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van de redactie
het veldstation Sophiahaven
ik ben een gezelschapsmens
(interview met mevrouw J.M.Mondé-Buschgens)
vorderingen van het project Presentatie en Kennisoverdracht
afscheid in (en van) Hellevoetsluis
personeeismutaties

in memoriam Don Bouman
open dag bibliotheek Hooftskade
training gespreksvaardigheid
(ervaringen van een cursist)
het vroegtijdig signaleren van alcoholproblemen
bezoek DT aan de noordelijke decentrale vestiging

onze ervaringen als docente bij DGW
(interview met de dames W.J. van Battum-de Jong en M.R. van den
Steen-Verkade)
berichten uit Groningen
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van de redactie
In dit nummer van Tij en Taal wordt een nieuw
lettertype gebruikt. Zowel de redactiecommissie
als het lay-out team zijn van mening (mogen
wij ook eens onbescheiden zijn) dat ons blad
op deze manier (nog) professioneler overkomt.
Het leest prettiger en vlotter. U bemerkt dat
wij er alles aan doen om de lezers tevreden te
stellen.
Dit idee is in eerste instantie afkomstig van
Karin Walzberg. Zij beschik1 nu namelijk over
een personal computer (PC) met laser-printer.
Deze PC geeft ons de mogelijkheid dit idee uit
te voeren.
Wij hopen dat deze vormgeving ook bij u in de
smaak valt.

ri I-

I I I I I

het veldstation Sophiahaven
door: Rob Leewis, DGW-AOB
In de praktijk blijkt dat het veldstation aan de Suphiahaven in

een grote behoefte vooniet. Zeijs buiten de Rijkswaterstaat is
dit veiditatiun bekend en wil men graag gebruik maken van de aidaar
aanwezige faciliteiten. Het curieuze is, dat dit station door de
medewerkers zelf (voor een schappelijke prijs) is opgezet.
Dit - door zeer enthousiaste medewerkers gebouwde en bemande station moet wijken voor een andere bestemming. De werkhaven is
nl. overgedragen aan de gemeente Kwenkerke.
Is het mogeiQk elders een permanent veldstation up te zetten?
Dit is de grote wens van de medewerkers.
Toen ik 9 jaar geleden vanuit een onderzoeksinstituut als bioloog bij de Deltadienst kwam,
viel me al gauw een aantal dingen op. Eén van
de eerste was, dat er geen lab met stromend
zeewater was. Een instituut, dat snelle en
praktische adviezen voor beleid en beheer moet
geven, en géén goede experimenteermogelijkheden?

(zoals: zoutgehalte, helderheid van het water,
e.d.)?
En dat soort wijzigingen komt veelvuldig voor
bij waterbouwkundige ingrepen en bij beheersmaatregelen voor diverse functies van het water
(zoals: scheepvaart, recreatie, visserij of
natuuraspecten).

Het duurde inderdaad niet lang, of ik stootte
al op een grote behoefte aan een dergelijke
faciliteit. Wat doet een dier of plant, als je
die of die natuurlijke randvoorwaarde wijzigt

Waar liggen de grenzen van wat de levensgemeenschap kan hebben? Kun je misschien door
wijziging van de randvoorwaarden ook een stukje
waarde aan de natuur toevoegen?

Aliemaal vragen waar het van gonsde in het
gebouw Arnestein te Middelburg. De literatuur
bood wel wàt uitkomst, maar zette niet echt
zoden aan de dijk. Experimenten in het veld?
Die zijn maar beperkt mogelijk, omdat er te
veel factoren spelen die je niet in de hand
hebt, zodat goede conclusies moeilijk zijn.
Bovendien is q i k werk zeer duur en tijdrovend.
Eigenlijk was er dus grote behoefte aan een
ruimte waar ’natuurlijk’ zeewater stroomde
door een aantal proefuistallaties die zeer
flexibel van aard moesten zijn.
In 1979 zagen we onze kans schoon. We konden
een bouwkeet overnemen van een andere hoofdafdeling en deze bij de werkhaven ’Sophiahaven’
plaatsen.
Er moest wat geïnvesteerd worden in een pompkelder, een leiding, een pomp en vervolgens moest
in de keet een proefmstallatie opgebouwd worden.
Wat moest die kunnen?

De huidige situatie, gezien vanaf het nieuwste
deel vun het lab.

PROEFINSTALLATIE

De bedoeling was om reacties van dieren te
meten op verschillen in enkele belangrijke
natuurlijke factoren, die waarschijnlijk door
beheersingrepen gewijzigd zouden worden, dan
wel bewust beïnvloed konden worden.
Dat zijn dus vooral: zoutgehalte, voedsel( =plankton)gehalte en stroomsnelheid. Bij gebruik van
doorstromend natuurlijk water zou de temperatuur
een natuurlijk jaarpatroon hebben. We moesten
dus natuurlijk zeewater hebben, gefdtreerd,
zeewater, zoet water, mengmogelijkheden en
debietregeiing.

electronisch geregeld. Het zag er prachtig
uit. Alieen ... geraamde kosten: 2 ton! Dat
hadden we niet.
Toen zijn we zelf aan het piekeren geslagen.
Met als resultaat een installatie van watervast
multiplex die we grotendeels zelf in elkaar
konden zetten. Daarin zat o.m. een serie van
20 proefgoteu, waarin stroomsneiheden konden
worden aangepast door de doorsnede te wijzigen;
voorraadbakken voor ongefdtreerd en gefiltreerd
zeewater en zoet water; fdters; een mengbak,
met daarin openingen met plastic dopjes erop,
waarin weer een gat geboord was. Door zo’n
dopje te draaien kwam het gat hoger of lager
in de waterkolom, hetgeen verschillende doorstroomdebieten opleverde. Bij ijking bleken
deze zeer constant. Z o hadden we met simpele
middelen en wat eigen handwerk een basisinstallatie die alles kon wat we wilden.
Prijs: f 30.000,-. En dàt konden we nog wel
bij elkaar schrapen uit de projecten die van
de installatie gebruik dachten te kunnen maken.

Het project waar we dit alles in eerste instantie
voor opgezet hadden, heette RISICO-(analyse).
Het ging nl. om het analyseren en voor de beheerder in direct bruikbare vorm presenteren
van de (milieu-)risico’s die aan bepaalde beheersingrepen verbonden zijn. Toen de proeven
eenmaal liepen kwam er ook wel eens iemand
kijken. De mogelijkheden van de installatie
spraken 26 aan, dat er al spoedig meer liefhebbers kwamen. Enige jaren na de feestelijke
ingebruikstelling van de eerste keet kwam er
daarom een tweede bij.
Inmiddels staat er al een complex van drie
kelen, met werkplaatsje, keuken, laboratorium,
een kleine droge werkruimte, een container die
als schone, droge filtreerruimte wordt gebruikt
en buiten enkele planktonkweekvijvers. Ook van
buiten de RWS kwamen aanvragen om te mogen
werken in ons, inmiddels fors gegroeide en vanuit
diverse projecten van moderne apparatuur voorziene, veldstation. Slechts voor een deel konden
deze aanvragen worden gehonoreerd, want ons
eigen werk slokte vrijwel alle ruimte en tijd
OP.
PROJECTEN - PRAKTISCHE RELEVANTIE

EENVOUD = GFZDBISPARING
Wel, onze afdeiing instrumentatie kon daarvoor
een uitstekende installatie ontwerpen, geheel
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Naarmate de Oosterscheldewerken vorderden nam
het aantal verschillende werkzaamheden in het
veldlab toe.

aan de omstandigheden aangepaste, proefopstellingen.
Zo'n faciliteit kan dan ook gecombineerd worden
met een aantal zgn. "mesocosms" (andere namen
zijn er ook). Dat zijn grotere basins waarin
een stukje ecosysteem kan worden nagebootst.
Daarin onderzoekt men dan, onder goed gecontroleerde omstandigheden, bet functioneren van
zo'n model-ecosysteem en vervolgens de effecten
van beheersmaatregelen die op dat moment relevant
zijn. Ook lenen dergelijke faciliteilen zich
goed voor de bestudering van effecten van gifof olierampen, alsmede van chronische belasting
met lage doses - iets wat op een andere manier
niet beheersbaar is - na te bootsen. De mogelijkheden zijn legio.

Aan de zeezijde li&%n3plankîon
kweekvijvers.
Een (geenszins volledig) overzicht van de projecten die er gebruik van maken of gemaakt
hebben: RISICO (zie boven); BALANS (groei- en
consumptieproeven i.v.m. een energetisch ecosysteemmodel voor de Oosterschelde); HARDSUB
( = harde substraten: relatie steensoort - begroeiing als onderdeel van het dijkecosysteem,
maar tevens als dijksterke beïnvloedend element;
groei- en consumptieproeven met specifieke
dieren van harde bodems, die ook voedselconcurrenten van bijvoorbeeld mosselen, kokkels
en oesters kunnen zijn; toxicologische proeven);
MOKWE ( = mosselkweekpercelen: tolerantie van
mosselen op kweekpercelen voor verschillende
effecten van de stormvloedkering en hei gebruik
van de schuiven); AFWERK (intensieve d e n kundige begeleiding van de laatste bouwfasen
van de Oosterscheldewerken); VOGEL (ivloed
van getijregiem en droogstandsduur van het
slik op de beschikbaarheid van bodemdieren als
voedsel voor vogels). Een groot deel van deze
proeven - onder semi-veldomstandigheden heeft
dus betrekking op dosis-effectrelaties van
natuurlijke milieufactoren die door de mens
kunnen worden beïnvloed en sommige proeven
betreffen de toxische stoffen, de opname daarvan in levende organismen en de effecten daarvan.

Met een dergelijke voorziening erbij kan de
DGW haar taak op alle niveau's goed vervullen.
Onderzoek in laboratorium, veldstation, mesocosm
én veld- en bureaustndies samen maken zowel
toepasbare onderzoeksnota's en onderbouwde
beleidsnota's, als snelle beheersadviezen mogelijk. Dit inzicht wordt inmiddels door diverse
geledingen in de dienst gedeeld en dat heeft
geleid tot een werkgroep die momenteel o.l.v.
IOL bezig is met een plan voor een permanent
veldstation.

~

Ondetzoekers aan hel werk, omringd door enkele
nieuw&erigen; op de voorgrond een showaquarium t.b.v. de vele bezoekers.

BELANG PERMANENT VELDSTATION

Het is duidelijk, dat een instituut als de
Dienst Getijdewateren niet zonder een faciliteit
als het veldlab aan de Sophiahaven kan.
Zo'n dependance zon een meer permanent karakter
moeten krijgen o.m. door het aan een aantal
constructie-eisen te laten voldoen en door een
vaste technische beheerder aan te stellen voor
de toch voortdurend optredende kleine (en soms
grote) storingen in de basisinstallatie en de
tientallen verschillende, steeds weer eigenhandig

Onlangs vond de overdracht van de werkhaven
Sophiahaven aan de gemeente Wissenkerke plaats,
waardoor het veldstation voor een andere bestemming zal moeten wijken. Laten we hopen dat
het mogelijk zal zijn elders deze zo belangrijke
faciliteit in een meer permanente vestiging
voort te zetten!
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Jos Mondé: "Ik ben een gezelschapsmens"
Een interview met mevrouw J.M. Mondé-Buschgens, hoofd bureau
Tekstverwerking (onderafdeling BXIG)
door: S . Boonstra
Mevrouw Mondé - beter bekend als Jas - is een bekende
persoonlijkheid op de Hooftskade. Een ieder die speciale wensen
heeft op het gebied van typewerk, ofproblemen heeft met het onderbrengen van dit werk, krijs met haar te maken. Zij is nl.
onder meer verantwoordelijk voor een goede doorsmming van het
aangeboden typewerk en houdt rekening met de gestelde prioriteiten.
Als ik Jas met de tekstverwerkerzie 'stoeien: sta ik altijd met
bewondering te kijken naar de manier waarop haar vingers met
verbluffend gemak op een soepeie manier razend snel de toetsen
'bespelen?
Jas is een spontaan type. Zij houdt van gezelligheid, is een
'modebewuste' vrouw en volgt derhalve de mode op de voet.

Hoewel Jos maar één

JEUGD
Jos is in Den Haag geboren (en gebleven) en
komt uit een vrij muzikale familie. Haar over-

ganiseerd voor afstammelingen van mijn grootvader. Wij kwamen op dat idee omdat je je famiüe
meestal alleen maar bij elkaar ziet bij begrafenissen. Het was een hele organisatie. Ik heb
avonden aan de telefoon gezeten. De meest
voorkomende kreet was dan 'van wie ben jij er
één?' Wist ik veel. Hele voiksstammen kende ik
niet eens!'
Lachend vertelt 30s: "Uiteindelijk kwamen er
160 familieleden bijeen en ze zijn nog niet
eens allemaal geweest! Wij hebben een voetbalkantine afgehuurd en voor een band gezorgd.
Het is een grandioos feest geworden, dat tot
in de kleine uurtjes heeft geduurd!'

grootvader was operazanger, haar vader zong
ook altijd aria's. Hij had echter geen tijd om
daar een hobby van te maken, de zakelijke beslommeringen (vishandel) lieten dit niet toe.
Jos stortte zich al vroeg in de muziek.
"Al vrij jong (negen jaar oud) ben ik begonnen
met het volgen van gitaarlessen aan de muziekschool op de Delftselaan. Daar heb ik ook t a p
dansen geleerd. Van de schooi uit werden regelmatig uitvoeringen gegeven. Eénmaal in de
maand was er een feestje. Zo heb ik ook nog
meegedaan aan Hawaiiaanse optredens. Alles in
stijl, dus leuke rieten rokjes aan, heupwiegend
bewegen, enz. Doordat ik een grote familie
had, moest ik natuurlijk altijd optreden bij
bruiloften en partijen."
"Later", vertelt Jos verder, "hebben wij een
bandje opgericht. Ik heb in deze band gezongen.
Wij zijn ongeveer twee jaar met de band op pad
geweest. Ik was toen ongeveer dertien jaar,
Een erg leuke tijd gehad."
Dat was haar 'swingende' periode, Jos was destijds blijkbaar niet bepaald verlegen (en is
dat nog niet). Zij kan haar mondje goed roeren
en maakt van haar hart geen moordkuil.

