneller en
goedkoper kan doen, hetgeen
leidt tot drulk op de organisatie
om te groeien Anderzijds maakt
diezelfde ontwikkeling het steeds
moeilijker om onderzoeken te
clusteren waardoor weer grote
uitbestedingen mogelijk zijn
waarin breder toepasbare kennis
en instrumenten ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast is er een
ontwiklkeling waarin de RegionaIe Directies (RD' en) de neiging
vertonen om zelf aan kennisontwiklkeling te gaan doen. Dit
strookt niet met de visie die destijds ten grondslag heeft gelegen
aan het oprichten van de SD'en
en vraagt om een fundamentele
herbezinning binnen de RWS.
Naar de mening van de DC zijn
dit essentiële vragen voor de toekomst van de RWS-organisatie.
Uitgangspunt bij de beantwoording van al deze vragen is voor
hem dat RWS een leidende en
sturende rol moet blijven spelen
op het kennisterrein dat samenhangt met de RWS-taken

Ceerd Drost (OF)

-

HETBEGON IN 's-Heer Arendsker- De rijksgebouwendienst (RCD)
(e, laagbouw. groen rondom met sluipt rond. Bijna alles wordt

Canadese Fijnstraal op de bingemeten en gewogen, alleen
nenpiaats. Een inspirerende
gevoelens niet. Onze vestigingsomgeving voor de milieumensen, coördinator schrijft: "Er is geen
toen nog Groene Maffia
enkele reden je nu al druk te
genoemd.
maken. in september zal het rapNa het politieke besluit dat de
port van de RGD gereed zijn en
dienst in de provinciehoofdstad
besproken worden in het DT".
moest worden gevestigd, zijn we RIKZ-cultuurtje, niet?
groepsgewijze gehuisvest in flats Opstokertjes als: "Motte me naè
met uitzicht op kijvende buurde Koestreète. ek van ore zehhe"
vrouwen.
en "Vor da jie 't weet, zitte me in
In 1976177 betrokken we het
Hoes" mogen alleen aan de bar
huidige Arnestein. een tijdelijke
worden gebezigd.
huisvesting voor circa tien jaar.
Mijn voor geruchten gevoelig oor
vangt echter wel onrust-op:
Toen de tuin nog maar net was
aangelegd was het een door zijn onvrede overeen gébrek aan
' openheid. gébrek aan inspraak;
kleurgn opvallend gebouw.
Nieuwkomers moeten er door de angst dat belangen van derden "
ruime oppervlakte eerst de weg een Overwegende rol spelen, eén
'behoefte wensen en meningen
leren vinden. Zeeuwse kunstenaars verzorgden opvallende ele- , overde toekomstige werkplel<te,,
menten. Vogels en vlinders
uiten. Wanneer je als OR-Waan.
vinden er een rustpunt; terwijl ik geeft open te staan voor reacties
dit schrijf zitten de pas uitgevlo- en deze vertrouwdijk te:zullen
gen Staartmezen de luizen uit
behandelen komen de reacties
los. Helaas is het de tijd van
een struik voor mijn raam te
eten. De tien jaren zijn er inmid- schoolvakanties,waardoor velen
dels 23 geworden; het gebouw is afwezig zijn.
aan renovatie toe. Wordt het
Het eerste dat mij opvalt: er is
renovatie of ligt nieuwe huisves- niet eerder naar meningen
ting in het verschiet?
gevraagd. (Waarom werkt werk'

overleg nog steeds niet?) Men
ingekwaitierd bij de directie Zeewii best een mening geven, doch land. Ook voor het moeten delen
er bestaat ook angst om kritiek te van een te groot gebouw met
uiten op de gang van zaken.
een andere overheidsdienst
Bij de reacties zie je direct wat
bestaat vrees.
verbanden. De verbondenheid
Het alternatief van nieuwbouw
met het gebouw lijkt te correle- doet bij diverse medewerkers de
ren met de verblijfsduur in jaren creativiteit opbloeien. Men
en varieert aldus van grote
droomt van een gezichtsbepagebondenheid tot geen binding. lend gebouw aan de Ikust, die de
Een alternatieve huisvesting in
dienst een uitstraling moet
een binnenstad wordt zowel.toe. geven.
gejuicht als verfoeid.^ "KantoorBij vqrschillenden trof il<een reacfunctionarissen" denken er veel ,'tie die mil in ieder geval een
gemakkelijker over dan diegeneq warm gevoel geeft; de waarde
die een functiegebondenheid
die men,toekentaan de onderlinhebben aan veld of laboratoria.
ge contacten, met name die tusZij voorzien tal van problemen
sen de hoofdafdelingen. Men wil
rond deze functies in een binnen- geen gebouw waar de etages
stad; input en output van
scheidslijnen gaan vormen
'vreemde' stoffen vla de lucht;
Het is mogelijk nog te vroeg voor
eigen veiligheid en risico's voor
een conclusie, maar de opmerde omgeving; aan- en afvoer van king: "Dit gebouw heeft een stechemicaliën, monsters, apparavig fundament", mag zowel
tuur en opslag van materialen.
letterlijk ais figuurlijk worden
Twee onderwerpen zijn als een
opgevat.
rode draad in de reacties te ontdekken Men wil een eigen iden- Henk Baptist (OSBl)
titeit behouden en zo mogelijk
versterken en men wii de onderiinge contacten goed houden.
Hoewel niet aan de orde zijnde.
leeft er een angst te worden
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OP 7 JANUARI 1999 heeft Prof.
Dr. Vanderpolle van de KUL
(Katholieke Universiteit Leuven)
tijdens de nieuwjaarbijeenkomst
van RiKZ in Haren een lezing
gehouden over het millenniumprobleem. Uiteraard deed deze
professor dat niet voor niets. Dat
laatste heeft nog een staartje
gelCregen, want bij de jaarlijkse
accountantscontrole werd mij
gevraagd om te bewijzen dat

Vanderpolle inderdaad aan zijn
verplichtingen heeft voldaan. IIc
kon niet volstaan met een schriftelijke verklaring, want wegens
drukke werkzaamheden (millennium hè, absolute topprioriteit!)
kon il( op 7 januari niet naar
Haren. Ik heb dus niet met eigen
ogen kunnen constateren dat hij
daar de gevraagde prestatie had
geleverd. Nu waren er natuurlijk
enige honderden getuigen van

dit feit. Dus, dacht ik in eerste
instantie. Ik stuur een email de
hele dienst in met het verzoek
om getuigenissen. Maar ja, ik zag
toch wei op tegen al die honderden reply-emails die dat zou
opleveren. Ik was dan OOI<heel
blij met het lumineuze idee om
een exemplaar van Tij en Taal van
1 februari 1999 uit de bibliotheek
te halen en aan de accountant te
geven. Want daarin stond een
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verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst met een foto van Vanderpolle erbij. De accountant was
heel blij met het bewijs. RIKZ
krijgt zijn accountantsverl<laring.
En ik gooi nooit meer Tij en Taal
in de papierbak!
Ben Knikman (/TA)
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vens in zijn
U BENT GEVRAAGD projectleider te
worden van een grote gebiedsstudie op de grens van Nederland
en één van zijn buurlanden. Uw
eerste project en dan direct in
Europees verband, u ziet het
helemaal zitten. Er is één klein
nadeel, u bent niet beleend met
het gebied in kwestie. U vraagt
zo links en rechts en bij collega's
of er ooit metingen zijn verricht
in het betreffende gebied. maar
de oogst is schamel. De één heeft
alleen wat vage aanduidingen,
een ander meent zich te herinneren dat er inderdaad al eerder
eens is gemeten. Maar wat, en
door wie daar heeft zij geen idee
van. Ook in DONAR kunt u geen
gegevens vinden. Dus zoals een
goed projectleider betaamt
neemt u in uw projectplan een
meetcampagne op. Dat is wel
een dure grap maar het kan niet
anders. Als uw projectplan is
goedgekeurd, gaat u praten met
de meetdienst. De medewerker
daar luistert aandachtig naar uw
uiteenzetting en zegt vervolgens:
"Dat lijkt als twee druppels water
op de metingen die we drie jaar
geleden voor meneer lbo uit
Haren hebben uitgevoerd. Heeft
u daar niets aan?" Natuurlijk
heeft u daar iets aan, alleen u
~

~~~~~
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wist het niet1 Zo'n situatie komt
anno 1999 binnen het RIKZ
natuurlijIC niet meer voor! Toch?
Om dit soort situaties te voorkomen bestaat binnen RIKZ de
Digitale Waterweg (DDW). DDW
heeft tot doel om de RIKZ-informatievoorziening voor de primaire processen te verbeteren.
Daartoe heeft DDW heefî meerdere pijlen op de boog. Eén daarvan is het bewaren van de, vaak
kostbare, gegevens van het RII<Z.
Nu heeft RWS hier al jaren geleden een oplossing voor bedacht,
maar die oplossing wordt nog
niet altijd optimaal benut. Waar
het over gaat? Over DONAR
natuurlijk! DONAR kan heel veel
betekenen voor gegevens die
ooit verzameld zijn en nu onderin
een bureaula liggen, onbereilc
baar voor derden die er graag
gebruik van zouden willen
malCen.

Omdat tijdens de meting
DONAR nog niet bestond, moest
een aantal keren een beroep
gedaan worden op de archieven
en het geheugen van Dirk van
Maldegem. Toen alle vragen
beantwoord waren Is de contactpersoon voor DONAR aan de
slag gegaan en heeft de gegevens en de administraties gecombineerd tot DONOR-InterfaceBinnen het RIKZ hebben de
tiles (dif's) en deze geladen. Toen
DONAR-organisatie en de eige- dit achter de rug was, is dezelfde
naar van al deze gegevens de
procedure gevolgd voor de
handen ineen geslagen om de
metingen van de waterbodem
gegevens alsnog in DONAR op
van De Looff. Voor het volgende
te slaan. De gegevens zijn geïnonderdeel (metingen van McLaventariseerd en er is vastgesteld ren) kon binnen de afdeling AB
welke gegevens voor permanen- ruimte gevonden worden om het
Een voorbeeld van een goede
te opslag in aanmerking komen. grootste deel van de conversie
manier om met projectgegevens Begonnen is met de meetgegewerkzaamheden uit te voeren.
om te gaan zijn de systeemvervens voor de monitoring van het inmiddels zijn van de 5 onderdekenningen van de Westerschelde opperviaICtewater.Van DONAR- len van SAWES de gegevens van
(SAWES). Voor SAWES zijn er in zijde is vervolgens voor alle
3 delen geconverteerd en gelagemeten parameters op alle loca- den, de 13-uurs verticaalmetinde loop der jaren een heleboel
verschillende metingen uitgeties zo'n beroemde 'W3H' opge- gen zijn in behandeling en in de
voerd. Er zijn slibconcentraties in steld.
loop van het jaar zullen ook nog
~-

~

~

~~

het oppervlaktewater gemeten in
de periode 1969 - 1990. Er zijn
verschillende meetcampagnes
geweest om de samenstelling van
de waterbodem vast te stellen, bij
voorbeeld in de periode 1973 1979 (De Looff) en in de periode
1992 - 1993 (McLaren). Daarnaast zijn er ook nog slibtransportmetingen.

-~
~~

I
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de continue verticaalmetingen
platen e.d. worden opnieuw de
van de Zeekat worden geconver- gegevens van McLaren gebruikt,
teerd.
samen met andere gegevens uit
andere bronnen.
Figuur 1 is afkomstig uit de SlibOp basis van de opgedane ervaIkaart Westerschelde die in
december 1998 door de afdeling ringen heeft de afdeling AB
OS is uitgebracht. Voor deze Slib- besloten dat de gegevens die de
kaart zijn (o.a.) de SAWES-gege- meetdienst van directie Zeeland
vens van McLaren gebruikt. Ook levert bij het monitoren direct in
op dit moment worden deze
DONAR geladen moeten worden
gegevens weer gebruikt. Bij het
om een dergelijke inspanning
boren van de tunnel onder de
achteraf te voorkomen. Dat
Westerschelde komt baggerspe- spaart tijd, geld en inspanning en
de gegevens zijn op een eenduicie vrij, die in de Westerschelde
gestort wordt. Er is een project
dige manier voor het nageslacht
gaande (RESTWES) om het effect bewaard. Ook voor u. als projectvan dit storten te monitoren. O m leider is dat een goede tip: neem
dit te kunnen doen is beschrijving een paragraaf over datamanagevan de uitgangssituatie nodig.
ment in uw projectplan op. Leg
daarin vast hoe uw gegevens
Voor de uitgangssituatie van de

aangeleverd moeten worden,
waar ze opgeslagen moeten worden en hoe ze bewaard moeten
worden voor de eeuwigheid.

mogelijk goed gebruik zouden
kunnen maken? Wat de
DONAR-organisatie voor SAWES A/y van der PLaS (ITTO)
gedaan heeft, wil zij ook voor uw
projectgegevens doen. Hiervoor
is in het kader van DDW het project DDW*DONAR in het leven
geroepen. U kunt een beroep
doen op de medewerkers van
Ondersteuning Gebruik om
samen met u het traject van conversie en gegevensopslag in
DONAR af te leggen. Ook bij het
opstellen van een paragraaf over

HETZAL BIJNA NIEMAND zijn ontgaan dat op 1 januari 1999 onze
gulden aan een tiental andere
Europese munten is "vastgeklonken" waarbij de EURO de bindende factor vormt. Veel
rekeiiingoverzichten zoals giro,
bank en zelfs die van het salaris
vermelden naast het vertrouwde
bedrag in guldens het bedrag
ook in EURO'S.Wat het salaris
betreft kunnen we vast wennen
aan het feit dat we meer dan de
helft minder gaan verdienen.
Verder merken we er nog niet
zoveel van. de beleggers onder
ons uitgezonderd. In de portemonnee zitten nog gewoon guldens, kwartjes, dubbeltjes en
stuivers. Facturen worden nog
gewoon in guldens betaald, hoewel ze soms wel al in EURO'Szijn
opgesteld. Voor ons gewone

mensen wordt de EURO pas op 1
januari 2002 tastbaar. Dat lijkt
ver weg, 01/01/02 valt ruim na
de millennium bug en of we die
overleven.......
Regeren is vooruitzien, beter
vroeg dan nooit, uitdrukkingen
die van toepassing zijn op de
overgang naar de EURO. Ook
een gewaarschuwd man (m/v)
telt voor twee, toegepast op het
EUROsalaris, past (on)
nig in het rijtje. Wat ik
wil zeggen Is dat onderschatting
van het probleem het grootste
gevaar kan zijn. Want er moet
van alles worden aangepast.
Denk bijvoorbeeld maar aan de
snoep- en koffieautomaten. Nu
zijn dit gelukkig zaken die onder
de verantwoordelijkheid van de
leverancier vallen. Naast deze
apparaten zijn er de geautomati-

seerde financiële- en bedrijfsvoeringssystemen zoals b.v. FAIS,
VERA, PPS en CONSYS die op de
overgang voorbereid moeten
worden. Het grootste probleem
zit hem echter niet In apparaten
cn systemen maar ligt in de communicatiesfeer. Hierbij moet worden gedacht aan protocollen,
overeenkomsten, contracten,
opdrachtbonnen, tarieven, forwaarden,
en, drukwerk, spreadsheets en dergelijke
met financiële aspecten. Veel van
deze zaken zullen centraal, zowel
binnen als buiten RIKZ, geregeld
kunnen worden. Dit geldt dan
met name voor de handleidingen, regelingen en opdrachtbonnen. Voor vele andere zaken is
ook uw aandacht vereist. Te denken valt bijvoorbeeld aan over-
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Heeft u ook nog gegevens in uw

la liggen, waarvan anderen

datamanagement in uw projectplan willen zij u graag met raad
en daad terzijde staan. U kunt
contact opnemen met Ondersteuning Gebruik van DONAR
via telefoon 070 -31 1 44 99 of
per email: donar@rikz.rws.minvenw nl.
~

eenkomsten die u aangaat of
reeds bent aangegaan en die de
bewuste datum van 1 januari
2002 passeren. Ook heeft u wellicht documenten en/of spreadsheets op uw PC staan waarin
sprake i s van valuta aspecten. AI
met al zaken die niet vergeten
mogen worden en waar ruim
voor de overgangsdatum aandacht aan moet worden
geschonken. Overigens vergeet
ook uw lokale, al dan niet geautomatiseerde, systemen niet. Dit
alles onder het motto, een
gewaarschuwd man (m/v) telt
voor 2.20371.
Frank Dingeman (CXB)
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RIKZ BEVINDT ZICH in een stadium van bezinning op de toekomst. O p verschillende niveaus
is discussie gaande over de toeIkomst van onze dienst; uiteraard
binnen het Directieteam (DT)
maar bijvoorbeeld ook door de
club 'jonge honden'. Begin dit
jaar was aan de klantenmanagers
gevraagd een toekomstvisie te
schetsen.