STUZDA"
"Ik heb nog geprobeerd een stamboom in eikaar
te knutselen, Door gebrek aan medewerking is
dat (helaas) niet gelukt!'
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Na de 'swing'periode kwam de 'stijl'periode.
Zij nam dansles bij de dansschool Wim Lier aan

de Laan van Meerdervoort. Jos heeft ongeveer
vier jaar intensief aan stijldansen gedaan.
"Ik vind stijldansen een bijzonder mooie sport.
Ik had een vaste partner, met wie ik veel oefende
en heb aan diverse wedstrijden in schoolverband
deelgenomen."
Toch wel met enige trots zegt Jos: "Ik heb een
keer aan 'AVRO's danstest' meegedaan en de
tweede prijs gewonnen. Dat was in de blauwe
zaal van het Kurhaus. Door een ongeluk raakte
ik drie maanden uit de roulatie. Bovendien
emigreerde mijn danspartner naar Amerika, dus
dat was het einde van mijn wedstrijdperiode.
Ik had geen zin om helemaal opnieuw te beginnen!'
Ondertussen had Jos (op 17-jarige leeftijd)
haar man (Cor) leren kennen. "Die kon helemaal
niet dansen, daar kon ik derhalve niet mee uit
de voeten."

(een 'spetter') op de Hooftskade zo maar in
het wild rondliep. Het meisje werd hoe langer
hoe nieuwsgieriger en wilde dolgraag met die
jongeman kennismaken. Wij raadden haar aan hem
op te bellen met de mededeling dat zijn typewerk
klaar was en of hij even langs wilde komen.
Met een hoogrode kleur zat het meisje gespannen
naar de deur te kijken. Er werd geklopt en wie
kwam daar binnen: de lelijkste man die ze ooit
in haar leven had gezien!'
I OORD^

Op 1 april 1986 werd Jos benoemd tot hoofd
bureau Tekstverwerking. De typekamer werd opgeheven en de dames werden 'gedetacheerd' bij
de hoofdafdelingen. Elke hoofdafdeling heeft
nu de beschikking over een tekstverwerkster,
doch BX blijft verantwoordelijk.
"De baan bevalt wel, doch brengt een grote
verantwoordelijkheid met zich mee. Je moet de
goede gang van zaken bewaken en dat geefi nog
wel eens problemen. Het is niet eenvoudig om
alles in goede banen te leiden en te houden.
De overgang van medewerkster (met veel minder
verantwoording) naar hoofd van het bureau is
een hele stap. Je hebt veel meer zorgen.''
Jos gaat hier echter niet onder gebukt en blijft
lachen.

i

I

"Ik kijk altijd met veel plezier naar de danswedstrijden op de tv. Daar blijf ik speciaal
voor thuis. Er gaat dan iets in mij kriebelen!'
STAMTAFEX
Op 21-jarige leeftijd is Jos getrouwd. Zij
bleef echter werken tot aan de geboorte van
haar zoon Mark. Twee jaar daarna - op 1 oktober
1980 - is zij voor halve dagen als tekstverwerkster in dienst getreden bij de directie
Waterhuishouding en Waterbeweging (Wat en Wat).
Jos werkte op de typekamer. "Ik heb bij Wat en
Wat een leuke tijd meegemaakt. We hadden met
een stel collega's een 'stamtafel' in de kantine.
Daar werd tussen de middag heel wat afgelachen!'
(en Jos mag graag lachen). Op de typekamer
werd niet alleen hard gewerkt, er werden ook
de nodige grappen uitgehaald. Jos: "We hebben
eens een jonge (ongehuwde) uitzendkracht wijsgemaakt dat er een bijzonder knappe jongeman

Even wat anders doen
Bij de dienstleiding is het idee ontstaan om
de huidige tekstverwerkers (F'hilips 5020) te
vervangen door personal computers (PC'S). Jos
heeft ai een cursus op dit gebied gevolgd en
is nu bezig zich op de PC in te werken. "Ik
ben druk bezig met oefenen en moet bekijken
wat de mogelijkheden zijn, hoe het bevalt en
of de PC voor ons werk wel praktisch is. Ik
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vraag mij echter wel af wat voor ons de consequenties zijn als de vervanging doorgaat!'
(inmiddels heeft het DT besloten dat dit inderdaad gaat gebeuren - red.) Een beetje bezorgd
merkt Jos op: "Gaat iedereen dan op zijn PC
aan het werk en worden er bij ons alleen maar
schijven aangeleverd? Betekent dit uitsluitend
zorgen voor correctiewerk en lay-out, loopt
het werk terug, enz. Dit alies werpt de nodige
vraagtekens op voor de toekomst. Ik ben daar
nog niet uit!'
VRUETUDSBESTEDING

Jos is lid van een trimclub voor vrouwen en
wordt getraind door de trainer van de voetbalclub

v a n haar zoon MBrk. Zij is ook een 'puzzel-

fanaat'. "Elke puzzel die ik zie wordt opgelost
en ingezonden. Af en toe haal ik zelfs een
prijs binnen!'
Verder houdt Jos van rock & roll (muziek uit
de zestiger jaren) en van uitgaan (bij voorkeur
met een groepje).
"Ik ben een gezelschapsmens. Ik wil graag onder
de mensen en kan slecht tegen alleen zijn!'
Elk jaar is zij dan ook aanwezig bij de sportdag,
hetzij als deelneemster ,of als toeschouwster
en neemt zij (uiteraard) deel aan de 'schoolreisjes' van de dienst. Jos vervolgt: "Ik mag
erg graag kaarten. Vroeger klaverjasten we erg
veel met mijn ouders. Nu spelen wij elke week
Canasta met mijn schoonouders en af en toe met
kennissen. Ik ben daar gek op!'

vorderingen van het project
Presentatie en Kennisoverdracht
door: Jan Hendriksen
Nadat ir. LHendriùsen (projectieiderPIK) u in het vorige nummer
van 'Tij en Taal' kennis heefi laten maken met het project 'Presentatie en Kennisoverdracht' (PIK), volgt onderstaand de stand
van zaken op dit moment.

Dit wordt het vignet van de Dienst Getijdewateren, zoals dat in de toekomst zal prijken op
allerlei pubiikaties van DGW op aankondigingen
voor symposia en congressen, op de zgn. '10pagina-versies' (samenvatting van een DGW-project), enz.
Nadat - aan de hand van zo'n 20 verschillende
ontwerpen uit alle 'hoeken en gaten' van DGWuitvoerig over dit onderwerp in de projectgroep
P/K was gesproken, is het vignet ontworpen
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door de 'visuele vormgevers' van DGW onder
leiding van André Akkerman.
Het opmerkelijke van vignetten is dat iedereen
daar een uitdrukkelijke visie over heeft (zeg
maar: een andere mening).
Daardoor wijs geworden heeft de projectgroep
een beperkt aantal ontwerpen aan onze HID voorgelegd. De heer Bosman heeft deze situatie
'haarfijn' aangevoeld en heeft meteen de 'juiste'
keuze gemaakt. Het resultaat ziet u hierboven.
De keuze is vooral ook bepaald door criteria
zoals: duidelijkheid, is het vignet te kopiëren
en te verkleinen bijv. ten behoeve van visitekaartjes enz.
HUISSTIJL

Door Akkerman C.S. wordt nu bekeken of met
behulp van dit vignet een DGW-huisstijl is te
ontwerpen (uiterlijk en lay-out van nota's,
'10-pagina-versies', e.d.). Daarbij moet bedacht
worden dat de 'visuele presentatie' van DGW

I

.altijd zal moeten passen in de huisstijl van
Verkeer en Waterstaat. Bovendien d i e n Wj
alleen dàn van onze huidige omslagen (getijkromme
met twee foto's) afstappen wanneer daarvoor
iets in de plaats komt dat wezenlijk beter is.
In het directieteam (DT) van î4 februari jl.
vond besluitvorming plaats over de voorstellen
van de projectgroep PIK, neergelegd in de nota
'Onbekend maakt onbemind'. Het ontwerpen van
een vignet was é6n van de besluiten. Hieronder
wil ik - in telegramstijl de overige besluiten
opsommen en de tot nu toe gemaakte vorderingen.
~

4. Het maken van een programma voor het houden

van lezingen over DGW-projecten voor opdraehtgeversíklanten.
**Stand van zaken: nog niet opgepakt, dit
gebeurt incidenteel.

DGW-SYMPOSiA

5. Het maken van een planning voor DGW-symposia.
evenementen, e.d. tot 1990.
G E "

BESLUITEN

1.Het maken van een Engelstalige en een Nederlandstalige algemene brochure over het 'wat,
waar en hoe' van DGW, gevolgd door folders
over specifieke aspecten van ons bedrijf,
zoals laboratoria, e.d.

**Stand van zaken: Hendriksen schrijf1 een
concept-tekst en interviewt in dat verband
enkele DGWers.
2. Het vervaardigen van een aantal zogenaamde

'10-pagina-versies' van 'gezichtsbepalende'
projecten.
**Stand van zaken: de volgende 10-paginaversies zijn in de maak:
- Noo@ee Ministersconferentie, door Ben
van de Wetering, samen met de Hoofddirectie
en directie Noordzee;
- Voordelta, door LUCKohsiek;
- Kust, door Henk Jan Verhagen e.a., samen
met de Hoofddirectie;
- Afwerk (monitoring Oosterschelde i.v.m.
sluiting compartimenteringsdammen), door
Jan Leentvaar e.a.
Suggesties voor meer onderwerpen zijn welkom.
Criteria zijn: a. het project moet in 1987
een concreel produkt afleveren; b. er moet
bij voorkeur een actuele aanleiding zijn in
de vorm van politiek, beleid, een conferentie,
of iets dergelijks.
3.Het - bijvoorbeeld - twee maal per jaar
publiceren van de essentialia (doelstelling,
naam, stand van zaken, rapportages, contactpersonen) van de grotere DGW-projecten. Het
doel hiervan is 'de signaalfunctie' naar
onze klanien (op werkniveau), die vervolgens
de weg weten te vinden naar de projectleiders.
**Stand van zaken: Wim Verbakel en Mario
Walzberg bereiden een eerste concept voor
aan de hand van bestaande informatie.

**Stand van zaken: er zijn twee DGW-symposia
in voorbereiding voor het najaar van 1987,
nl. op 8 september 'Water op maat', ter
gelegenheid van de opening van het geautomatiseerde landelijke peilmeetnet (voortrekker: Jaap Boot) en één op 2 oktober 'Deltakennis toepassen!' (presentatie Oosterscheldeonderzoek, door Maarten Knoester en Jan
Hendriksen).
Verder wordt er gewerkt aan een kalender
van symposia, evenementen, congressen e.d.
voor de jaren 1988 en 1989, waar DGW in
participeert.
6. Een aktieve benadering van pers, media, enz.

**Stand van zaken: dit gebeurt al rondom een
aantal projecten zoals: Voordelta, EemsDollard, Afwerk e.a. De projectgroep PK
komt met suggesties voor een meer aktieve
benadering.

PUBLIClTElT
Kortom, er is een heleboel in beweging. Het
belangrijkste is echter dat er vanuit de projecten zélf initiatieven worden genomen tot
presentatie en kennisoverdracht. Bij de bespreking in hei DT is ook nog eens benadrukt dat
publiciteit iets is dat bij een project zéü
hoort. In alle projectplannen behoort een paragraaf 'publiciteit' te worden opgenomen. Daarvoor
dient ook (zonodig) een budget te worden gereserveerd.
U zou ons wel een enorm plezier doen wanneer u
akties op dit vlak meldt aan Peter Schouten
(DX) of aan mij, als projectleider PIK. Ten
eerste wordt uw &tie dan ook elders in de
dienst bekend. Ten tweede kan zonodig afstemming
plaatsvinden (timing, voorkomen van doublures,
enz.).
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afscheid in (en van) Hellevoetsluis
door: Henk Stasse

Vrijdag28 februari 1987
Op deze dag beleefde Hellevoetsluis - voorheen een vestiging van
de directie Wat en Wat - een historisch hoogte- en dieptepunt.In
de voormiddag werd de mijnenjagerHr.Ms. 'qHellevoe&luis"
met
veel ceremonieel vertoon aan de Koninklijke Marine overgedragen
en in dienstgesfeld.In de iaespraken werdgewaggemaakt van de
historische banden van de gemeente met de Marine. Uiteraard werd
niet voorbijgegaan aan de persoon Jan Blanken. Schout bij nacht
ir. C.R. van de Berg wees in dit verband op deze onhveper en
initiatiefnemervan het droogdok, die in opdracht van de Bataafse
Republiek naar Frankrijk ging om zich op het gebied van droogdokken
nader te oriënteren.
De MMne is terug maar.....
DE RIJKSWATJZRSTAAT GAAT WEG!
In verband met reorganisatie-ontslag
(dieptepunt) werd in de namiddag een
afscheidsreceptie gehouden voor enkele
personeelsleden die de dienst gingen verlaten.
In volgorde van dienstjaren waren dat: chauffeur
Pleun Kap (25), en de interieurverzorgsters
(zo heet dat tegenwoordig) mw. Sinie van Eck
(15), mw. Adje van Honk (11)en mw. Joke Blom
(10).
Zoals dit bij zo'n gelegenheid de gewoonte is,
zaten zij - vergezeld van hun naaste
familieleden op hun Paasbest opgedoft achter
de tafel. (Ook het kleinkind van Sinie was
aanwezig).
Veel coliega's en oud-collega's gaven acte de
presence.
Nadat een kopje koffie met gebak was genuttigd,
werden zij toegesproken door het huidige Hoofd
van Dienst, Monsieur &Erkom. Hij heette de
aanwezigen welkom, in het bijzonder degenen om
wie het feitelijk ging en begroette tevens een
groot aantal oudgedienden, die een m a k plekje
in hun hart koesterden voor Hellevoetsluis,
mals hij dat stelde.
Allereerst richtte hij het woord tot de scheidende dames. Voor ieder persoonlijk had hij op zijn bekende geestige wijze - lovende
woorden.
Sinie van Eck nam naast het beheer van de kantine, de laatste tijd ook de telefooncentrale
waar. Adje van Honk was nooit "op de kast te
krijgen" en zou zich nu aan het vertroetelen
van oude heertjes gaan wijden

-

.....