Mede door het rapport Resuit
van Berenschot en de aanstaande
ingrijpende bezuinigingen is er nu
een overvloed aan ideeën en
impulsen. Deze kwamen bovenop de al in gang gezette processen van Koers98, IBO en
Strategische Personeelsmanagement (SPM). Meest recent is de
concept-notitie Veerkrachtig Rii<Z
en de start van een cultuurveranderingsproject. Zo bij eiikaar
wordt het een Iknap onoverzichtelijk geheel, die het gevaar in
zich bergt van een apathische
houding van medewerkers.
De Ondernemingsraad (OR)
tracht zicht te houden op al deze
ontwikkelingen, de onderlinge
samenhang daarin met het
gewicht van de verschillende
onderdelen en gaat daarbij kritische vragen niet uit de weg.

De OR ondersteunt de conclusie
uit Result dat er mensen zijn die
gedreven werken aan veranderingen binnen de dienst en anderen die hieraan niet meewerken
of het zelfs tegenwerken. is er
wel voldoende draagvlak voor de
veranderingen binnen de geledingen van de dienst of prevaleert een eigen belang op een
aantal plaatsen? Er wordt wel
steeds gesproken over de noodzaalk van veranderen, maar is het
voor iedereen concreet genoeg
duidelijlk wat er nu werkelijk
moet veranderen? Is iKoers98 een
verandering of is dit het niet? De
meningen zijn verdeeld. Daarin is

10

te lezen dat RiKZ een adviesdienst is, doch ook dat het een
onderzoeksdienst is. Zelfs als men
het eens is over de functionele
naam, dan nog is onduidelijk hoe
daar invulling aan moet worden
gegeven.

men? is dit waarom het DT gaat
werken aan een cultuurverandering, eerst bij zichzelf waarna de
rest van de dienst moet volgen?
De OR heeft hiervoor een duidelijke boodschap aan het DT meegegeven, namelijk:
het RIKZ moet binnen korte
termijn beschikken over een DT
dat gezamenlijk één lijn uitzet en
deze lijn ook uitdraagt.

keling.
Voor de strategie-concepten met
de naam "Veerkrachtig RiKZ"
gaan de handen niet op elkaar.
Het stuk hangt tot nu toe van
impliciete aannamen aan eiiaar,
een (uitdagende) visie op de toekomst ontbreekt. De OR weet
dat er ieidinggevenden zijn, die
De OR heeiî reeds meermalen
aangegeven dat het DT een
van mening rijn dat duidelijlCheid
tot onrust leidt en dat zij de provoorbeeldfunctie heeft en dat
blemen liever geruisloos oploswanneer het DT niet als een eenheid functioneert, dit een uitstra- Maar wat wordt nu de Rii<Z-stra- sen.
Iing naar de gehele dienst heeft. tegie? De OR heeft een advies
Op dit moment wordt vaak een uitgebracht dat op het volgende De visie van de OR is dat er eerst
werkwijze gevolgd die neerlcomt neerkomt. Eerst moet aan de per- een duidelijk toekomstbeeld van
op: besloten is dat het zus gaat, soneelsleden duidelijk worden
het RIK2 moet komen, pas dan
kunnen er acties worden ondernomen om eventuele 'mismatches' in werk en/of mensen
te identificeren. Vervolgens moet
worden bezien hoe daarmee om
moet worden gegaan. De OR
vindt de denkwijze over flexibiliteit bij het DT, zeer kort samengevat als 'mismatches er uit', wat
weinig flexibel.

gemaakt wat de positie is van
RiKZ binnen RWS, nu en in de
toekomst, en welke kerncompetenties daarbij behoren. Verder
dat de discussie hierover in grote
openheid en eerlijkheid moet
plaatsvinden. De OR wil een duidelijk beeld van de producten
waarvan de financiering in de
Ikomende jaren zeker of vrijwel
zelker zal zijn. De OR wil dat de
onderlinge samenhang binnen de
dienst wordt gewaarborgd,
FeitelijIC weten we allen dat er
omdat advisering alleen mogelijk
een aantal zaken niet goed gaan; is als er voldaan wordt aan voide kunst is nu te komen tot iets
doende beschikbaarheiden condat beter is. Worden de reeds uit- tinuïteit van adequate
gevoerde analyses zoals Result
basisinformatie, kennis van de
wel door een ieder serieus geno- processen en van modelontwik-

maar WIJ doen het zo. Dat dit
kan komt mede door een specifielk cultuurelement van Rii<Z
namelijk dat van conflict vermijden en ruzies uit de weg gaan. Je
doet niet wat er wordt gevraagd
(verandert niet) en praat daar
voorai niet over. Je houd je druk,
druk, drul(; dus race je door met
alles wal je tot nu toe ook al
deed, ook al is hiervoor geen
vraag.
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De OR pleit voor een beter
gebruik van alle elementen uit
het Strategisch Personeel
Management om te bezien hoe
onze dienst in de toekomst moet
worden ingericht. Pas als de leiding de werkvloer ondersteunt
Ikan een veerlCrachtig RIK2 ontstaan waar de werkvloer de leiding ondersteunt.
Ongetwijfeld zullen we door
onze veranderende omgeving
worden geconfronteerd met personele consequenties. De OR zal
zijn rol hierin zeker opeisen en
gebruik malen van de advies- en
instemmingsplicht die de Wet op
de Ondernemingsraden biedt. De
OR stelt reacties zeer op prijs en
verzoekt deze via Email naar de
Ondernemingsraad te sturen.
De OR

-
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hij gezelliger, Hij wist ons te vertellen dat de grachten in vroegere
tijden dienden als verdedigingslinie tegen de Spanjolen. Verder
wees hij ons de brug waar de
Watergeuzen op 3 oktober 1574
witte brood en haringen brachten.

WOENSDAG
25 AUGUSTUS was
het jaarlijkse uitstapje voor de
oudgedienden, die werkzaam zijn
geweest onder de paraplu van
het huidige RIKZ De ontvangst
door de dames Juleke en Emy
was als vanouds, evenals de verzorging van de koffie met gebak
door het personeel van het
bedrijfsrestaurant.
Ook dit jaar waren de weergoden
ons goed gezind.

In de uitnodiging was gesteld dat
we ons nauwgezet aan de tijden
moesten houden. Dat deden we
ook want om kwart voor tien
verlieten we en masse het
bedrijfsrestaurant en spoedden
we ons naar buiten voor de bus.
Die gedisciplineerdheid verraste
de HID waardoor wij het moesten stellen zonder een welkomstwoordje van hem. Later in de
middag heeft hij ons alsnog toegesproken. Klokslag tien uur
reden de bussen van de HTM
weg, uitgezwaaid door de ploe-

Bijkomen en bijpraten
Na de rondvaart was het hoog
tijd om met de bus spoorslags
naar de Kortenaerkade te rijden.
Velen van ons. zo niet allen,
waren 'uitgedroogd' ofwel toe
aan een dranlcje In het bedrijfsevoiurie ~e iurien neiaas zijn we restaurant was het inmiddels
door tijdnood niet verder gekogezellig druk met de achteergebleterende achterblijvers. Wees niet men dan 2 van de 4 zalen. We
ven ploeteraars Ik zag oudcollejaloers. je komt allemaal aan de
moeten dus weer eens terug naar ga's waaronder zelfs
beurt. Onze tocht ging via Was- Naturalis!
afdelingshoofden, kortom:
senaar, dwars door een prachtig
belangstelling over en weer. De
stuk natuur, naar Leiden. Het
Lunch
HID nam het woord, legde uit
programma omvatte een rondlei- De bus bracht ons vervolgens
waarom het wekomstwoordje in
ding door het museum Naturalis naar het gezellige restaurant "de het water was gevallen en
en een boottocht door de grach- Werff". De lunch die uitstekend bedankte Julel<e en Emy. Hij had
ten van Leiden.
was verzorgd gebruikten we in
die dag Juleke node gemist Emy
de ouderwetse gelaglamer. De
had hij, sinds hij bij RIKZ werlkt.
voor het eerst als onze begeleidNaturalis
rondvaart ZOU om half drie
Een ware belevenis. Het museum beginnen waardoor we 'een zee ster gezien omdat ze voorheen
altijd op vakantie was. Juleke en
is gevestigd in een complex van 2 van tijd' zelf mochten invullen.
gebouwen: het voormalige pest- Hoe we dat invulden was al snel Emy, ook namens de senioren
huis en een heel nieuw gebouw te merken aan de bezetting van hartelijk dank, we Ikunnen jullie
voor de organisatie en begeleimet een toren van 20 verdiepin- de gezellige terrasjes in Leiden.
gen die is volgestopt met
ding niet missen!
440.000 fossielen. Zoveel fossie- Rondvaart
Ben v.d. Brande. senior CX
len krijg je niet te zien. dat voor- De kapitein verwelkomde ons
recht is alleen aan een enkele
met de mededeling dat hij alleen
wetenschapper voorbehouden.
was en zodoende kapitein én
gids was. De kapitein deed de
Gelukkig maar, want de 4.000
huishoudelijlke mededeling om
fossielen in de expositieruimten
waren voor ons meer dan
niet te gaan staan op momenten
genoeg. De gids leidde ons eerst dat we bruggen zouden passenaar het strijdtoneel van de nog ren. De gids zei dat hij had kunnen volstaan met het afspelen
voorlkomende diersoorten op
deze planeet om vervolgens van van het bandje maar 'live' vond

-
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Indiensttredingen:
ing. R. Nijssen
mw. N.S.T. Rom
ing. A.R.T. Hofman
drs. M.S. Romen
drs. PLM. Biezenaar
drs. A.W.B. Boelens
A. Prins
mw. V. Soemeer
ing. R.D.N Hoogervorst
dr. W.M.G.M. van Loon
mw. drs. J.A. Zindler
mw. M. Sewmar

O1 -05-1999
01-06-1999
O1 -06-1999
O1 -06-1999
O1-06-1999
16-06-1999
O1-07-1999
01-07-1999
O1-07-1999
O1 -08-1999
01-08-1999
23-08-1999

ABW
DFE
ITLM
MOB
OSBW
MOB
CXB
DFM
OSCT
ITLH
OSCT
ITE

Haren
's-Gravenhage
Middelburg
's-Gravenhage
Haren
's-Graven hage
%Graven hage
Middelburg
's-Gravenhage
'3-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage

ing. A.P. Roskam
OSFG
f 2500;- bruto, uitstekend onderzoek en rapportage van de extreme
waarde verdelingen van waterstanden en golven over de verschillende windrichtingen.
OSFM
dr. R. Spanhoff
f 2500,- bruto, onderzoek naar de werking van strand- en onderwatersuppleties op hoog wetenschappelijk niveau.
ir. R.L.P. Lanters
ABN
f 1000;- bruto, voor de goede inzet m.b.t. de evaluatie van het Ikustvisserij-onderzoel<.
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Watermarkt
Ik ben met Cato naar de Watermarkt geweest,
ze kon krijgen wat ze wou.....
INFORMATIE
UIT RIJKSWATER
Van der Valk, in Schevingen
ondertussen synoniem voor de
Pier, vormde op 28 olctober jl. het
decor voor een goed bezocht
Waterstaatsevenement. in twee,
eigenlijk drie bedrijven werden
elementen van waterkeren en
beheren over het voetlicht
gebracht. Het pub!ie$zou voplj
*6:h(oüp van 't Hek die uïtdaging$,"

5'

* ~ ,
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opnieuw-uit de
06s en de
voordrachten van Otto Swertz
(TriButylTin, een zee van zorg) en
Piet den Besten (Van stoffen naar
effecten). internationaal ongeëvenaard. Een staaltje van perfectie ook van de SDU die met man
en macht in de weer is geweest
om 25 exemplaren ook daadwerkelijk droog en ingebonden op de
boulevard af te leveren. Eert
Keijts heeft als

elkaaren m e i 0
delen hebben.

van harte met deze belangrijke
stap, die echt past in de V&WEen diploma voor de laboratoria cultuur van aandacht voor kwaliUit Middelburg en Haren zijn ze teit en hoge eisen die aan
overheidsonderzoelc worden
gekomen, vroeg in de ochtend
op pad en in grote getalen. om
gesteld. Het predikaat vormt
uit de handen van staatssecretaris daarbij een permanente uitdarnw. Monique de Vries het
ging; je kunt als organisatie je
(interbationaal zo begeerde ster- laboratorium-Michelin-ster
lab-certificaat te ontvangen.
namelijk ook weer kwijtraken, zo
Sedert de afgelopen zomer wordt hield de directeur van de Raad
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voor de Accreditatie ons voor.
Eens per jaar komt een team van
fijnproevers een Ikijkje nemen in
onze laboratoriumkeukens.
"Audit" heet zo'n bezoek. Van
de collega's in Zeeland en Groningen wordt dan verwacht dat
ze, net zoals op overigens
"gewone" dagen, de menukaart
en het receptenboek op orde
hebben en de gerechten klaarmalken en serveren volgens de
regelen der kunst. HID Dik Tromp
(RIKZ). voorzitter van het ochtendprogramma, was zichtbaar
ingenomen met de professionele
waardering voor de wijze waarop
wordt gewerkt. Je mag het van
een Specialistische Dienst verwachten, maar het is toch een
opsteker als het ook zo wordt
geformuleerd. Het praat n u ook
op dit front eenvoudiger met HID
André van Bennel(om van het

2

RIZA, die het middagprogramma
regisseerde en al langer het
genoegen van sterlabstatus kent.
David Welk uit Aberdeen 'Schotland' heeft in zijn voordracht
aangegeven dat het RIKZ ais
sterlab in internationaal opzicht
de zo belangrijke samenwerking
van landen efficiënt en kostenbesparend versterkt.
Toekomst voor basisinformatie.
Bij Rijkswaterstaat gaat het altijd
al om de inhoud van het werk.
Cor Venema (RIZA) sprak 's middags over een nieuwe "Visie op
basisinformatie" en met kennis
van zaken IS door een panel
gediscussieerd over de waarde
die de monitoringactiviteiten in
de rijkswateren hebben voor de
beleidsmakers en de beheerders
op de meest uiteenlopende plaatsen en functies in en buiten de
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V&W-diensten. Weerman Peter
Timofeeff toonde zich als discussieleider een enthousiast aangever van de stellige uitspraken die
de aanwezigen eerder op de dag
met speciale watermarktmunten
hadden gewaardeerd. Het gaat
om de meest geschikte vorm van
toegang tot gegevens zodat optimaal informatie kan worden
gehaald uit de zee van getallen
die Nederland op het gebied van
water van jaar tot jaar verzamelt.
O f het nu gaat om biologische
waarnemingen aan vogelsoorten
of het plankton in de zee, de veranderende kustlijn of om
organotinverbindingen in de
kustwateren, dan wel een te veel
aan meststoffen in de rivieren;
we meten het, we weten het en
we kunnen er informatie over
verstrekken bijvoorbeeld via
Internet. Door er advies over uit
te brengen leveren we een bijdrage aan oplossingen en verande-
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ringen. O p die manier is een gulden op de watermarkt (nu en na
2000) inderdaad de "daalder"; in
de nieuwe eeuw een "Euro"
waard.
Op de watermarkt, waarvoor ook
de pers was uitgenodigd, was het
een drukte van-belang. Veel aan.
bod, vele vragen, visueel aantrekkelijk vormgegeven en op
een zeer toepasselijke locatie.
Demonstraties met data in 2- en
3-D wisselden af met stemmige
gesprekken tussen collega's en
klanten. We creëren met elkaar
onze kansen. Ook in dit opzicht
was het een geslaagde markt.
Henk Oosterwijk (RIKZ) en Ren6
Breukel (RIZA) en al die andere
ondersteuners van dit evenement: hartelijk dank. We zien nu
al uit naar de markt van 2000.
Mike Kortekaas (IJB)

-

KIJKENDNAAR BUITEN zien we
donkere wollken en regen die
plenst tegen het raam. Echt
herfstweer! Na de warme zomer
is nu de periode aangebroken
van storm, wind, regen, maar
ook nog zonnige dagen waarop
de herfstkleuren een extra
dimensie krijgen en het buiten

lekker kruidig ruikt. Binnen bij
RIKZ waait ook een wind, de
wind van veranderen, we moeten
veranderen, onze cultuur moet
anders. Een onderwerp waarover
OOI( in deze Tij & Taal verschillende artikeltjes zijn opgenomen,
zoals cultuur en de wonderlijke
wereld. Verder natuurlijk aan-

dacht voor sportieve zaken: de
Wies het felbegeerde Sterlab-cerRII<Z-sportdagen de waterloop. tificaat.
Een dag met een goud randje
Veel leesgenot toegewenst!
voor RIKZ was de dag van de
Watermarkt op 28 oktober jl. Die
dag stond het Jaarboek Monitoring Rijkswateren 1998 centraal
en kreeg RIKZ uit handen van
onze staatssecretaris mw. De

CULTUUR,WAT is DAT EIGENLIJK
Opzoeken dus. geen Van Dale in
de buurt, dan maar Koenen uit
de kast. Cultuur blijkt zeer biologisch te zijn: 1 verbouw van
gewassen, 2 op voedingsbodem
gekweekte bacteriën. Om daar
nu een traject mee in te gaan is
meer voor onderzoelkers. Meer
van toepassing lijkt mij 3 beschaving. Maar wat is dan beschaving, terugbladerend in I<oenen
levert dit onder 3, Ikan geen toeval zijn, cultuur op. De cirkel is
rond en IK ben geen stap wijzer.