De 'vertrekkenden'worden toegesproken door
Adri Hokke. Vlnr:Adje van Honk, dhr. Van
Honk, dhr. Van Eck, Sinie van Eck, Joke Blom
(weggedoken),Pleun Kap (half verscholen). Op
de voorgrond het achterhoofd van dhr. Van
Erkom.

Joke Blom hield zich het meest op de
achtergrond, zij maakte ook minder werkuren.
Oud-medewerker Adri Hokke, die uit hoofde van
de personeelsvereniging veel te maken had met
Sinie van Eck, stond er op haar afzonderlijk
toe te spreken. Hij schetste haar levensloop
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sinds haar komst op 3-1-1972.In het kader van
de personeelsvereniging - waar zij zich met
groot enthousiasme voor heeft ingezet - en het
beheer van de koffiekas, was er tussen hen een
bijzondere band ontstaan.

GESCHENKEN
Het voert te ver hier de gehele toespraak te
vermelden. Vermeldenswaard is echter wel, dat
zij wekelijks van een bepaald iemand een 'bos
rozen' ontving. De gebruikelijke anekdotes
bleven niet achterwege, zodoende werd er weer
eens hartelijk gelachen. Na zijn (lange) toespraak overhandigde Adri Hokke haar - namens
het personeel - een bloemetje, een doos bonbons
en een 'snoezig' kettinkje.
De andere dames ontvingen uit handen van de
heer Van Erkom resp. (ook) een kettinkje, een
armbandheeldjes. Vervolgens droeg dochter
Anja een gedicht voor, dat zij speciaal voor
deze gelegenheid gewrocht had (snik, snik..).
Daarna wendde Van Erkom zich tot chauffeur
Pleun Kap. Hij vond dat Pleun één van de archiefstukken was en een heel goed chauffeur.
Geen afstand was hem te groot (mits hij maar
voor half vijf terug wasi). In ieder geval
maakte de dienst gaarne dankbaar gebruik van
zijn kwaliteiten als klusjesman. Spreker over-

handigde hem, namens de goe-gemeente, 'Het
beste boek van de weg'. Dat zou hem ten goede
kunnen komen ais hij met zijn busje door Europa
gaat Zwerven,
Sinie van Eck bedankte namens hun viertjes de
aanwezigen (compliment voor de keurige wijze
waarop zij dat deed).
Intussen hadden de aanwezigen dorst gekregen
van het luisteren. Daar werd wat aan gedaan:
de kelen werden gesmeerd. Zodoende werd het
een gezellig samenzijn dat ietwat uitliep ( i
de tijd, wel te verstaan). Het was de laatste
maal, dat de club voltallig bijeen was. Met
een gevoel van weemoed werd dit door de aanwezigen onderkend.
STANDBEELD

Zoals in de inleiding reeds gezegd, komt er
altijd een moment dat de geschiedenis zich
herhaalt. Zo is - thans op deze wijze - de
Marine terug in Hellevoetsluis. Uiteindelijk
komt er een moment dat ook de Rijkswaterstaat
zich hier weer zal gaan vestigen. Zeker weten.
De gemeente koestert plannen om een standbeeld
voor Jan Blanken op te richten. De
Rijkswaterstaat kan hem geen groter blijk van
hulde brengen, dan zich weer in Hellevoetsluis
te 'settelen'.

Het was dnik en gezellig
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HELLEVOETSLUIS Maandag 16 maart viel definitief het doek over de vestiging 'Heiievoetsluis van de
meetdierist van Rijkswaterstaat. Terwijl vóór de gebouwen aan de Kanaalweg de vlag halfstok in de stevige
westenwind wapperde, droegen de mensen van verhuizer De Haan uit Alblasserdam de nog resterende inventaris in de gereed staande vrachtwagens. De meetdienst, niet te verwarren met de betonningsdienst,
kent een geschiedenis van ongeveer dertig jaar. Bij de
aanvang van de Deltawerken ligt het startpunt.
Medio 1957 bouwde men de
eerste houten keten, teml
in de zestiger jaren een forse
uitbreiding tot stand kwam.
Er waren tijden, d a t zelfs

honderd ambtenaren vanuit
Hellevoetsluis hun werkzaamheden verridWn. Ge
deefielljk in de gebouwen
aan de Kanaalweg en vwr
een ander gedeelte op de elf
vaartuigen. die er op uitgingen om stroomsnelheden.
zoutgehalte, bewegingen van
slib en zand en diepten ie
meten en te peilen.
Op 1 luli l%ìö viel het besluit
om de vestiging Hellevoetsluis
op ie heffen. De op dat moment nog aanwezige ambtenaren. zeventig in etal, zouden
gaan naar de antoren in
Hoek van Holland of Dordrecht. Toen werd definitief
duidrliik. dar zelfs de inspan-

i

ningen van de burgemeesters
De Cloe en Van der Jagt iom
het tij te doen keren, geen effect hadden gesorteerd. 3e
verhuizin s en verplaatsinpoperatie g i n gaan begmnen.
Het trieste eind van die operatie kwam dus afgel, pen maandag. Rond bet middaguur is
het grootste gedeelte van de
gebouwen leeg. Enkele ambtenaren lopen er wat verloren
bij en de verhuizers halen de
laatste stoelen en tafels uit de
bipa lege en ongezellige ruimten. Wat overblijft is een oud
verlaten houten gebouw met
nier en daar nog enkele herinneringen. Erg tekenend is bijvoorbeeld een telefoonlijst.
waarop de meeste namen
reeds zijn doorgehaald. Nu is
hij helemaal niet meer nodig.
Volgens zeggen hebben aiie
ambtenaren een nieuwe werk-

. . . .

Wat er precies met het onderkomen van de meetdienst van
Rijkswaterstaat gaat gebeuren is nog niet precies bekend.

plek gevonden in Hoek van gevallen. Toch is er natuurlijk
Ge-~ ~heel wat water door het HaHolland of Dordrecht.
. . . ~ . ~
dwongen ontslagen zijn er niet ringvliet gestroomd voordat
het zover was. Het is vapzelfwrekend niet niks om mensen, die soms tientallen jaren
aan de Kanaalweg hun werk
vonden naar elders te moeten
laten verhuizen. Daarbii komt
nog, dat de betrokkenen wellicht nog meer veranderingen
te wachten staan, omdat Rijkswaterstaat beslist niet aan het
eind is van alle reorganisatieplannen.
Wat er precies met de gebouwen aan de Kanaalweg gaat
gebeuren, is nog niet bekend.
Vast staat wel, dat ze in handen komen van de dienst der
Domeinen. Maar of
~.ze door
een ander gebruikt gaan
worden of domweg zuiien
worden afgebroken, moet de
naaste toekömst uitwijzen.
~~

~

~~

~~~~~~

~~
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personeelsmutatiesover de periode
1-2-1987 tot 1-6-1987
IN DIENST GETREDEN
J.H.M. van Doorn
E.J.Vogel
m.drs. C.IJdink
drs. J.Vogelzang
drs. L.H.T.Dederen
m.ing. M.G.Vroom
mw. A.M.c.M.pijnenburg
drs. M.M.Engelkes
drs. J.M.Marquenie
drs. J.C.Klamer
ir. W. van Leussen
dr. F.Colijn
ir. W. van Hengel
ing. O. van den Ouden
ing. G.Zijdenbos
drs. A.D.Vethaak
W.J.M. van Zeijl

IOHB
BXIH
AOME
AOMM
WSL
IOLB
AOBB
AOCE
AOCM
AOGT
AOB
AOMM
IOHB
IOSB
AOCE
IOLC

01-01-1987
01-01-1987
01-02-1987
01-02-1987
01-02-1987
01-02-1987
01-02-1987
01-03-1987
01-03-1987
16-03-1987
01-04-1987
01-04-1987
01-04-1987
01-04-1987
01-04-1987
01-05-1987
01-06-1987

AOY
I01

01-01-1987
01-05-1987

IOHB
WSA
IOSB
WSD
IOLB
BXY
IOLB
I01

01-02-1987
01-02-1987
16-02-1987
18-02-1987
01-03-1987
01-03-1987
15-04-1987
01-05-1987

I01
BX
IOSB
BX
BXIH
WSL

01-12-1984
01-12-1984
01-12-1984
01-12-1984

AOMM

01-06-1986

wsw

DE DIENST VERLATEN
verplaatst binnen RWS
ir. A.Hoekstra
ing. A.P. van der Mark

extern
ing. R.E.L.Palm
mw. T.C.Duivesteijn
A.J. de Zeeuw
ir. J.H.Vroon
mw. M.C.H.T.Schoots
mw. M. van Joolen
D.J. van Hekken
ing. K.Stuijt

BEXORDERINGEN
ing. A.P. van der Mark
A.H .Akkerman
A.J. de Jong
W. S. Ros
mw. H.J. van Hartingsveldt
ir. J.Jelsma
R. B .Kalf
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01-12-1984
01-01-1986

L.M.T.Schouten
d r c . B . J . E . t e n B ri n k
i n g . N.J.Bootsma
mw. J. E p p i n g a
T.Siderius
W. Vi s s e r
i r . A.H. van Berk
i r . M.Pluijm
H.Bovenschen
i n g . H.J.M.Oosterwijk
i n g . W.S.Rauws
H.Dui j t s
i r . D.J.Kylstra

BXIH
WSL

IOSM
WSD
WSN
PX
IOSB
IOSL
WSN
WSN

01-12-1986
01-01-1987
01-01-1987
01-02-1987
01-02-1987
01-02-1987
01-02-1987
01-02-1987
01-03-1987
01-03-1987
01-03-1987
01-03-1987
01-04-1987

IOHB

22-05-1987

IOSB

15-03-1987

wsw
AOBB
IOLB

AMETSJUBILEUM
L.M.H.

de Ridder

40 j a a r

OVERLEDEN

D.E. Bouman

ZEE

in memoriam Don Bouman

Op zondag 15 maart is onze coliega Don Bouman
overleden. Sinds november '86 wisten we dat
hij ernstig ziek was, in februari was hij nog
op kantoor, zijn overlijden in maart kwam voor
iedereen toch nog onverwacht.
Don Bouman heeft meer dan 25 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt. Begonnen bij de Deltadienst
is hij via diverse functies ogpeklommen tot
hoofd van de studie- en rekengroep. De laatste
jaren heeft hij de Voorbereiding en uitvoering
van de jaarlijkse kustmetingen begeleid en het
beheer gevoerd over de z.g. JARKUS bestanden.
Don Bouman was een prettige collega. Hij stond
altijd voor iedereen klaar. Naast zijn taak
heeft hij voor de dienst veel werk verricht in

de dienstcommissie. Tijdens de reorganisatie
in het kader van de operatie Drieluik Waterhuishouding was Don Bouman lid van de dienstcommissie. Deze reorganisatie heeft hem veel
extra werk en spanningen bezorgd. Hij heeft
dit altijd met veel inzet en enthousiasme gedaan.
Ook in de nieuwe Dienst Getijdewateren was hij
lid van de dienstcommissie. Voor zijn werk en
inzet willen we hem op deze plaats bedanken.
Wij zulien de altijd vriendelijke en opgewekte
Don Bouman missen. Aan zijn f a n a e wordt veel
moed en sterkte toegewenst om dit verlies te
leren accepteren.
Namens de afdeling Informatie Systemen,
ir. J.L.J. Boot.
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open dag bibliotheek hooftskade
door: S.Boonstra

--ttttt

Zoals in het vorige nummer februari 1987) van 'Tijen Taal' werd
aangekondigd, is op 8 april jl. een 'open dag' gehouden in de
bibliotheek op de Hoofskade. De bibliotheken in Middelburg en op
de Van Alkemadelaan in Den Haag volgden op 9 en 10 april. De bedoeling van deze open dagen was om de (potentiële) gebruikers
meer inzicht te geven in de service die de bibliotheken kunnen
bieden. Dit geldt met name voor de aantrekkelijke mogelijkheden
die het 'Verkeer en Waterstaat Literatuur Informatie Systeem'
(V&W-LIS) biedt. Het V&W-LIS is een geautomatiseerd catalogus- en
documentair informatie-ssteem.
Behalve het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en een aantal
daaronder ressorterende diensten, zijn via de terminals ook de
bestanden van een aantal andere Ministeries (o.a. VROM, BIZA, WVC
en O&w) te raadplegen. Er kan zelfs in de catalogilbestanden van
de Tweede Kamer worden 'gekeken!

OPENING

HOOFDPU"

Ongeveer 9.40 uur was een klein gezelschap
genodigden in de bibliotheek aanwezig. De hoofdingenieur-directeur, ir. Bosman, heette iedereen
van harte welkom en vertelde dat V&W-LIS reeds
op 28 mei 1986 officieel door de SecretarisGeneraal (de heer Den Besten) in gebruik was
gesteld. Hij schetste eerst in het kort het
doel van deze open dag.
Bosman: "Nu DGW zich inmiddels een half jaar
volwaardig deelnemer mag noemen, is het moment
aangebroken hier even bij stil te staan. Het
is een mooie gelegenheid om de bibliotheek in
de schijnwerpers te zetten!' Hij vervolgde
met: "Er is hard gewerkt om dit voor elkaar
te krijgen. Ik acht het van groot belang dat
DGW ook op deze Wijze een bijdrage levert aan
kennisoverdracht en informatievoorziening."
"Ik heb begrepen dat Wij zelfs nu ook in bestanden buiten V&W kunnen kijken."
De heer Bosman wenste alle medewerkers verder
veel succes voor de toekomst en mocht daarna
de openingshandeliig verrichten. Met vaste
hand prikte hij een ballon door, die met een
forse knal - onder een regen van confettiuit elkaar sprong. Hij toonde hierbij de nodige
zelfbeheersing door niet verschrikt terug te
deinzen.
Vervolgens overhandigde Mario Walzberg hem het
eerste exemplaar van de 'Gebruikersgids' voor
de bibliotheken.

Daarna voerde Mario Walzberg het woord. Hij
memoreerde dat de Drieluik-operatie eigenlijk
de aanleiding is geweest tot de reorganisatie
van de bibliotheken van DGW. Deze operatie was
een goede gelegenheid om alles op een nieuwe
leest te schoeien. Daar heeft hij dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.
De hoofdpunten van deze reorganisaiie waren:
- afstemming van de bibliotheek-systematieken;
- afstemming van de collecties op de taakgebieden per vestiging;
- toegankelijk maken (DGW-breed) van collecties boeken, rapporten, tijdschriften,
enz. (in de ene vestiging moet je kunnen
'zien', wat in de andere vestiging aanwezig
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is);

- onderlinge samenwerking tussen de bibliotheken.
Mario beschreef het vele werk dat er was verzet
alvorens tot deelname aan het V&W-LIS kon worden
overgegaan. Per vestiging is een tijdelijke
kracht aangetrokken om alie publikatie-gegevens
t.b.v. dit systeem om te werken en in te voeren.
Mario: "Ruim een kwart van de collecties
(ongeveer 6000 banden = een boek of een rapport)
is nu omgewerkt en ingevoerd, evenals alie titels
van tijdschriften én waar deze zich bevinden.
Sinds 1januari 1987 worden van diverse artikelen
uit een twintigtal tijdschriften (titels) beschrijvingen enaamenvattingen gemaakt!'

Verder worden van alie DGW-publikaties eveneens
samenvattingen gemaakt en in het systeem gebracht. "Al met al," vertelde Mario, "heeft
V&W-LIS vele voordelen. Het werkt DGW-breed en
RWS-breed."
TOEKOMST
"In de toekomst wordt het uitlenen en bestellen
ook geautomatiseerd. Wij zijn inmiddels ai
aangesloten op de NCC (Nederlandse Centrale
Catalogus met 230.000 tijdschrift-titels, waar
dan ook in Nederland). Wij willen nog graag
een aansluiting op PICA (geautomatiseerd literatuur-systeem, waar bijvoorbeeld de grote
universiteiten mee werken). Voorlopig kunnen
wij nog even vooruit."

DEMONSTRATIE

het bibliotheekpersoneel van de Hoofskade

Na deze inleiding gaf Ronald Koipa een (iteressante) demonstratie van het gebruik van
V&W-LIS. Op verzoek van é6n van de bezoekers
was hij zelfs in staat een kamervraag uit het
bestand van de Tweede Kamer te voorschijn te
toveren. Duidelijk bleek dat het zoeken in
diverse bestanden hem gemakkelijk afging. Mario
Walzberg zette daarna uiteen hoe 'zijn' biblio-

theek was ingericht en stelde de bezoekers in
de gelegenheid naar hartelust rond te snuffelen.
Ook de met zorg ingerichte expositie en de
tijdschriitenbazar waren de moeite van het
bekijken waard.

I
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In totaal zijn de open dagen door 120 mensen
bezocht.

~

staat ons alweer een
~eoiganisatiète wachten?
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training gespreksvaardigheid
(ervaringen van een cursist)

door: Rob Jungcurt

De 'training gesprekvaardigheid' wordt sedert 1983 in eigen beheer
gegeven (eerst bij WW; daama DGW). De docenten zijn: Peter Boekelman (DGW) en Chns van Duin (dir. OV).
Het doel van de training is het verkrijgen enlof vergroten van
vaardigheiden in communiceren, met name door beter te leren luisteren. De nadruk li@ op hef zélf doen (rollenspellen) en het
ontdekken van eigen tekortkomingen. De training wordt ongeveer 6
maal per jaar gegeven. Tot op heden hebben er ongeveer 280 medewerkers (van hoog tot laag) aan deelgenomen. De training vooniet
kennelijk in een behoefte.
De cursist Rob Jungcurt vertelt over zijn ervaringen.

"U bent bedrijfsleider bij de b.v. Hopla, producent van dames- en herenondergoed. Bij deze
b.v. bent u chef van 80 modinettes, waarvan
90% gehuwd is. Absenteïsme (herhaaldelijke afwezigheid, red.) is een groot probleem, enz.,
Cnz."
Mijn eerste 'rol' in een rollenspel was een
'adviesgesprek' en deze woorden waren het begin
van een op een veiietje A4 getypt verhaal.
Waarin mijn 'rol' werd aangegeven. Mijn collega
kreeg eveneens een vei papier met daarop een
heel ander verhaal. Zonder dat wij van elkaar
de inhoud wisten, ontmoetten wij elkaar bij
een tafeltje met twee stoeien en namen vervolgens
onze plaatsen in. Toen begon het "spel".

na enige uitleg - snel duidelijk werden en in

de praktijk zeer bruikbaar bleken te zijn.
De training was voor mij een hele ervaring. Je
leerde je onzekerheden, vooroordelen en kwetsbaarheid kennen. Daar tegenover stond dat je
kon genieten van bepaalde situaties waarin je
zag hoe iemand soms volledig de mist in ging
of hoe hijhij zich prima ergens uit wist te
redden.
'Zelf ervaren' is de beste leermeester. Deze
dagen zijn - naar mijn mening - dan ook zeer
goed besteed. Ik wil mijn mede-cursisten danken
voor hun steun en onze personeelsconsuient
Peter Boekelman en niet te vergeten Chriis
van Duin - danken voor hun inzet.
~

Afspraken werden gemaakt, moeilijkheden besproken, adviezen gegeven en ingewonnen, werksituaties doorgenomen en eventueel oplossingen aangedragen.
Improviseren, zoeken naar woorden en vochtige
handen waren bekende verschijnselen bij dit
spel. Iedereen lette op je.

KRETEN
De eerste dagen ontvingen wij de nodige theoretische handreikingen. Daar kwamen termen in
voor zoals: zenderlontvanger, horizontalelverticale communicatie, verbaahon-verbaal en
feed back, om maar niet te spreken over: winstverlies situatie, directe én indirecte vragen,
tel1 and sell, tell and listen en problem
solving. Deze 'kreten' zouden je behoorlijk
kunnen afschrikken, ware het niet dat ze je-
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Aandachtig kijken naar een 'rollenspel'
(v.l.n.r.: Magolijn Supiî, Wilma Huisman,
&rel Essink, Chns van Duin).

l I l l l l l l l / l l l l l l l l l I I I I I I I I / I I I
het vroegtijdig signaleren van alcoholproblemen
door: D.A. Bijl
Overgenomen uit eenpublikatie van ‘Xlcoholen Werk” (een samenwerkingsproject van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
in Den Haag en de KoninklijkeAlgemene Vereniging Vohbond tegen
Drankmisbniik, afdeling Den Haag)

INLEIDING
Met de stijging van het alcoholgebruik in Nederland in de afgelopen jaren is ook het aantal
mensen toegenomen dat daarmee samenhangende
problemen krijgt. Ongeveer 5 à 6% van de beroepsbevolking heeft zulke problemen. De consequenties hiervan zijn op alierlei terreinen
merkbaar. Ook op het werk.
De aanpak van alcoholproblemen in de arbeidsorganisatie valt in een drietal stadia uiteen.
Het eerste stadium bestaat uit de vroegtijdige
signalering van afnemende arbeidsprestaties,
meestal door de direct leidinggevende. Vervolgens
zal deze een of meer gesprekken met de betrokken
werknemer voeren om duidelijk te maken dat de
prestatia moeten verbeteren. In het volgende
stadium wordt de werknemer verwezen naar hulpverlening binnen de organisatie en wordt de
diagnose van probleemdrinken gesteld, In het
derde stadium keert de werknemer terug op de
arbeidsplaats.
Het is niet het alcoholgebruik op zich dat de
aanleidmg is actie te ondernemen, maar het
z;jn de afnemende prestaties en de verstoorde
relatie met collega’s. De kenmerken van probleemdrinken zijn constant, voorspelbaar en bij een
alerte houding ook herkenbaar. In dit artikel
wordt ingegaan op het belang van vroegtijdige
signalering, de signalen die aanleiding zijn
om aan te nemen dat er een alcoholprobleem is
en op de dan te volgen strategie.

HET BELANG VAN VROEGTUDIGE
SIGNALERING
De combinatie van snelle signalering, duidelijk
aangeven van grenzen, mogelijke sancties bij
het overschrijden ervan en een hulpaanbod vergroten de kam op herstel van de alcoholproblemen

en daarmee samenhangende prestaties sterk. De
voordelen voor de drinker zijn dal deze in een
eerder stadium in behandeihg kan komen, waardoor
de kans op succes groter is en hij of zij gezondheid en baan behouden kan. Voor de omgeving
betekent het dat problemen sneller worden behandeld en daarmee dat met de drinker beter te
leven is (gezin) en te werken (collega’s).