Rest zelf denken, kan ook geen
kwaad in een adviesdienst.
Gedachte. Cultuur uit zich middels vaste patronen, vaste
gewoontes, rituelen. Kennen we
die binnen RIKZ dan komen we
misschien een stap verder. Als we
de sportdag en de nieuwjaarsbijeenkomst als ritueel zouden
bestempelen, kunnen we dan
spreken van de RII<Z-cultuur.
Lijkt me wat magertjes, misschien
een onderdeel van. Cultuur lijkt
me breder. Vaste gewoontes,
hebben we die, volgens de jonge
honden wel heb IK begrepen.

Sterker nog ze zitten er ziekelijlk
diep ingeslepen. Hoe diep dat is
de vraag en hoe komen we er
weer vanaf de volgende Het
ziektebeeld analyserend, reducerend en deducerend ontstaat een
cultuur dus door het overnemen
van gewoontes van voorgangers.
In de thuissituatie wordt het er
als het ware met de paplepel
ingegoten, hebben ouders, opa's,
oma's, ooms en tantes de voorbeeldfunctie.
In de werksituatie zijn de voorbeelden dus "oudere" collega's,
chefs en aanverwante artikelen.
Die hebben ons de binnen RIKZ
geldende, IK durf het bijna niet
hardop te zeggen, normen en
waarden bijgebracht. IK begin nu
ook te begrijpen waarom IK niet
oplkijk van uitspraken als "maar
RII<Z kiest voor een andere insteel<" Dat gedrag is mij namelijk met de paplepel ingegeven.
Anelkdote. Het moet in de jaren
70 geweest zijn. voorbereiding
van de grote Oosterscheldesluiting. Deze, de Oosterschelde,
moest in kaart gebracht worden,
onder andere wat stroomprofie-

len en dergelijlCe betrof. Dit beteIkende dat er dieptelijnen op
kaarten getekend moesten worden, met de hand want we hebben het wel over het prédigitale
tijdperk. Nu Ikun je lijntrekken en
lijnentrekken. zelker als je in een
wirwar van dieptecijfers de juiste
weg moet zien te vinden. II< zat
op één Ikamer met twee oudere
collega's, één ervan was de
kamerchef. Zo was dat vroeger
Deze keek regelmatig al
coachend over mijn schouder en
wees mij erop dat een door mij
getrokken lijn volgens hem niet
goed tussen de wirwar doorliep.
Daar was IK het niet mee eens,
gevolg discussie IK als Brugman,
hij chef, en zo moest het. Punt.
In de pauze werd IK buiten benaderd door de andere kamergenoot, een tot dan toe stille en
ietwat vreemde vogel Hij haalde
mij in en zei. "Dat doe je helemaai verkeerd. Je moet nooit in
discussie gaan. Je zegt ja meneer
u heeft gelijlc. vlakt de lijn uit en
trekt hem daarna weer precies
zoals jij vindt dat ie moet lopen".
Na deze "wijze" woorden was
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de vogel direct de pauze in
gevlogen. Na de pauze was een
samenzwerende glimlach mijn
deel. En Sandeh heeft gelijk door
te stellen dat II< bang ben, IK ben
inderdaad bang dat het heel veel
tijd en goede voorbeelden zal
kosten om mijn Il<-gedrag te
gaan veranderen
r!Kzet

3

HET15 'DE WONDELIJKE WERELD'
hier op Arnestein. Een wereld
waarin veld- en spitsmuizen in
harmonie samenleven met de
Homo Studium Sapiens (de
wetenschapsmens). mosselen en
algen in hechtenis worden genomen zonder rechtsgeldige redenen, en de Suspertaris Naturalis
(het natuurlijl<egerucht) zich
voortplant in een tempo waar
een geslachtsrijp konijn jaloers op
kan zijn. De Suspertaris Naturalis
gedijt het best in funderings- en
kantoorruimtes en in de directe
nabijheid van de Homo Sapiens.
Echter, de bovenmatige verschijning van de Homo Studium
Sapiens heeft een ongelcende
zomerbloei veroorzaakt op
Arnestein. En als de zomerbloei
eenmaal in gang is gezet, is er
geen houden meer aan. Recent
veldonderzoek toont aan dat de
Naturalis. leder (in)formeel overSuspertaris Naturalis flink heeft
leg is gemuteerd in een complothuisgehouden op Arnestein.
Enkele voorbeelden uit het veld. achtig overleg achter gesloten
deuren gemodelleerd naar een
Twee door mij rondgeleide Rgd- beruchte DT-variant.
mensen (Rijksgebouwendienstmensen) dragen normale kleren Betrokken specialisten op het
en hebben pen en papier bij zich: gebied van kantoorhuisvesting
de Suspertaris Naturalis transfor- met specifieke kennis en ervaring
meert ze in gevoelloze, geheim- aangaande werl<plekinrichting en
zinnig rondsluipende mannen in kantoorinnovatie bleken OOI<niet
witte pakken, voorzien van aller- immuum voor de Suspertaris
lei meet- en regel- en weegappa- Naturalis: in een razend tempo
raten
vervormen zij tot 'kantoorfunctionarissen', die niet weten waar
O f het nu het polshoogte nemen over ze praten en met wie ze
bij collega's is. het bespreekbaar praten, die niet goed luisteren
maken van (nieuwe) huisvesting naar anderen en die niet 'voelen'
in het vestigingsoverleg of een
wat anderen 'voelen'.
vergadering tussen de Rgd en
een aantal gevraagde, vertegen- Totzover de normale veldmetinwoordigende collega's over de
gen. Mogelijk nog interessanter
mogelijkheden van huisvesting
is dat, onder invloed van de seien kantoorinnovatie is: allen zijn zoensgebonden temperatuursaangetast door de Suspertaris
verhoging. zich een totnutoe
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onbekend verschijnsel van de
Suspertaris Naturalis manifesteerde, de Solaris Hallucinatys. Deze
variant ontwikkelt bij de besmette Homo Studium Sapiens plotsklaps buitengewoon creatieve en
verrassende ideeën, variërend
van nieuwe gebouwen aan de
kust tot warme, drempel- en etagevrije architectuur. Dit mag toch
buitengewoon verrassend en
hoogst ongebruikelijk worden
genoemd, temeer omdat de
Homo Studium Sapiens zich normaal in een uitermate voorspelbaar denk- en werkpatroon
manifesteert.

beekje langs mijn pc naar de
gang. De fundering hier is wel
stevig, maar dat wil nog niet zeggen dat we het droog houden.
Terwijl ik dit schrijf staat een 011fant haar jong te zogen in het
perk voor mijn raam en knaagt
een bejaarde gnoe de laatste
blaadjes van de jonge hazelaar.
Ach ja, het is 'de wonderlijke
wereld' hier op Arnestein.
Een reactie op 'Huisvesting Middelburg'
in de vorige Tij &Taal,

loost Eykman, (DFM)
vestigingscoördinator Arnestein

Het was weer een hete zomer op
Arnestein en de herfst heeft zich
inmiddels al aangediend. Flinke
regenbuien ranselen de dal<en
van Arnestein en vanuit een ruisend watervalletje uit mijn plafond kabbelt er vriendelijk een
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Bang

ER ZIJN VAN DIE KLEINE IONGETIES
die opeens verschrikkelijlk bang
zijn. De hond hapt onverhoeds
een plakje worst uit zijn hand,
zijn vader valt nors tegen hem uit
of zijn moeder staat te tongen
met een vreemde vent. Tranen
wellen op. HIJ is een jongen, hij
voelt zich al groot, en Ikan het
dus niet op een huilen zetten en
bij zijn moeder weglkruipen. Hij
moet het anders aanpakken. In
het aanstaande mannenbrein
gaat zich een nieuwe strategie
vastzetten. Het broekemannetje
schiet onder de tafel en overschreeuwt alles wat hij niet wii
voelen. "Ik ben niet bang, ilk ben
niet bang, ik ben heus niet
bang". Als je echt niet bang bent,
Iknul. hoef je je onbevreesdheid
niet van de daken te schreeuwen,
of van onderuit tafels.

wordt groot. En gedraagt zich
dan opeens als een Ikruising tussen een verwaande vlerk en een
mediterrane macho En ze zijn
soms dichter bij dan je denkt

typje aan het pseudoniemen?