Voor de arbeidsorganisatie betekent snel herstel
een beperking van de kosten als gevolg van onder
meer ziekte- en ander verzuim, verminderde
efficiëntie en verlies aan geïnvesteerd opleidingsgeld.
Een pleidooi voor vroe$ijdige signalering van
alcoholproblemen op het werk dient niet opgevat
te worden als aanmoediging tot een grootscheepse
opsporingsactie. Dit leidt onherroepelijk tot
verslechtering van de sfeer en de arbeidsverhoudingen. Het is echter ook onjuist om vanuii
een misplaatst gevoel van solidariteit en
naastenliefde de ogen maar te sluiten voor de
consequenties van het alcoholgebruik voor de
drinker zelf, de collega’s en de organisatie
als geheel.

Uit de praktijk blijkt dat, hoe langer probleemsituaties blijven bestaan, hoe moeilijker
ze zijn op te lossen. Teneinde de persoonlijke,
sociale en financiële schade door alcoholgebruik
zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk
dat men in de organisatie alert is op signalen
van problemen. Deze vroegtijdige signalering
is méér dan het registreren van diverse gebeurtenissen. Het betekent eveneens dat functionarissen, die met probleemdrinken te maken krijgen,
zoals de directe chef (op welk niveau dan ook),
de bedrijfsmaatschappelijk werker, de personeelsfunctionaris en bedrijfsarts, actie ondernemen en met de drinker gesprekken gaan
voeren en bij dit alles een duidelijk omschreven
strategie volgen.
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SIGNALEN

- toenemend onverzorgd uiterlijk

In het kader van het werk moet verminderd fnnctioneren de aanleidmg vormen iemand aan te
spreken op zijn mogelijke alcoholproblemen.
Signalen dat iemand alcoholproblemen heeft
zijn veelsoortig. Wel zijn deze signalen constant, voorspelbaar en herkenbaar.
De volgende signalen zijn, veelal in combinatie,
over iangere periode, en in meer of mindere
mate, zichtbaar bij alcoholproblemen:

- het zoeken van aanleidingen om te kunnen

i vermim, waartoe behoren:

- hoger ziekteverzuim, vooral kortdurend verzuim
- frequent Maandagmorgen-verzuim

- vaak te laat komen, ’s ochtends en na de lunch

vaak zonder toestemming afwezig zijn
- ongewoon vaak ziekten als griep en verkoudheid,
maagklachten
- vreemde en ongeloofwaardige excuses voor
afwezigheid
~

- (stiekem) drinken tijdens het werk
Qiken tijdens werk

i aigemene &enomen efficiëntie
- het niet tijdig kunnen afronden van opdrachten

- vergissingen door slecht opletten of verkeerd
inschatten

- materiaal verspillen

.slechte beslissingen nemen

- klachten van klanten
- ongeloofwaardigeexcuses voor verminderde
werkprestaties
8 verstoorde relaties met collega’s

-heftig reageren op echte of vermeende kritiek

- vaak slecht humeur en achterdochtig
- licht geraakt zijn
- klachten van coliega’s
- geld proberen te lenen van collega’s

-voorschotten op salaris proberen te krijgen

2 afwezigheid tijdens het werk, als:

- ontlopen van chef of controle

dan nodig
extra lange kofñe- en theepauzes
- veelvuldig wc bezoek
het wel aanwezig zijn, maar niet in staat
iets te doen

Het zal duidelijk zijn dat van drinker tot
drinker en arbeidsplaatst tot arbeidsplaats de
verschillende signalen niet even vaak voorkomen
of even ernstig zijn. Toch is de aanwezigheid
van een aantal van de signalen tegelijkertijd
een reden om aan de mogelijkheid van alcoholproblemen te denken.

- herhaalde afwezigheid van de werkplek, meer
~

~

3 verliea aan concentratievermogen
-het werk kost meer tijd en moeite dan voorheen
problemen met hei onthouden van instructies,
details, e.d.
problemen met het uitvoeren van complexe
handelingen
~

WAT BETER VERMEDEN KAN WORDEN

~

4 ongevallen

- vaker dan anderen betrokken bij bedrijfsongevalien, ongelukjes

- vaker ongelukjes thuis en op weg naar het werk
5 a j k e n d werkpatroon
afwisselende periode van hoge en lage productiviteit
- toenemende onbetrouwbaarheid en onvoorspelbaarheid
afnemend doorzettingsvermogen

Met betrekking tot alcoholproblemen wordt in
de praktijk vaak een weg bewandeld die uit
vier fasen bestaat. In de eerste fase wordt
het probleem genegeerd of gebagatelliseerd. De
omgeving van de drinker hoopt dan op het wonder
van het spontane herstel. Het feitelijke proces
verloopt meestal anders dan de omgeving hoopt.
De d r i e r drinkt rustig door.

~

~

6 uiterlijke kenmerken
- zichtbaar onder invloed van drank verschijnen
op het werk
uit de mond ruiken naar alcohol
.trillende handen in combmatie met rood,
opgezet gezicht
onzekere tred
het vertonen van veel kleine schaaf- en brandwonden (sigaretten)
~

In de volgende fase blijven de problemen optreden
en vinden enkele gesprekken vol goede bedoelingen
plaats. Soms met de directe chef, soms met
anderen. De betrokkene wordt op het hart gebonden
toch vooral zijn persoonlijke problemen te
bespreken. Tevens wordt een emotioneel beroep
gedaan op de redelijkheid. Dit buitenkansje
wordt door de drinker met beide handen aangegrepen en snel wordt beloofd dat ’het nooit
meermi gebeuren’. Deze belofte wordt in de
praktijk niet lang gehouden.

~

~

20

In de volgende fase, als duidelijk is geworden
dat redelijk optreden niet helpt, neemt men

.zijn toevlucht tot smeken, vleien en dreigen
om de d r i e r weer op het rechte pad te krijgen.
Tenslotte is de maat vol. Men is er van overtuigd
geraakt dat de probleemdrinker niet te redden
is en cr wordt voor gezorgd dat de drinker
wordt ontslagen, overgeplaatst, weggepromoveerd,
afgekeurd, op wachtgeld geplaatst, gedwongen
wordt ontslag te nemen of vervroegd met pensioen
gaat. Men heeft het idee dat hiermee het probleem
is opgelost. Effectief is deze strategie niet
in verhouding tot de geïnvesteerde tijd, geld
en moeite en het uiteindelijke resultaat.
HOE HET ANDERS KAN

Vooropgesteld dat de ideale werkwijze niet
bestaat, ka,n er wel een strategie gevolgd worden
waarbij een aantal valkuilen vermeden worden.
In de werksituatie kunnen verschillende functionarissen als eerste met probleemdrinken te
maken krijgen. Welke functionaris dit is hangt
af van de aard en omvang van de organisatie.
In dit artikel wordt er van uitgegaan dat de
signalering van alcoholproblemen begint bij de
directe chef van de probleemdrinker. In de
praktijk is dit ook meestal het geval. Het is
natuurlijk mogelijk dat signalen het eerst
opgemerkt worden door de bedrijfsgezondheidszorg,
personeelszaken of het bedrijfsmaatschappelijk
werk. DRe mogelijkheden hebben geen invloed
op de inhoud van de hierna geschetste werkwijze.
De strategie van vroegtijdige signalering valt
uiteen in een aantal stappen.
De EERSTE stap is het signaleren van de afnemende
arbeidsprestaties.
Het patroon waarin dit verloopt in een bepaalde
periode dient schriftelijk vastgelegd te worden.
In de regel gebeurt dit door de directe chef.
Deze zal hierbij duidelijk en concreet moeten
zijn. Voorvallen, data, tijdstippen van duidelijke wanprestaties, afwezigheid en andere
relevante zaken moeten genoteerd worden. Het
gaat om feiten en niet om geruchten en vage
vermoedens. Het spreekt welhaast vanzelf dat
deze gegevens vertrouwelijk zijn en slechts
besproken worden met de werknemer zelf en,
indien hij daar toestemming voor geeft, met
derden.
De TWEEDE stap is het vormen van een beeld van
het probleem en de meest geschikte manier om
het te benaderen. Hiertoe moeten ook andere
mogelijke oorzaken dan alcoholproblemen bekeken
worden. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: de eisen

die aan de werknemer gesteld worden gaan verder
dan hij of zij aankan, maar ook kan de werknemer
niet voldoende gekwalificeerd of gemotiveerd
zijn voor het werk. Ook eventuele organisatorische knelpunten moeten bekeken worden. Het
kan zijn dat de betrokkene tegenstrijdige opdrachten krijgt of dat machts- en gezagsproblemen een rol spelen. Verder is er de mogelijkheid van fysieke oorzaken als ziekte. Tenslotte kunnen er persoonlijke problemen zijn
die de werkprestaties negatief beïnvloeden.
De DERDE stap is het eerste gesprek met de
werknemer. Voordat dit gesprek plaats vindt
moeten mogelijk belemmerende factoren onder de
loep genomen worden. Voorbeelden hiervan zijn
een groot leeftijdsverschil,persoonlijke vriendschap of juist onenigheid. Ook is het mogelijk
dat de chef pas onlangs in functie is gekomen,
een kortdurend dienstverband heeft of vlak
voor pensionering staat. Wanneer een of meer
van deze omstandigheden een goed gesprek in de
weg dreigen te staan, is het beter iemapd anders
te kiezen.
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In het eerste gesprek dienen de volgende punten
besproken te worden:
- aan de hand van schriielijk vastgelegde
feiten moet de probleemdrinker duidelijk
gemaakt worden dat de arbeidsprestaties tot
een onaanvaardbaar niveau zijn gedaald;
dat arbeidsprestaties gekoppeld worden aan
overmatig alcoholgebruik;
- de betrokken werknemer moet erop gewezen
worden wat de gevolgen kunnen zijn van het
blijvend onder de maat zijn van de prestaties;
- de betrokkene wordt gewezen op de mogelijkheden
van hulp binnen de eigen organsiatie en daarbuiten;
- aan de orde dient te komen waarom het voor
de organisatie van belang is dat iets aan
het alcoholgebruik gedaan wordt;
- er moet een termijn vastgesteld worden voor
verbetering;
- er dient een datum afgesproken te worden
voor een volgend gesprek en het besprokene
wordt in een vertrouwelijke notitie vastgelegd.
~

De VIERDE stap hangt af van het resultaat van
het gevoerde gesprek. Net kan zijn dat de arbeidsprestaties weer op een aanvaardbaar niveau
liggen. Vanzelfsprekend wordt de werknemer
verteld dat deze verbetering is opgemerkt en
gewaardeerd wordt. De prestaties moeten echter
wel gevolgd blijven worden om terugval te signaleren.
Het is mogelijk dat de arbeidsprestaties weliswaar verbeterd zijn, maar nog in onvoldoende
mate. In een nieuw gesprek wordt dan duidelijk
gemaakt, op grond van documentatie, dat de
prestaties nog onvoldoende zijn. De werknemer
wordt er nogmaals aan herinnerd dat als de
prestaties onvoldoende blijven, er maatregelen
zullen worden genomen. De mogelijkheden binnen
en buiten de organisatie worden weer onder de
aandacht gebracht. Ditmaal echter resulteert
het niet maken van een afspraak voor behandeling
in een disciplinaire maatregel. Deze disciplinaire maatregelen zijn vastgelegd in het beleid.
Tenslotte worden de documentatie, gespreksnotities, waaronder dat van het hveede gesprek,
en mogelijk ander relevant materiaal, doorgegeven
aan de functionaris, die er zich verder mee
zal bezig houden. Aniankelijk van de organisatie
zal dit (meestal) personeelszaken d o f het
bedrijfsmaatschappelijk werk zijn. Vanzelfsprekend wordt dit aan de betrokken werknemer meegedeeld.
Aicoholproblemen zijn meestal het resultaat
van een langdurig overmatig alcoholgebruik.
Het is dan ook onrealistisch te verwachten dat
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deze problemen in korte tijd opgelost zullen
zijn. De houding die daarom het beste kan worden
ingenomen, is die van het aanmoedigen en versterken van verbetering. Hierbij moet enerzijds
worden vermeden dat op de tekortkomingen een
zwaar accent wordt gelegd, anderzijds moet
worden opgelet dat deze niet onder tafel verdwijnen.

SUGGESTIES VOOR GESPREKSVOERING
Ondanks de hierboven beschreven strategie blijft
het in een aantal gevallen moeilijk om met de
probleemdrinker tot een eerlijk, open gesprek
te komen. Dit kan zowel veroorzaakt worden
door de houding van de drinker, als van degene
die hem er over aanspreekt. Daarnaast is vaardigheid in gespreksvoering een vereiste om
valkuilen te vermijden.
De eigen houding ten opzichte van probleemdrinken
en vaardigheid in gespreksvoering zijn zaken
die door middel van trainingen en cursussen
verduidelijkt en geoefend kunnen worden. In
dit kader worden slechts enkele suggesties
gegeven om de gesprekken succesvol te voeren,
zoals:
- zorg ervoor dat het gesprek in besloten en
vertrouwelijke sfeer plaatsvindt;
- praat over prestaties op het werk en eventueel
ver- blijf,bij de feiten;
- wees duidelijk en precies;
- veroordeel niet en vermijd een appel op gevoelens;
bevestig de positieve bijdragen van de drinker
in verleden en heden;
- stel echt belangstelling in de werknemer en
luister naar wat hij vertelt over persoorilijke
problemen;
wees standvastig naar de werknemer toe;
- geef zo duidelijk mogelijk aan wat moet gebeuren om de prestaties op peil te brengen;
- neem bij iedere probleemdrinker dezelfde
houding aan en volg dezelfde werkwijze;
- bereid het gesprek goed voor: wat moet aan
bod komen en op welke wijze?
geschreven informatie over verlangde en geleverde werkprestaties en de bereikbaarheid
van hulp moet bij de hand zijn;
- leg afspraken en data vast in een gespreksverslag.
~

~

~

msm
Alleen als de uitvoerders van een alcoholbeleid
het nut van het beleid en dus van vroegtijdige

,

signalering van drankproblemen inzien, er overeenstemming en duidelijkheid bestaan over de
strategie en men vaardigheden heeft mensen met
alcobolproblemen te herkennen en te begeleiden,
zal een bedrijfsalcoholprogrammasuccesvol
kunnen zijn.
Reeds bij de opzet van een alcoholbeleid dient
men zich bewust te zijn dat kennis en vaardigheden basisvoorwaarden zijn bij de invoering
van zo’n beleid. Hoewel de herkenning van alcoholproblemen en gespreksvoering met probleemdrinkers moeilijk zijn, is het zeker geen hopeloze opgave.

probleem
over 10jaar
nog groter’

huizen is de laatste jaren
drastisch gestegeii. Den

bezoek DT aan de noordelijke decentrale vestiging
door: ir. Jan de Reus (AOM)

Ir. J.H. de Reus geefr zijn impressie van het DT-bezoek aan Groningen. Hij heeft deze daggeorganiseerd

Na de aankondiging dat het DT op bezoek komt
moet, net als bij het starten van een project,
antwoord worden gegeven op de vragen: waarom,
wanneer, wat, wie, waar en waarmee. Ai deze
vragen wil ik bier niet behandelen, maar ze
zijn wel een goede handleiding bij het opzetten
van het programma.

alwaar derhalve een zaal voor het bezoek was
gereserveerd.
WAT IS HET DOEL VAN HET BEZOEK?
Na raadpleging van enkele medewerkers kwam
naar voren:

WAARONTVANGEHETDT?

- er moet voldoende ruimte zijn voor discus-

De vestiging aan de Hereweg heeft geen ruimte
voor een bijeenkomst van zo’n 25 A 30 personen.
De noordelijke vestiging gaat hoogstwaarschijnlijk naar het Biologisch Centrum te Haren,

- het presenteren van resultaten is minder

sie;

zinvol dan het laten zien hoe je tot de
resultaten gekomen bent en w e k moeilijkheden zich daarbij hebben voorgedaan;
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- het ter discussie stellen van projectvoorstellen;
welke zaken hebben in het bijzonder de
aandacht van het DT; na informatie werd
het Eems-Dollard verdrag genoemd.

~

Met deze achtergrond is een concept-programma
samengesteld. Aan de medewerkers van de decentrale vestiging is gevraagd welke onderwerpen
zij met het DT wilden bespreken. Gelukkig leverde
dat verzoek een flinke lijst met onderwerpen
op. Die lijst van zelfs zo groot dat ik verwachtte dat de voor de discussie uitgetrokken
tijd te kort zou zijn.

Dat houdt nog niet automatisch in dat de Eemsomleidmg ook doorgaat. Dat is nl. een Duitse
aangelegenheid. Als de omleiding niet door
gaat blijft de huidige baggerproblematiek in
zijn volle omvang bestaan. Het verdrag geeft
DGW, in samenspraak met de regionale directie,
een flinke hoeveelheid werk.
Na een korte inleiding door Hans Gouman over
de Comtec-cursus, werd de bij de cursus gebruikte
apparatuur bekeken. Tevens werd de vleugel in
het Biologisch Centrum bezichtigd, waarin DGW
in de (naaste) toekomst zal worden gehuisvest.

WAT IS DIE DAG 2.0 AL BESPROKEN 'i
Na de ontvangst met koffie en Groninger koek,
zijn tijdens de twee uur durende discussie de
volgende onderwerpen besproken:
advisering regionale problematiek
- kritische omvang WSW
- buitenlandse dienstreizen
- toekomst Waddenonderzoek (mankracht en
financiën)
- scheiding tussen WS en A 0 handhaven?
- bemanning projecten
- bibliotheek
- fiattering projecten.
~

In de discussie kwam een aantal punten naar
voren die voor heel DGW van belang waren. Ik
zal trachten ze hier kort te recapituleren:
- In de beginfase heeft DGW tijd nodig gehad
om zijn gezicht te bepalen. Veel tijd is
in overleg gaan zitten. Advies: probeer
intern overleg tot een minimum te beperken
en bij extern overleg een uitgekiende
delegatie af te vaardigen. De klant goed
laten zien wat DGW voor ze kan doen.
De scheiding tussen A 0 en WS is doclbewust
aangebracht en dat zal zo blijven. De
scheidmg mag echter niet 'scheidend'
werken.
- Van alle kanten wordt geprobeerd meer
geld los te krijgen voor buitenlandse
dienstreizen. Door niet meer dan de werkelijk gemaakte kosten te declareren,
blijft er mogelijk geld over voor anderen.
~

EEMS-DOLIARD
Als volgend onderwerp stond het Eems-DoUard
verdrag op de agenda. Ronald Akkerman en Karel
Essink schetsten wat het verdrag inhoudt. Het
verdrag is door de Tweede Kamer goedgekeurd.
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Sleutel van de DGW-vestigingin Groningen;
wanneer wordt die ingeleverd?

WADDEN
Na een goed verzorgde lunch, werd door LUC
Kohsiek het onderzoeksplan Wadden ingeleid. In
het plan wordt het ouderzoek voor de komende
jaren besproken. LUCliet zijn gedachten reeds
gaan over de problemen van het midden der negentiger jaren. Op het onderzoek was nauwelijks
commentaar; wij kunnen in het noorden op de
ingeslagen weg verder gaan.

Na nog een kleine verzorging van de inwendige
mens werd afgereisd naar de Hereweg. Daar was
het mogelijk in de laboratoriumafdelingen rond
te kijken en zich over de apparatuur, werkmethode
e.d. te laten voorlichten. Door de zeer geanimeerde gesprekken in de kantine en in de laboratorium-ruimten is de geplande evaluatie vervallen.

Aan het einde van de dag had ik zelf het gevoel
dat het een geslaagde en nuttige dag is geweest.
Later vraag je je wel eens af: wat is het nut
van zo'n dag? Kijk je naar het directe nut dan
is dat economisch (portefeuille Hans Klopper)
mogelijk niet verantwoord. Zelf schat ik het
indirecte nut veel hoger in en dat laat zich
veel moeilijker in geld kwantificeren.

onze ervaringen als docente bij DGW
Interview met de dames W.J. van Battum-de Jong
en M.R. van den Steen-Verkade

door: S. Boonstra

Ineke van Baîíum, in het dagelijks leven secretaresse van ir.
J.P. van der Leijé, hoofd van de hoofdafdeling Informatie en
Ontwikkeling (IO) en Ineke van den Sleen, uitzendkracht bij IO,
vertellen over hun ervaringen als docente met de cursus WordPerfect. Deze cursus is bestemd voor een ieder (van hoog tot laag)
die belangstelling heeft voor het werken met WordPefect op de
Tulip-computer. Zowel beginners, als enigszins gevorderden kunnen
aan de cursus deelnemen.

Ineke van Bamtm (I.) en Ineke van den Steen
Het begon aiiemaal met een telefoontje. Ineke
B: "Klaas Stuyt belde mij in januari met de
vraag of ik er wat voor voelde om een cursus
Wordperfect te geven. Ik had zelf net in november
1986 een tweedaagse cursus gevolgd en was nog

niet helemaal thuis op het apparaat". Toevallig
was het secretariaat van I 0 de eerste die een
Tulip-computer in huis kreeg om dit apparaat
eens uit te proberen voor het dagelijks gebruik.
Ineke B: "De vraag overviel mij een beetje
omdat ik nog niet alle mogelijkheden van WordPerfect onder de knie had. Met enige aarzeling
heb ik 'ja' gezegd, mits ik de cursus samen
met Ineke van den Steen (Ineke S) mocht draaien".
Klaas Stuyt wist niet dat beide dames (toevallig)
enige ervaring hadden opgedaan met les geven
in groepsverband. Dat was een gelukkige
bijkomstigheid. Het gaf de dames wat meer
zelfvertrouwen.
"Ineke B:" Samen met Karin Walzberg hebben wij
de cursus opgezet. Wij hebben dagen achter de
computer gezeten om alles uit te proberen en
te schiften. Dat was 'ploeteren'. Wat kunnen
wij gebruiken en wat niet. Wat is het
belangrijkste, wat moeten wij de cursisten in
elk geval meegeven, hoe persen wij alle
informatie in één dag, enz.
Gaandeweg krepen wij er hoe langer hoe meer
plezier in".
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HANDLEIDING

Enthousiast vertelt Ineke S: "Wij hebben zelf
een handleiding samengesteld. De stof hebben
wij uit diverse boekwerken gehaaid. Het meest
noodzakelijke voor tekstverwerking hebben wij
bij elkaar geveegd en verwerkt. De cursisten
krijgen de handleiding mee ais naslagwerk".
Ineke B legt uit: "Deze cursus is zuiver
praktijkgericht. Iets zelf doen blijkt n.1. de
beste methode". Ineke S valt in: "De praktijk
wijst uil dat bij 'zien', 'horen' en 'doen'
95% van de stof bij de cursisten blijft hangen".
De cursus wordt gegeven in Den Haag, Middeltmrg
en Delfzijl. Er zijn in totaal 7 cursussen
gepland met een gemiddelde van 14 deelnemers
per cursus. A l s dit interview verschijnt hebben
de beide Inekes inmiddels 7 cursussen gedraaid.
"De cursus", zegt Ineke S, "is ontzettend leuk
om te doen en bovendien voor ons nog leerzaam
ook."
DEELNEMERS
De deelnemers - overwegend mannen - werken bij
diverse afdelingen en hebben verschillende
vooropleidingen (academici, HBO'ers, MBO'ers,
tekstverwerksters, enz)".
"Van te voren is het altijd weer spannend. Wat
voor cursisten tref je aan? Wij hebben overigens
een leuke 'binnenkomer': Ik ben Ineke en zij
heet Ineke, zeggen juliie voor het gemak dus
maar Ineke".
Ineke B vult aan: "Je bent zeer geconcentreerd
bezig. Af en toe moet ik wel eens 'streng' uit
de hoek komen. Dat is uit nood geboren, je
staat onder spanning. Later denk je dan: "kijk
mij nou mei al. die mannen, ik ben ais een
'schoolfrik' opgetreden. Maar het is af en toe
wel nodig. Ze proberen je altijd uit".
Ineke S gaat verder: "Als er soms een waag
wordt gesteld die je niet kunt beantwoorden,
moet je niet 'gewichtig' gaan doen. Je moet
het lef hebben om te zeggen dat je het niet
weet".
TEAM
Ineke B: "Wij hebben veel steun aan elkaar,
wij vangen elkaar goed op. Wij vormen inmiddels
een hecht team. De één staat v66r de klas, de
ander staat achterin of loopt door het leslokaal
en kan alle beeldschermen observeren. Wij doen
de hele cursus uit het hoofd en dus gaat er
wel eens wat mis." Lachend zegt zij: "Degene die
voor de klas staat vertelt dan wat er op het
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beeldscherm te zien is, de ander (achterin)
staat dan driftig met het hoofd te schudden en
beduidt dat het niet klopt".
Met zichtbaar plezier vertelt Ineke S: "Achteraf
- ais je lekker ontspannen in de trein zit na
te praten - zie je de humor in van sommige
gebeurtenissen die tijdens de les zijn
voorgevallen. Als je een opdracht uitlegt zie
je alle ogen aandachtig op je gericht (alie
hoofden omhoog). Zodra de cursisten de opdracht
moeten uitvoeren duiken alle hoofden meteen
naar beneden en zie je alieen nog maar kruinen.
Je ziet af en toe hele verbaasde reacties als
er iets op het scherm verschijnt wat men niet
verwacht. De meesten schieten dan meteen recht
overeind en kijken je met grote ogen aan"
Ineke B vertelt: "Soms zit je midden in een
betoog en dan zit er ineens iemand met zijn
vingers aan de printer, die prompt door alies
heen gaat ratelen. Je bent dan even uit je
concentratie. Het mooiste is dan nog dat de
schuldige heel verbaasd reageert en zegt: Ik
weet niet hoe het komt, ik heb nergens aan
gezeten!" Eenmaal op gang gekomen zijn beide
dames niet meer te stuiten. Zij zitten boordevol
ervaringen en laten hun verbale vaardigheden
duidelijk uitkomen.

Aan het werk

BEETGENOMEN

Ineke S: "Eén van de cursisten had mij op een
geweldige manier te pakken. Ik zag - tot mijn
grote schrik - dat hij een floppy uit de Tulip
haalde en deze op een totaal verkeerde manier
vastpakte (op deze wijze zou de floppy namelijk
worden beschadigdl)!'
Nog nagenietend vervolgt zij: "Ik stoof hevig
verontwaardigd op hem af om hem op zijn verkeerde
handelwijze te attenderen. Heel onschuldig
kijkend hield hij een zwaar beschadigde floppy
omhoog (de rafels gingen er bij). Toen ik hem
-met een hoog rode kleur van woede de mantel
uit wilde vegen, zei hij breed grijnzend 'Ik
~

heb er nog één' en hij hield triomfantelijk een
puntgaaf exemplaar omhoog. De man had expres
een totaal vernielde floppy meegenomen."
Ineke van den Steen vertelt dat sommige cursisten
de houding aannemen van: 'Wij doen het wel
even'. Zij denken dat zij het hele apparaat
beheersen, gaan zelf experimenteren, letten
niet meer op en lopen dan helemaal vast. "Het
resultaat is dat zij dan met enige wanhoop
bekennen de kluts totaal kwijt te zijn".
Iueke S vervolgt: "Dat gebeurt nog wel eens
met kandidaten die enige ervaring hebben. Die
hebben dan 's-morgens minder aandacht voor de
gegeven stof (zij weten het wel). 's-Middags
zijn zij er weer helemaal bij. De middag verloopt
trouwens toch soepeler en meer ontspannen".
Ineke B met heimelijk plezier: "Als wij 'smiddags beginnen met een vraag over hetgeen in
de ochtend is behandelt, buigen alle hoofden
zich prompt naar beneden. Je ziet ze denken:
'als het maar niet aan mij wordt gevraagd'.
Overigens wordt er hard gewerkt. Je ziet de
deelnemers ingespannen en met rode hoofden aan
het werk. Zij willen niet voor elkaar onder
doen. Als het werk niet afkomt gaan zij tussen
de middag soms nog even door".
"Het is opvallend", gaat Ineke B verder, "dat
er niet wordt gerookt. Ik moet er wel bij

vertelien dat wij van te voren de asbakken
weghalen".

EVALIJATE
Wat komt er uit de evaluatie?
Ineke S reageert: "leuke, positieve en nuttige
reacties. Soms hele verhalen, soms heel simpel:
'een goede introductie'.
De kandidaten ervaren WordPerfect als een nuttige
cursus, waar zij veel van opsteken. Dat is
voor ons leuk om te horen. Het wordt gewaardeerd
dat de cursus door twee docenten wordt gegeven".
Komt er nog een evaluatiedag en blijft het bij
7 cursussen?
Ineke B: "Wij zouden graag nog een evaluatiedag
willen organiseren. AI was het alleen maar om
dat eens uit te proberen. Op die dag komen dan
de vragen naar voren: wat heb je aan de cursus
gehad en wat voor problemen ben je tegengekomen".
"Naar onze inschatting", vervolgt Ineke B,
"zijn 7 cursussen te weinig. Er zijn nog een
fl i k aantal belangstellenden. De één hoort
het van de ander. Het heeft echter geen zin om
deze cursus te volgen als je niet binnen
afzienbare tijd (binnen een maand) met de Tulip
gaai werken".
Ineke S vult aan: "Wij willen graag samen met
deze cursus doorgaan".

berichten uit groningen
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BELANGS'IEUJNG IN DE SOVJET-UNIE
Uit bijgaand knipsel moge blijken dat een
publikatie van AOB-medewerker Hans Kleef de
belangstelling van Russische vakgenoten heeft
getrokken.
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AFSCHEID iNG. R.REENDERS
Op 13 februari ji. nam ing. R.Reeuders afscheid
van de Rijkswaterstaat i.v.m. de W T . Ing.
Reenders is 35 jaar lang werkzaam geweest bij
Rijkswaterstaat. Vele jaren werkte hij bij de
studiedienst te Baflo en bij de Meet- en
Adviesdienst te Delfzijl. Sinds de reorganisatie