Deze branie verzamelt. volgens
eigen zeggen, vuile koffiekoppen,
kotst dienstauto's vol, rookt zich
de ziekte in rookvrije ruimtes,
zorgt ervoor dat andere collega's
wat langer Ikunnen doorwerken

dapper onder de tafel Ikruipt en
heeeeeel hard roept: "11k ben
heus niet bang, echt heus werkeiijk niet"
Sandeh (m)

In Tij &Taal van februari 1999
stond een stukje over een W c - r o l
of liever over de verpakking van
een WC-rol. Er blijken mannen te
zijn die bij het aanbreken van een
nieuwe rol de verpakking achter
de pot pletten, de troep de troep
laten en daarna ais Ikeurige Haagse heer het privaat verlaten.

('ndiaaspseudoniem,
staat *let
omdat hij fietsen en auto's klem- in de telefoongids) (tst 342)
parkeert, zet het kopieerapparaat
op 1000 en kwalkt de Ikopieën
achter de xerox Dit ailes weet hij
foutloos op te schrijven.
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Dat lijkt een grote vent, arrogant,
zelf ingenomen, zo eentje van
'wie maakt me wat?' Die denkt.
In Tij & Taai van juni 1999 Ikwam "ik ben, dus ik overlast". Die het
er een reactie op dat WC-rolover het paard getilde prinsje uitstuklkie. Ene 'rlK zet (mlv)'
hangt en verwacht dat de rest
van de mensheid geschapen is
schreef dat hij inderdaad te
betoeterd is o m zijn troep op te
o m hem te dienen
ruimen en bazuinde dat fiink
rond. in het smoelenboek is geen W a t zie ilk in mij fantasieen achter
'ril< zet (mlv)' te vinden, niet
dit roolkgordijn van wild gebulder? Ik zie een bang jongetje dat
Bij kleine knulletjes is zoiets nogal onder de 'r', niet onder de t'.
zich aangesproken voelt, dat
schattig maar zo'n Iknulletje
Issie al ontslagen? O f is er een
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verslag beperkt zich dan ook tot
uiterst persoonlijke ervaringen. Ik
deed mee aan het onderdeel 'terreinfietsen'. Na uitdelen van de
fietsen en uitleg over het parcours, duwde de sportleider een
helm op mijn Ikop omdat dat veiliger was. Startschot, ik stoof
weg, nam een hindernis en net
als in Amsterdam jakkerde ik zo
snel mogelijk door: heuvel op,
om paaltjes heen en heuvel weer
af. Zo'n helm is vast wel veilig als
je van je fiets duvelt, maar het
kreng zakte heuvelafwaarts naar
voren en benam me elk uitzicht.
Sneller dus dan gepland kwam ik
beneden aan de heuvel aan en
spurtte richting finish. Mijn teamgenoten stonden te zwaaien. juichen en roepen, wat mij een
WK-gevoel gaf. Totdat ik dichterbij kwam en hoorde wat ze riepen: 'De banden, ventieli!i'
Foutje, onderdeel 'banden' overgeslagen. Met dit extra ommetje

verspeelde ik een mooie eindtijd.

mezzo werd gevuld met een
kampioenschap pijltjesgooien.
Ook dit jaar was er weer het
Twee Hagenaars, die de sportonderdeel 'vissen'. Een idee om
commissie hadden omgekocht,
volgend jaar het onderdeel
mochten op het toneel hun
'vogelen' toe te voegen? Uitvoe- kunstje vertonen. Led<,maar
ring: een haakje met een kers er onbegrijpelijk, qua puntentelling
aan aan een touw in een boom
dan. Als leek had ik gedacht dat
hangen. Wachten tot een vogel de buitenrand van het bord één
komt die de kers met haak en al punt zou opleveren en de roos
honderd punten Mis, helemaal
doorslikt Dan het fladderende
vriendje aan het touw binnenha- mis. Als, vanaf een afstandje
len, onder water duwen, haakje bezien, hetzelfde vakje met een
uit zijn ingewanden sleuren en
pijltje werd geraakt, kregen ze de
het beestje weer ter lucht bestel- ene Ikeer 2 punten en de andere
keer wel EO punten. Geheel willen.
lekeurig werd er dan OOI<aan het
De grootste verandering van de eind een winnaar uitgeroepen.
sportdag was de gratis drank.
Jebroer, wat een liters bier gingen Aan volumineuze en tijdsintener doorheen. Een heel verschil
sieve prijsuitreikingen doen ze
met het rustige zuiptempo uit de ook al niet meer, Het aantal prijoude tijd met hooguit één gratis zen dat werd uitgedeeld was
koffiebon. Vervolgens het avond- gelijk aan het aantal aanwezige
maal, waarna het toetje lang op DT-leden. niet veel dus. Er was
zich liet wachten Dit intereen aanmoedigingsprijs,
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een pechprijs die (heel terecht)
door Stuw' werd uitgedeeld en
nog zo'n prijs Ikzelve had me al
verheugd op een grote beker
omdat ik alle volleybalwedstrijden had gewonnen (met nog 5
anderen). Niet dus.
Leuk idee voor de Olympische
spelen en de Olympische
gedachte om de prijsuitreilking
eens te veranderen (wereldwijd
cultuurveranderingstraject?) Je
ziet het voor je, Carl Lewis wint
de 200 meter hoogspringen en
de prijs gaat naar nummer 7
omdat die de mooiste veters
heeft Waar moeten de nationalistische gevoelens dan heen?
Volgend jaar weer?
Sandeh (ABN)

-
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maar liefst 5 andere lopers in.
Bij Pieter was er sprake van enige
consternatie. Het zag er naar uit
dat hij al ophield met hardlopen
vóór de finish. Dit bleek niet het
geval: het herstartpunt, waar de
meeste teamgenoten stonden te
wachten op de aankomst van
Pieter, lag alleen net iets verder
dan de finish van Pieter's etappe.

NATEN KOUD, zo begon de vierde Waterloop op zaterdag 5 juni.
En erg vroeg, zo voor de zaterdag, want om 9 uur werd ons
team in Lelystad bij de start verwacht. O m 9 uur waren we er
ook allemaal, behalve Wieger,
maar dat wisten we en behalve
Marcel en dat was minder prettig
want Marcel zou de fiets meenemen.

op geleken dat we geen RII<Zteam bij elkaar zouden krijgen
(zijn er maar zo weinig hardlopers bij het RIKZ??).Maar mede
dankzij de inzet van teamcaptain
Edith konden wij ons met E
RIKZers en versterld met 2
V&Wers toch als team inschrijven.

Zonder vantevoren getraind te
hebben liep Marcel zijn afstand
"op souplesse'' zoals hij dat zelf
zei. Edith nam het van Marcel
over en liep het vuur uit de schenen. Dat was niet zo verwonderlijIC want bij de finish stonden
man- en zoonlief haar al op te
wachten.

Bij het tweede herstartpunt was
Wieger, werkzaam op het Ministerie, inmiddels gearriveerd. Wieger knalde weg na het startschot.
Hij had de week er voor ook al
meegedaan aan een estafetteloop. Dat hij goed getraind was,
was duidelijù te merken. Met een
grote voorsprong kwam hij aan
bij het wisselpunt op de dijIC.
Lisette liep als dame vervolgens
een herenafstand, waardoor we
bovenop haar snelle tijd een
bonus Ikregen. De route die ik na
Lisette moest lopen was erg
mooi. Volgens Pieter althans, die
met mij meefietste. Zelf had ik
het nét even te druk met hardlopen om veel belangstelling voor
de natuur om me heen t e hebben. Harry. net als Wieger van
het Ministerie, zorgde tenslotte
voor de "finishing touch". In een
tijd van 5 uur 42 minuten en 43
seconden werd ons team 7e van
de 15 teams bij de 4e Waterloop.
Ondanks het vroege opstaan en
de regen Is ochtends vond iedereen het een erg leuke dag. Volgend jaar doen we dan ook zeker
weer mee. Het streven is dan wel
om echt met een volledig RIKZteam mee te doen.

Om 9.30 uur I<lonkhet startschot. Maarten beet de spits af in
de stromende regen en bij gebrek
Met een team van 10 mensen
deden we mee aan de Wateraan fiets zonder fietsende begeloop, een door RIZA georganileider. Dit laatste bleek geluklkig
seerde estafetteloop over totaal voor Maarten absoluut geen
75 kilometer. Iedere loper legt
belemmering te zijn. Het hesje
daarvan een bepaalde afstand af, dat als estafettestokje diende
daarbij begeleid door een fietser werd al spoedig overgenomen
die de routebeschrijving bij zich
door Marcel die hiervoor precies
heeft. Het had er eerst nog even op tijd - en mét fiets - arriveerde.

Na Edith was er een herstartpunt.
Dit was na iedere derde afstand
ingesteld om te voorkomen dat
er teveel afstand tussen de lopers
zou ontstaan. Martin startte dus
weer tegelijk met de meute en
liep de langste en OOI( behoorlijk
modderige afstand. Het weer
was inmiddels opgeldaard en
onder bijna droge omstandighelanneke v.d. Linden (ABN)
den haalde Piet op zijn afstand
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: i Geschiedenis van Waterstaat op z'n kop
I

,

TIJDENSARCHEOLOGISCHE opgravingen in het Friese Peins is een
zeer oude dijk blootgelegd De
dijk dateert van voor het jaar 0
( 1 tot 2 eeuwen voor Christus).
Tot nu toe dachten wetenschappers dat de eerste grote dijken

En zo togen we 23 september
rond 12.30 uur met drie auto's
vanuit Haren naar Peins. Voor
degenen die net als wij Peins
gemist hebben tijdens de aard-

zien te vinden. Het bleek dat als
we tien meter waren doorgereden voordat we in overleg gingen we er in een keer naar toe
gereden waren. Nu stond er een
huis in de weg.
Iedereen zal een andere voorstelling hebben bij een archeologische afgraving maar ik had in elk
geval niet een grote graafmachine verwacht. Die stond er dus
wel!
We werden al verwacht en
bovendien kwamen er nog vijf
mensen van het waterschap
Friesland Eerst kregen we een
uitleg over de vondst, de voorgeschiedenis en de reden om juist in
Peins te gaan graven Deze uitleg
was in een bouwkeet waarin
diverse kaarten hingen die heel
illusiratief waren. De ontstaansgeschiedenis van Friesland werd
kort uit de doeICen gedaan en
dan komen er dingen naar boven
die in de geschiedenislessen bij
mij niet zijn doorgedrongen. Dat
in het verre verleden Friesland na
Parils het dichtstbevolkte gebied
van Europa was. Den Haag
bestond toen nog niet Dat was is
een leuke 'eye-opener'
En toen gingen we naar buiten.
Gelukkig regende het even niet.
Dat had het wel gedaan en het
dikke klei- en moddergehalte was
dus hoog De dijk zelf was in de
loop der jaren bedolven onder

waterstaatsmonument dan de
Oosterscheldekering.Alle reden
om deze unielke vondst te bekijken. Dat Ikan want de archeoloog
die bezig is met de opgraving
heeft aangeboden om een excur-

rijkskundelessen van de lagere
school, Peins is een heel klein
plaatsje ongeveer 5 kilometer
noordoost van Franeker. Peins
was snel gevonden maar toen
moesten we de afgraving nog

een groeiende terp en dat is dan
ook de reden dat hij teruggevonden is want daardoor IS hij niet
omgeploegd. Op veel plaatsen
zijn de terpen afgegraven en
daardoor is er weinig meer terug
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sie te organiseren voor het RIKZ.

te vinden van vroegere tijden.
Hier bestond een groot deel van
de terp nog en vond men de resten van iets wat een dijkje zou
kunnen zijn. Toen dat ongeveer
10 meter verderop weer werd
gevonden en zich uiteindelijk
zelfs tot 55 meter uitstrekte
begon men toch echt te praten
over een echte dijlk. Met de uitleg
van de archeoloog Ikon zelfs ik
zien dat er zoiets als een dijk
bestond. Eigenlijk ook niet zo
raar want wat de mensen in die
tijd deden om een dijk te maken
was het op elkaar gooien van een
hele stapel graszoden en er dan
wat netter, aan de buitenkant
geordend en met de graskant
naar buiten wat zoden tegenaan
leggen. Voila, u hebt een dijk!

Als je dat het jaar er na weer
doet groeit hij elk jaar een beetje.
Een simpel concept dat nu door
iedereen nog steeds wordt toegepast als hij of zij in de tuin aan
het reorganiseren is. AI met al
dus een techniek die na meer dan
twintig eeuwen nog steeds wordt
toegepast Hulde aan de bedenkers van iemand die er nooit over
na had gedacht waarom we dat
zo doen.
Carmen Loos (ABW)

-
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'en vernieuwend
MET
ACHT THEMA'S WERKEN
EEN KRACHTIGER RWS

erkennen. Maar liefst 76% vindt
dat het RWS-schip zich momenteel in ruwe zee bevindt. Toch
Acht speerpunten waarmee RWS acht 63% het huidige RWS in
na de eeuwwisseling meer
staat de veranderingen in politiek
samenhangend, flexibeler en ver- en samenleving bij te benen
nieuwender Ikan inspelen op de
wensen van de maatschappij. De 'Going Concern'
Hoofddirectie en de HID'en heb- De RWS-top heeft na drie strateben die richtinggevende thema's gische conferenties in het conin de afgelopen maanden geza- grescentrum Elswout haar ei
menlijk vastgesteld. Op 18 juni
gelegd. In Amsterdam startte het
werden ze in Amsterdam gepre- uitdragen en uitdiepen van het
senteerd aan 140 leden van de
Elswout-gedachtengoed. De richDirectieteams. Rijkswaterstaat
tinggevende thema's moeten
staat aan de vooravond van een RiJl<SWaterStaatde komende jaren
cultuuraanpassing
voldoende bakens bieden. Daarnaast moeten ze de organisatie
De Hoofddirectie van Rijlkswater- voldoende ruimte laten om in te
staat en de HID'en buigen zich
spelen op nieuwe inzichten en
sinds februari 1999 samen over
omstandigheden.
de koers van de RWS-organisatie Tijdens de managementbijeenContinuïteit en vernieuwing, het Ikomst werd benadrukt dat RWS
centrale thema in de nieuwjaars- niet op nul begint. De afgelopen
toespraak van de Diresteurjaren is al veel in gang gezet. Zo
Generaal, staan ook in dit proces is bijvoorbeeld hard gewerkt aan
centraal.
strategische plannen van de dienOp de managementconferentie
sten en het.strategisch persoin Amsterdam bekeelk DG Harry neelsmanagement. De
Prins het doel en de noodzaak
bedrijfsvoering is met de implevan het traject door de bril van
mentatie van IBO een stuk vereen autofabrikant. "Het mag niet der, hoewel de control nog hier
zo zijn dat we over tien jaar een en daar hapert, zo blijkt uit de
opgepoetste lelijke eend produaccountantsverklaringen.
ceren met een hypermoderne
Deze lopende acties worden in
spoiler erop Dan hangen contihet veranderingsproces onder de
nuïteit en vernieuwing als los
noemer 'Coing Concern' samenzand aan elkaar. We moeten
gevat. Gegeven de roerige
samen investeren in onze combi- omgeving van RWS is echter op
natie van kennis, ervaring en
sommige punten verbetering en
innovatief vermogen. Dan komen vernieuwing nodig. Deze punten
we wellicht uit op een nieuw
zijn benoemd in acht thema's.
concept dat beter past bij deze
tijd De Baby-Benz van MerceVerbetering
des, bijvoorbeeld Innovatief.
De thema's gericht op verbetegebruikersgericht en kwalitatief
ring kunnen als volgt worden
hoogstaand. Als we zo'n ontwik- samengevat:
Ikelingsproces samen oppakken
Het Ikostenbesef moet binnen
zullen we de Eland-proef van de RWS op een hoger peil worden
maatschappij doorstaan".
gebracht. Werken aan een
Een tweetal enquêtes op de bijgewenst product van goede kwaeenkomst wees uit dat de DTliteit tegen een zo laag mogelijke
leden de noodzaal<van het
prijs moet vanzelfsprelkendwororganisatie-ontwilkkelingsproces den.
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Bovendien is meer duidelijkheid
nodig over onze rol en rolopvatting Dit tweede thema moet
zowel naar de Bestuurskern toe
als binnen RWS duidelijlkheid
geven over alle opdrachtgever/
opdrachtnemerrelaties.
Daarnaast moet RWS werken aan
Ikwaliteitsborging.
Communicatie, tenslotte, wordt
gezien als een belangrijlk ondersteunend instrument in het algemeen, maar ook voor het
behalen van de bovengenoemde
doelen en voor begrip en draagvlak voor het proces.
Vernieuwing
De vier thema's,die,gerícht zijn
op Vernieuwing kunnen als volgt
worden samengevat.
Onder de noemer (regionaal)
maatvterk zal worden ingespeeld
op de kenmerken en gevolgen
van de complexer wordende
maatschappij, Die vragen om de
ruimte voor het leveren van
maatwerk.