in 1985 was hij stafmedewerkerbij de afdeling
Advies en Onderzoek van de directie Groningen.
Ing. Reenders kan gekenmerkt worden ais iemand
met een zeer uitgebreide kennis van de
waterloopkundige en morfologische processen
die zich in het Waddengebied en Eems-Dollard
estuarium afspelen. Hij stond borg voor
continuïteit van kennis en onderzoek, waar
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ben in het verleden op plezierige wijze met
ing. Reenders samengewerkt. Hiervoor dankte
ir. Akkerman (WSW) hem.

ingenieurs steeds wisselden in het kader van
het loopbaanbeleid van RWS. Verschillende
medewerkers van DGW (AOB, AOM,WSW) heb-

DJENSTM€DE?DELING
Door het groeiende aantal personeelsleden is
de toiletcapaciteit in de Groningse vestiging
te klein. De frustratie hierover leidde tot
onderstaande 'dienstmededeling'.
mn161erie van verkeer en

rijkswaterstaat

at er staal

dienst getlldew8teien

DIENST-MEDEDELING

In verband met de toenemende w e r k d r ~door het groeiende aantal
personeeelsltden is het n~~dzakelllkgeworden het bezoek van ' 5
rlJk5 toiletten dan beperKende regels te onderwerpen.
Voor

de komende maand
eteld:
-daqellJks tot 9.00 uur
-daarna p e r uur

-na 17.00 uur

1s
:
:

:

het bezoekroostar a15 volgt samenge-

geen beperkingen.
tijd.
1- Zitting 15 min
2' zitting 15 min
3' zitting 10 min
4" zitting 10 min
5- zitting 10 min
geen beperkingen.

tevens

schoonma&-

voor IOL
vooi AOB
voor AOC
voor AOM

voor BX

Het 1s verboden zich buiten de vastgestelde tilden in de toiletten te bevinden!
Het is i n noodgevallen toegestaan de aangegeven verblilftilden
met maximaal 2 minuten te overschrijden.

In overleg met de gemeente Groningen z a l getracht worden de
CaPacltelt Uit te breiden door het plaatsen van e n i g e Porto-

..___ .

olr>e'3

Mensen die meer tiid nodig hebben. kunnen zich vervoegen bij het
81olo91sch Centrum In Haren (vleugel BI.

In verband met de penibele Sltuatle van onze
worden bekeken of ook het papierverbruik
worden.
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schatkist. z a l nog
beperkt z a l moeten

1

kont9kt 31ad d i$nst get ijdewateren
augustus 1987
P. 0. Schouten
M. D. Walzberg
S. Boonstra
ing. B. J. Vermin

correspondenten :

1

vestiging Hooftskade
Vestiging v.Alkernadelaan
vestiging Rijswijk
vestiging Middelburg
vestiging Groningen
vestiging Delfzijl

vacature
vacature
J.C.M.JonathanS
S.M.B.Derksen/
M.D.Scherpenlsse
T.Siderius
R.D.Jungcurt

1
I

I

typewerk:
lay-out:
drukwerk

mw. J.Mond6 / mw. K.Walrberg
mw. K.Walzberg / A.Akkerman
drukkerij Stimuka bv, Rijswijk

DGW
Hooiiakade 1
's-Gravenhage
kamer 164
tel. 070-889370, tst. 315

I

I

I

I

I

1 1 I I r l I I I I I I I I I I I I

I

inhoud

van de redactie / 3
namens de rest van de redactie / 3

wijzigingABP-wet / 4
vertrek ir. E.A. Bosman / 5
'Ik ben eigenlijk niet zo geschikt voor Getijdewateren' / 6
interview met ir. P.H.A. Hoogweg
communicatie / 9
verhuizing DGW-vestiging Deifzijl naar Haren / 10
afsluiting Pbiiipsdam / 12
afscheid van Donleben / 13
de Noordzee stond centraal / 14

kleine criminaliteit bij DGW / 15
DGW-sportdag / 16
personeelsmutaties/17
het gesprek van de dag / 18
mannen I 20

*

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

2

nieuwe kopij

inleveren v66r 15 oktober 1987

van de redactie
WISSELTROFEE
De leden van de redactiecommissie en de correspondenten van Tij en Taal hebben op 26 mei 1987 bun
eerste jaarvergadering gehouden. In deze vergadering is besloten een wisseltrofee in te stellen voor het
beste artikel (goed geschreven en interessant), dit
kan ook een interview zijn. De redactieleden en de
correspondenten d e n jaarlijks, na het verschijnen
van het laatste nummer (eind november), een
kenzeformulier in. Deze formulieren worden bij de
redactie ingeleverd. Daarna kan worden uitgemaakt
welk artikel als beste naar voren komt. De wisseltrofee wordt elk jaar door de HID - na d o o p van
zijn nieuwjaarstoespraak - uitgereikt aan de beirokken auteur. Deze auteur mag de trofee derhalve een
jaar in zijn ’prijzenkast’tentoonstellen.
De redactie hoopt dat bet instellen van deze trofee
(mede) een stimulans zal zijn om het aanbod van
kopij te vergroten.
STAATSDRUKKERIJ

Staatsdrukkerijhitgeverijin Den Haag. Ook dit
bedrijf staat op het punt te worden geprivatiseerd.
Dit inmiddels vierhonderd jaar oude - staatsbedrijf
is uitgegroeid tot een van de grootste grafische
ondernemingen in Nederland.
De Staatsdrukkerij en -uitgeverij werkt niet alleen
voor de regering, het parlement en de ministeries,
doch eveneens voor overheidsinstellingenen -bedrijven.
Elk jaar komen honderden producten van de persen.
Telefoongidsen, paspoorten, postcodeboeken, examenopgaven, wetsontwerpen, beleidsnota’s,
tijdschriften, naslagwerken, enz.
De Staatsdrukkerij/uitgeverij beschikt tevens voer
een boekhandel in het hartje van Den Haag. In deze
boekhandel vindt u honderden uitgaven.
Al met al een groot en interessant bedrijf met een
veelzijdig karakter. De rondleiding door het bedrijf
werd op een prettige wijze door enkele medewerkers
verzorgd. Voor de deelnemers aan deze excursie was
het een leerzame ervaring om eens met zo’n professioneel opgezet bedrijf kennis te maken.
SB

-

Aan deze jaarvergadering was tevens een excursie
verbonden. Wij zijn ni. op bezoek geweest bij de

namens de rest van de redactie
door: Mario D. Walzberg
SIEP BOONSTRA GAAT ONS OP 1 OKTOBER
1987 VERLATEN...

...

Vanaf juni 1983 heeft Siep Boonstra Ujn redactionele vaardigheden gebruikt voor het personeelsblad (destijds nog Aquartaal). Zijn aandeel in
de redactie van Tij & Taal was groot. Hij zorgde
steeds weer voor voldoende kopij. Was het niet door
anderen ’aan hun jasje te trekken’ (wat zuilen we die
uitspraak missenl), dan toch wel door zelf;-met groot
enthousiasme en een vaardige pen, artikelen te schrijven.
Varierend van enkele informatieve regels op PXgebied tot uitgebreide interviews met DGWmedewerkers. Het nader-tot-elkaar-brengen en het
informeren van de medewerkers van DGW stonden

bij Siep Boonstra altijd hoog in het vaandel
geschreven.
De redactieleden en correspondenten wensen hem
nog een prettige tijd toe1 Zij hopen dat ook hij in de
toekomst een trouwe lezer van Tij & Taal zal blijven.
Rest ons nog:
BEDANKT

(Het nieuwe redactielid Peter Boekelman zai zich in
de volgende devering bij u introduceren. Wij heten
hem alvast van harte welkoml)

3

wijziging ABP-wet
door:, S. Boonstra

In 1986 is de Algemeen Burgerlijke Pensioenwet (ABP-wet) op een aantalpunten
gewijzigd. Het zou te ver voeren om in dit attikel alle wijzigngen uitputtend te behandelen. Bovendien w u dit een te technisch verhaal worden. De voornaamste
wijzigingen worden onderstaand nog eens uiteengezet.

AMBTENAARSCHAP

WET 'BEZUINIGINGEN'

Tot nu toe moest aan twee voorwaarden worden voldaan om ambtenaar in de zin van het ABP te worden. U had een aanstelling nodig voor langer dan
zes maanden en u moest een bepaald salaris verdienen (het zgn. grensbedrag). De duur van de
aanstelling geldt nog, het grensbedrag is vervallen.
Daarvoor in de plaats wordt gekeken naar de omvang van uw functie. In het verleden gaf het werken
in deeltijd nl. een onredelijke pensioenuitkomst. Dit
is gewijzigd. Binnenkort (de ingangsdatum is nog
niet bekend) geldt als voorwaarde voor het
ambtenaarschap de 'deeltijdfactor'. Deze factor
wordt berekend door het inkomen uit een deeltijdbetrekking te delen door het inkomen uit
dezelfde voliedige betrekking. (Voorbeeld inkomen
uit deeltijdbetrekking f 1600 gedeeld door het inkomen uit volledige betrekking f 4000, uitkomst 0,4).
In de nieuwe regeling wordt u ambtenaar ais de deeltijdfactor 0,3 of meer bedraagt. De deeltijdfactor is
overigens nog niet bekend. Een garantiebepaling
voorkomt dat iemand zijn ambtenaarschap verliest
door het invoeren van de deeltijdfactor.

Op grond van deze wet behoort de overwerkvergoedmg m.i.v. 1juli 1986 v.w.b. de pensioenberekening
niet langer tot het ambteiijk inkomen. Aangezien
hiervoor dikwijls jarenlang premie is betaald wordt u
geadviseerd het ABP t.z.t. te verzoeken per 1juli
1986 een zogenaamde 'knip' in uw pensioen aan te
brengen.
In principe behoren vergoedmgen voor wacht- en
storingsdiensten evenmin tot het ambtelijk inkomen.
Indien de binding in een periode van 12 maanden
tenminste MI kalenderdagen zal omvatten, kan de
bmdingsvergoeding wel tot het ambtelijk inkomen
worden gerekend. De binding moet dan vooraf
schriftelijk worden opgedragen.

PENSIOENRECHTEN

In de nieuwe pensioenregeling is een minimum leeftijdsgrens van 25 jaar opgenomen. Dit betekent dat
een ambtenaar vanaf zijn 25e levensjaar pensioenjaren kan opbouwen. Deze bepaling is op 1oktober
1986 ingegaan. Iemand die voor zijn Z e ambtenaar
wordt is wel verzekerd voor invaliditeits- en nabestaandenpensioen. Bent u ambtenaar bij het invoeren
van deze leeftijdsgrens en nog geen 25 jaar, dan
geldt een garantieregeling. De jaren voor uw 25e tellen in dit geval wel mee voor de berekening van uw
pensioen. Als u langer dan 1jaar uw
ambtenaarschap onderbreekt, dan geldt de nieuwe
regeling (dus opbouw vanaf25 jaar).

A

PENSIOEN BEREKENING

De manier van berekenen is eveneens veranderd.
Het zogenaamde franchise-systeemkomt nu in de
plaats van het tot nu toe gehanteerde inbouw-systeem. Dit betekent dat uw pensioenjaren voor 1986
worden vergoed volgens het inbouw-systeem, de
jaren daarna volgens het franchise-systeem. Dit komt
er kort gezegd op neer dat u bij het inbouw-systeem
na 40 pensioenjaren 70% van uw eindloon plus 20%
van de AOW aan pensioen ontvangt.
Bij de berekening volgens het franchise-systeem (dus
vanaf 1986) bedraagt uw pensioen (inclusief AOW),
70% van uw laatste salaris, uitgaande van 40
dienstjaren.

Wilt u meer informatie over pensioenen dan kunt u
altijd terecht bij de afdeling PX of een van de elf
ABP-kantoren in het land.

* l l l l I l
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vertrek ir. E.A. Bosman
door: S. Boonstra

Ir. E&. Bosman is met ingang van I o!dober 1987 benoemd tot directeur van de
Hoofddirectie. Deze benoeming zal wel het sluitstuk zijn van zijn cam’ere bij de
Rijiawaterslaal. Het ligl niet in de lijn der verwachting dat hierna nog een andere
plaatsing zal vaken. Hij heej? inmiddels een gevarieerde loopbaan achter de rug.

Op 1februari 1960 trad hij in dienst bij de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst. Daarna
volgden nog een viertal plaatsingen: directie ZuidHolland (arrondissement Brielle en hoofd hoofdafdeling VU), Hoofddirectie (hoofdafdeling W), directie Wat. en Wat. (directeur Advies) en met ingang
van 1juli 1985 hoofdingenieur-directeur van DGW.

In deze omstandigheden krijgt een nieuwe dienst
nauweïjks de kans om zich waar te maken. Ir. Bosman heeft er (uiteraard samen met het directieteam)
hard aan moeten trekken om de zaken in het goede
spoor te krijgen EN te houden.

NIET FREEWHEELEN
Zoals u weet moeten wij alweer afscheid nemen van
onze HID. Om de marineterm te gebruiken (hij
heeft zijn militaire dienst als luitenant ter zee 3e kl.
bij de marine doorgebracht): hij legt zijn ’commando’ neer. Iets meer dan twee jaar heeft hij het commando mogen voeren over DGW. Ik weet zeker dat
hij dit anders zou formuleren. Hij zou zeggen dat het
reilen en zeilen van een dienst de gezamenlijke
veranîwoording is van het directieteam. De periode
bij DGW is niet gemakkelijk geweest. Een nieuwe
dienst gestalte geven en proberen deze dienst binnen
en buiten de Rijkswaterstaat ’te verkopen’ is al geen
eenvoudige opgave. Daar kwam nog bij het samenvoegen en samen laten werken van enkele verschillende ’bloedgroepen’ (Deltadienst en Wat. en Wat.),
de problemen met de overtoedeling en daarbovenop
nog de krimpoperatie.
Wie had ooit kunnen vermoeden dat een pas opgerichte dienst meteen weer zou moeten inkrimpen,
terwijl er nog tientallen vacatures driigend moesten
worden vervuld om de nodige kwaliteit in huis te
halen.

Zijn nieuwe functie bij de Hoofddirectie lijkt mij ook
niet direct de meest eenvoudige. Het is in ieder
geval geen taak om ’freewheelend’ de VUT-gerechtigde leeftijd te bereiken.
Een voordeel is dat hij onder vrijwel alle omstandigheden zijn goede humeur weet te bewaren en
over gevoel voor humor beschikt. In een interview
met hem heb ik al eens gesproken over de
’twinkelende’ blik in zijn ogen. Die is nog steeds aanwezig. Ir. Bosman wist op humane wijze leiding te
geven aan de medewerkers van DGW. Het was prettig werken onder zijn leiding al duurden de vergaderingen wel eens (te) lang.
Door een voile agenda en een tweede vakantie
ontbrak hem de tijd voor een interview. Jammer.
Ir. Bosman neemt op 30 september (‘s middags)
afscheid van zijn in- en externe relaties in het
bedrijfsrestaurant aan de Hooftskade.
De redactie wenst hem veel succes toe in zijn nieuwe
functie.
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Hoogweg: 'Ik ben eigenlijk niet zo geschikt voor
Getijdewateren'
Een interview met ir. P.H.A. Hoogweg, de nieuwe HID van de Die& Getijdewateren.

Door: S . Boonstra
De heer Hoogweg momenteel HID ad interim van de Dienst EinnenwaterenlRiZA, is met ingang van I oktober 1987 benoemd tot HID van de Dienst
Getijdewateren. Ir. Hoogweg is geboren op 9 mei 1942 in Voorbu>g.Na de HBS te
hebben doorlopen studeerde hij scheikundige technologie aan de TH in Derf.
Zijn afstudeerwerk lag op het gebied van het drinkwater (in opdracht van het
KIWA).In 1971 @ad hij in dienst bij het (toenmalige)RIZA.