Ook moet RWS meer, en meer
strategisch, investeren in zijn relatie met de marlkt. De marlkt biedt
vele kansen die beter moeten
worden benut
Het thema innovatief handelen
moet leiden tot het permanent
sneller, slimmer en meer benutten
van de innovatiekracht van RWS
op allerlei gebieden.
Samenhang binnen RWS vraagt
om een strategische koers en
kaders. Die moeten het juiste
evenwicht mogelijk maken tussen
centrale sturing en regionaal
maatwerk.

te onder de DT-leden kwamen de
kernwaarden integer en betrouwbaar als hoogste uit de bus.

Verdere uitwerking
Op de managementbijeenkomst
toetsten de DT-leden de thema's
in workshops aan de doorgaans
weerbarstige praktijk. Over het
algemeen vinden ze dat de RWStop de juiste thema's bij de kop
palct.
"We gaan ervoor. Ik proef voldoende draagvlak om dit proces
tot een goed einde te kunnen
brengen", aldus DC Harry Prins
in zijn slotwoord op de managementdag. "De bereidheid om van
elkaar'te leren en kennis te delen
,is,& De Hoofddirectie zal, samen
met de HID!en;:llef Elswoutproces vaocz$@
Maandelijkszullen Directeurendagen worden gehouden om de
thema's verder uit te werken.
OOI<in de DC-HID-gesprekken
zal worden gewerkt aan het verinnelijken ervan in de organisatie
en de werkprocessen.
Prins benadrukte nog eens dat
het niet gaat om een vrijblijvend
proces. Zowel de top als het middenmanagement moeten gezamenlijk hun verantwoordelijl<heid
nemen. Dat vraagt zowel een
houding van aanpakken als het
betrachten van zorgvuldigheid.
Dieper in de organisatie voelt de
DC een behoefte aan duidelijkheid. Hij verzocht de HID'en en
DT-leden dan ook breed bekendheid te geven aan dit proces binnen de eigen dienst.
Prins zelf, samen met plv. DC
Eert IKeijts, wil van gedachten
wisselen met een doorsnee van
RWS-medewerkers. Bij RIKZ
gebeurt dat op 24 november a.s.
U hoort nog meeri

Belangrijke dragers voor al deze
veranderingen zijn volgens de
top de waarden binnen de RWSorganisatie. Een werkgroep onder
leiding van HID Limburg, Jur
Teders, heeft zich daarom gebo- Bureau DC
gen over de vraag hoe RWS-er8
nu en straks met elkaar en hun
omgeving omgaan. In de enquê-
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TO BE OR NOT TO BE
Toen de eerste mensen vanuit
Afrilca de rest van de wereld
introkken, deden ze dat nog zonder instemming van de ondernemingsraad. Wellicht nam de
stamoudste niet eens een besluit
om dat te doen, en deden ze
maar Ze gingen lopen en zagen
wel waar ze uitkwamen.
IIc denk wel eens, in mijn sombere buien, zouden we niet beter af
zijn geweest als er tóen al een
OR had bestaan. Een OR had die
trek naar het onbekende vast van
een negatief advies voorzien. Van
de warme palmbomen naar de
koude toendra zal best een uitdaging zijn geweest, maar absoluut
geen perspectief voor een degelijke OR.
O f misschien hadden ze wel een
OR en zit die nu nog lelcker in
het zonnetje en hebben wij hier
van doen met een directie die
toch z'n zin heeft doorgezet.
O f neem nou de volksverhuizingen. Een zooitie ongeregeld uit
het oosten, waar sommigen van
zeggen dat daar de wijzen vandaan komen, zorgt ervoor dat de
rest van de bevolking mobiel
wordt. Nou heb ik niets tegen
mobiel zijn. maar wel als me dat
word1 opgedrongen. in die tijd
zou een OR toch een zegen zijn
voor de autochtone bevolking

(zeg maar, de zittende ambtenaar)
Maar goed, het biedt nieuwe
kansen: een leven aan de Ikust is
ook niet mis (veel verder kun je
de zaak ook niet opdrijven, hoewel, drijven?). Als OR zou Ie de
kansen en bedreigingen dus goed
tegen elkaar moeten afwegen
alvorens een goed advies te
geven. Wil je niet mee, kop eraf,
die Hunnen waren tenslotte niet
mis. is nog eens wat anders dan
gedwongen ontslagen of outplacement.
En zo ben je bij de OR, dé personeelsvertegenwoordiging. constant bezig met de realiteit, zelfs
van alle dag, bijvoorbeeld wanneer we de cultuur gaan veranderen. Dat hebben we al zo vaak
gedaan, dat móet lukken Toen
de Romeinen het hier voor het
zeggen kregen hebben de Batavieren toch water in hun wijn
gedaan Zo zullen onze manieren
veranderen wanneer we open en
eerlillc en in vertrouwen met
elkaar omgaan. Als we dat willen.
En daarom is het leuk om in de
OR bezig te zijn Als er iets
gebeurt, ben je er bij en kun je
invloed hebben op noodzakelijke
veranderingen
Ook jij kunt invloed hebben,
zeker op wat er gebeurt in de
wereld die RIKZ heet Want RIK2

heefî een OR. Lid zijn van die OR
is een uitdaging op zich. Want
wat doe Ie daar eigenlijk. Je stelt
vragen aan de dienstleiding, sterkerje stelt indringende vragen. Je
neemt ontwikkeiingen waar en
denikt mee Je stelt .ie .pro-actief
op, met andere woorden je wilt
je met die ontwikkelingen
bemoeien. Als OR wil je invloed
hebben op beslissingen Maar
hoe merl<]e nu of en wanneer
dat beïnvloeden gelukt is (of
niet). Dilemma, het lijkt wel
wetenschap, want door iets waar
te nemen beïnvloed je het waargenomene. En de uitkomst is
onbetrouwbaar Wii je deze uitdaging toch aangaan. En bijvoorbeeld invloed hebben op de
bedrijfsvoering (minder regels en
toch een goede veriklaring), de
cultuur (met name de communicatie binnen en tussen afdelingen), de werkdruk (weg met het
drul<drukdruksyndroom), de strategie (moeten AB en OS wel
twee hoofdafdelingen blijven)
Denk dan eens na over het lidmaatschap van de OR bij RIKZ,
sterker nog geef je op als kandidaat.
Wil je hulp bij het denlcen. stap
dan naar een zittend OR-lid zoals
Victor en Peter in Haren, Henk
en Dirk in Middelburg of I<rystna,
Rik, Jannel<e. Erland en Frank in
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Den Haag Ook Yoiande, ambtelijke ondersteuning. kan Ie verder
helpen en het resultaat zal zijn
dat I e je (misschien wel) op gaat
geven als kandidaat OR-lid
En, by the way. je hoeft geen lid
t e zijn van een vakbond.
Namens de OR,
Peter Molegraaf
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Indiensttredingen:
drs. M.L. Kortekaas
ir. H.WA. Behrens
mw J.G.M. Rosier

O1-09-1999
O1-09-1999
01.1 1-1999

ITB
ITTP
ABBK

%Graven hage
%Graven hage
's-Cravenhage

01-09-1999
o1-09-1999
01-10-1999
o1-10.1999
o1-10.1999
01-01-2000
o1-01-2000
o1-01-2000

DFM
MOB
ABBI
iTHLM
ABB
DFH
P&O

Middelburg
's-Gravenhage
's-Gravenhage
%Gravenhage
'5-Cravenhage
's-cravenhage
,
.
Haren
'3-Gravenhagè ,'i

iT

%Gravenhage

O1-06-1999

ABD

Middelburg

26-12-1997
o1-11.1999
13-11-1999
01-12-1999

OSFG
CXF
ITLM
ITFF

's-Gravenhage
'3-Gravenhage
Middelburg
%-Gravenhage

Uitdiensttredingen:
mw. L.C.M. Roks-Besteri
mw. A. Dammers
mw. drs. J.P. van Rijn
ing. W. Tansini
mw. drs. F.J. Agterhof
ir. EI. i<wak
mw T.J.M. van Ingen
mw. C.J. I<ulik

P&O

~

Verplaatsingen binnen V & W
Ir L J. Dropperi
O1-12-1999
(naar de Meetlamdige Dienst)

Bevorderingen:
mw. A.A. Arends

Ambtsjubileum 25 jaar:
1.G.A van Marle
J.F.A. Jelders
G.C. Spronl<
C.P.A. Verdoorn

Kopij voor de volgende Tij & Taal
Voor 14 januari 2000 graag inleveren bij:
Carmen Loos in Haren
Lilian Withagen in Middelburg en
Frank Dingeman in Den Haag
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