"Studeren was niet direct een traditie in mijn familie.
Mijn vader had een technisch beroep, hij was uilvoerder. Vandaar wellicht mijn latere interesse in de
techniek."
Zo begon de heer Hoogweg zijn verhaal. Teneinde
onze nieuwe HID wat beter te leren kennen zijn wij
maar bij zijn jeugd begonnen. "Als kind wilde ik wegen waterbouw gaan studeren. Aiies wat met water te
maken had, fascineerde mij (gemalen, sluizen,
molens, enz.). Op de HBS is mijn belangstelling voor
scheikunde gegroeid. Scheikunde lag mij goed.
Bovendien hadden wij een docent die het goed wist
te brengen, Toen ik voor de keuze kwam te staan:
doorstuderen aan een universiteit of een technische
hogeschool, heb ik voor de technische richting
gekozen. De universiteit was mij te theoretisch."
Hoogweg vervolgt: "Vrijwelmijn hele studietijd hen
ik student-assistent geweest bij het scheikunde praktikum. Van deze verdiensten heb ik mijn studie
betaald. De studie heeft daardoor wat langer
geduurd, maar ik pikte wel een stuk ervaring mee.
De laatste anderhalf jaar heb ik als student-assistent
bij de TH onderzoek voor het KIWA gedaan naar
de verwijdering van Fenol uit drinkwater met Ozon!'
CHEMIE

"Op 1november 1971",vertelt Hoogweg, "ben ik in
dienst getreden bij de hoofdafdeling Laboratoria van
het RIZA. Ik werd benoemd tot hoofd van het
laboratorium voor chemie, toen nog een kleine afdeling!' (noot redactie: Men had toen kennelijk al
vertrouwen in zijn leidingpevende capaciteiten).
"Ik ben daar elf jaar gebleven. Achteraf gezien, eigenlijk te lang. Een nieuwe functie werkt toch verfrissend, maar daar kom je later pas achter."
"Tussen1971 en 1980 heeft het laboratorium voor
chemie zich enorm ontwikkeld. Dit kwam onder
meer door de 'Wet verontreiniging oppervlaktewateren'. Het onderzoek naar afvalwater werd uit-
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gebreid en wij werden intensief betrokken hij de opbouw van een meetnet. Wij zaten - samen met de
directie WaWa in de projectgroep Meetnetten."

-

ZEEZIEK

Uit zijn herinnering puttend vertelt hij geamuseerd
"Ik wilde ook wel eens een meting in de praktijk
meemaken. Dat heb ik geweten1 Met twee collega's
ben ik met de 'Holland' - het meetschip van de dir.
Noordzee - vanaf Scheveningen de Noordzee opgegaan om meetapparatuur te beproeven. Er stond -

hoe kan het ook anders - een sterke wind, dus een
flinke golfslag. Een van mijn collega's heeft helemaal
niets gezien, die ging meteen plat en is niet meer uit
de kombuis tevoorschijn gekomen. Ik ben 'even'
gaan kijken maar ging daarna ook horizontaal in een
kooi lipgen. De andere (overgebleven) collega had
geen last van zeeziekte en heeft derhalve alles 'bewust' meegemaakt!'
Breed lachend zegt hij: "Ik heb geen zeebenen dus
eigenlijk ben ik niet zo geschikt voor de Dienst Getijdewateren. Overigens laat ik het er niet om. Als het
nodig is ga ik gewoon mee, storm of geen storm. Tijdens mijn vakanties maak ik nog al eens gebruik van
de 'Tor Line' en de "Fred Olsen Lme' (natuurlijk
staat er dan altijd een harde wind) om mijn vakantiebestemming te bereiken!' (red.: dus toch geschikt
voor DGW?)

VERHUIZING
Hoogweg heeft de verhuizing van het RIZA, van
Voorburg naar Lelystad, nog meegemaakt. Het
RIZA kwam vanuit een te kleine maar mooie villa in
een riante behuizing.
"In die tijd hebben wij ook het laboratorium in
Dordrecht op poten gezet. Verder stondenwij voor
de keuze: het laboratorium in Sappemeer opheffen
of er iets goeds van maken. Wij hebben voor het
laatste gekozen en er een goed draaiende winkel van
gemaakt!'
AFVALWATER
"In 1982",gaat Hoogweg verder, "werd ik hoofd van
de hoofdafdelingAfvalwater (later de hoofdafdeling
RIZA van DBW). Een interessante en boeiende
taak!' "Wat mij vooral aansprak", vertelt hij, "was het
operationeel bezig zijn."
Hoogweg was betrokken bij het nemen van
maatregelen tegen het lozen van afvalwater, het
bouwen van zuiveringsinstallaties,enz. Hij is praktisch ingesteld en mag graag concreet bezig zijn.
"Ik vind onderzoek zeker belangijk, doch ik wil wel
concrete resultaten zien. Je moet er wat mee kunnen
doen. De praktische toepassing van de onderzoeksresultaten is belangrijk", meent Hoogweg.
"Een tweetal rampen", zegt hij, "hebben ons veel
werk bezorgd. Ik denk ik hierbij aan Tsjernobyl en
Sandoz (een chemische fabriek in Bazel)!'

LOOPBAANBELEID

Is er, gedurende uw tewerkstelling bij het RIZA,
nooit aan u getrokken in het kader van de loopbaanbegeleiding?
Hoogweg antwoordt: "Nee, ik ben nooit door de
Hoofddirectie benaderd, wel door instellingen
buiten de RWS!' In de lach schietend vertelt hij:
"Mijn eerste kennismaking met het loopbaanbeleid
verliep alsvolgt. Voordat ik in dienst trad bij de
RWS moest ik mij presenteren bij het toenmalige
hoofd P van de Hoofddirectie, mr. Soudijn. Die zei
tegen mij: "Ik kan u wel iets vertellen over het loopbaanbeleid bij de RWS, maar dat geldt alleen voor
civielen, niet voor chemici." Waarop ik hem vertelde
dat hij zich dan de moeite wel kon besparen. "Heeft
u nog iets te vragen?" Dat had ik niet en ik stond na
tien minuten weer buiten."
Nog nagenietend vervolgt hij: "Ik vind loopbaanbegeleiding overigens een goede zaak. De verblijftijd
bij een specialistische directie moet echter langer
zijn dan bij een beheersdirectie. Bij het RIZA heeft
het specialisme altijd heel sterk voorop gestaan. De
inhoudelijke kennis en de contacten met vakgenoten
zijn zeer belangrijk. Mijn ervaring is dat chemici en
biologen meer inhoudelijk met hun vakgebied bezig
zijn en minder belangstelling hebben voor loopbaanmogelijkheden buiten hun vakgebied." Zijn gedachten hierover verder uitspinnend, zegt hij: "De laatste
jaren - sedert de invoering van de loopbaanindicaties
- wordt bij het RIZA toch wat intensiever naar de
loopbaanmogelijkheden gekeken. Als HID ad interim bekijk ik de binnenkomende academici met een
RWS-brede blik. Met andere woorden: zijn zij ook
nog elders inzetbaar?''

AD INTERIM
U bent nu HID ad interim, hoe bevalt u dat?
'"Naarmijn mening moet een ad interim periode niet
te lang duren", reageert Hoogweg. "De afspraak was
dit tot uiterlijk 1januari 1989 te doen. Daarna zou
een plaatsing bij de Hoofddirectie volgen. Dat is nu
wat anders uitgepakt!'
"Het bevalt me erg goed, maar het is een grote overgang. Je draagt nu een duidelijke eindverantwoordelijkheid. Als je ja zegt, dan gebeurt het ook. Ik ben
mij daar erg van bewust. Het overleg met de
dienstcommissie heb ik als zeer positief ervaren.

Minder positief waren de vele mutaties in het directieteam. Dat is geen goede zaak na een reorganisatie
en heeft toch wel vertragend gewerkt bij de opbouw
van DBWBIZA. De dienst is met een grote achterstand in de personeelsbezetting begonnen. In 1986
zijn zeventig medewerkers aangenomen,"
Hoogweg zit nu duidelijk op zijn praatstoel. Het
gesprek verloopt vlot.
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"Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan, ik
hoop dat bij DGW eveneens te doen!'

BENOEMING BIJ DGW

Hoe is uw benoeming bij DGW tot stand gekomen?
"In ieder geval veel sneller dan ik had verwacht', zegt
Hoogweg. "In de wandelgangen had ik gehoord dat
ir. Bosman naar de Hoofddirectie zou gaao. Ik was
reuze benieuwd wie HiD bij DGW mu worden. Ik
heb een aantal mogelijke kandidaten de revue laten
passeren, maar ik heb niet aan mijn persoon
gedacht. Ik verwachtte nog minstens een jaar bij
DBW te blijven."
Met enige napret over de gang van zaken vertelt hij:
"Tot mijn verrassing belde de DG mij op met de
vraag of ik HID bij DGW wilde worden. Ik mocht er
'rustig' over nadenken maar moest wel bmnen twee
dagen beslissen. De beslissing is u bekend."

HOBBY'S

"Mijn hobby's zijn bridge (oprichter, voorzitter en
wedstrijdleider van een bridgeclub), lezen,
fhbezoek en vakantie, waarbij sinds enkele jaren
een fietsvakantie favoriet is. Skandmavie en in het bij.
zonder Denemarken is allang een zeer gewilde
vakantiebestemming."
"Mijn vrouw is een liefiebster van kamperen," vertelt
Hoogweg. "Terugdenkendaan mijn militaire
diensttijd bij de Infanterie en het daarbij behorende
slapen in die ongelukkige kleine tentjes waar je krom
in ging en krom uit kwam,zag ik dat niet zo zitten!'
Grinnikend zegt hij: "Ik wilde alleen maar een tent
waar ik rechtop in kon staan, ik had al genoeg
geleden. Uiteindelijk - vanwege de fietsvakanties
zijn we toch maar overgestapt op een 'tentje'. Ik doe
daar geheel vrijwillig aan mee en het bevalt me nu
toch wel."

MOEILIJK

~

"Weggaan is moeilijk. Ik heb zestien jaar bij het
RIZA gewerkt en woon inmiddels dertien jaar in
Dronten. Je laat wel wat achter. Je kent de dienst
van haver tot gort. Het is een boeiende dienst met
vele facetten. Bovendien studeert mijn wouw in
Zwolle en heb ik twee schoolgaande kinderen. Een
op de middelbare school en de ander gaat daar ook
naar toe. Aan de andere kant heeft deze functie de
uitdaging van het nieuwe en het is een vaste positie
(ad interim af). DGW lijkt mij een zeer interessante
dienst."
Op mijn vraag hoe hij de functie van HID ziet, volgt
een kernachtig antwoord. "Ik zie deze taak als een
'tweerichtingverkeer'. Ten eerste: richting geven aan
het geheel. Ten tweede: mogelijkheden scheppen dat
de medewerkers goed kunnen functioneren, hun
eigen inbreng waar kunnen maken en de
medewerkers motiveren."

4

1
c-

.

n*

<-

In-

Dunat O.llld.walmn/RUI
Posibus 17

mm u L*lysiyI
tel; oS200-7Mll

,Red::

wntac- 881 van hei overlw
ern g e diensileidlng en dlenatcom
'amllei- !voorbeielden, notuleren en bevean- waken actiepunten); ondermwnen WC~ela~ls
wmli'e I (voorbe
'erin) relden
vergaderlngen. noiuleren
ne
en
bewaken
actiepunten);
blj aiiwalpheid van wmie medewerker. diens i e u i overnemen.

wui

Stmdpiuii:
Deelnemen asn

A internationale commlules en werkroepen met name op hei
gied van d e waii- ..-*y
gen; Wiördk
OV-

-

en somVarc
EInn:

HTE

~~varetecl
.I/"

?##-

communicatie

Gelouterd door de ervaringen tijdens de vorige
sportdag van DGW en door de ervaringen van het
daaropvolgende jaar, ben ik inmiddels zover dat ik
mijn collega's welgemeende adviezen over hun
onderlinge communicatie kan geven. Daartoe heb ik
een en ander door een mij bevriende tekenaar in
beeld laten brengen. Het komt er op neer dat we na
de komende sportdag niet meer in de zo bekende
(veel te) gevarieerde kieding naar kantoor komen.
Op de sportdag kleden wij ons zoals hierbij is afgebeeld en houden die outfit voortaan dag in, dag uit
aan. Tijdens de sportdag kunnen we er dan in

de

door: Mathi den Exter
oefenen en mogelijk ervaren of er hier en daar extra
stalen beplating moet worden ingebouwd.
Bij Jan Stuivenbergzijn overigens nog hulpstukken
verkrijgbaar ten behoeve van het opstellen van een
betonnen plaat waarachter wij ons kunnen kunnen
verschuilen wanneer we weer naar onze chef moeten
luisteren.
Tenslotte loof ik bij deze een prijs uit aan degene
die er in slaagt om werkelijke verbeteringen aan de
door mij geadviseerde kantoorkleding aan te brengen en deze tijdens de sportdag daadwerkelijk te
dragen.

DGW-er
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verhuizing DGW-vestiging Delfzijl naar Haren
door: Rob Jnngcurt
Maandag 15juni 1987 was de nieuwe huisvesting van de Delfiijlse DGW-ers een
feit. Stapels dozen, talloze stickers en discussies over carpooling woonwerkverkeer, veeoedingen enz. brandden los.

PLOTSELING

STICKERS PLAKKEN

Het bericht van de verhuizing kwam toch nog vrij
plotseling. Onze nieuwe vestigingscoordinatorkwam
persooniijk het bericht van de verhuizing brengen.
Daarna ging het echt heel snel. Eerst kwamen de verhuizers het aantal kubieke meters dat overgebracht
diende te worden naar Haren opnemen. Twee dagen
later kwamen de dozen en stickers, zodat het inpakken kou beginnen. De week daarop gingen we al verhuizen.

Dozen werden in elkaar gezet, geplakt en voorzien
van een sticker. Nauwlettend werden de DGW-ers
hierbij in de gaten gehouden door de mensen van de
directie Groningen. Men keek vooral of er niet
teveel werd ingepakt en of er geen sticker werd
geplakt op (verkeerd?) meubilair, dat volgens hen
niet van DWG was. Tot de laatste dag heerste er
namelijk onzekerheid of voor ons ook de stelregel
gold 'MAN OVER, MEUBILAIR OVER'.
CAR-POOLING

Tussen de inpakactiviteiten door werd er tijdens de
koffie-pauzes druk gediscussieerd hoe er gepooid
zou gaan worden en welke vergoeding hier tegenover
diende te staan.

Vertrek vanuit Delfiijl
PASSEN EN METEN

Aangekomen in Haren begonnen we met de inrichting. Doordat deze nieuwe huisvestighg nog niet
definitief is, zitten we verspreid over meerdere
vleugels van het complex. Het uiteindelijke doei is
dat we gezamenlijk in vleugel B van het complex
komen te zitten (waarschijnlijk eind 1987).
Nu was het nog passen en meten, uitwisselen van
meubilair, stapelen op kasten, eerst een lade
dichtdoen dan pas wil de kamerdeur open, enz.
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"Zatik vroeger in een luxe strandhotel (volgens ï f j en
Taal), nu moet ik het doen met een vakantiehuisje"

VERHUISPLICHTIG OF NIET

Door de vele vragen die over deze kwestie door het
DGW-personeel van de nieuwe DECENTRALE
VESTIGING GRONINGEN aan Den Haag werden
gesteld, leek het af en toe of men daar op tilt sloeg.

De afdelingen AOM en AOC zijn gehuisvest in
vleugel E, zolderverdieping.
De afdelingen AOB en I01 zijn gehuisvest in vleugel
B, l e verdieping.
NIEUWE ADRESSERING

WIE ZIT WAAR

Voor wie het nog niet wist, ons nieuwe adres luidt
nu alsvolgt:

Naast de drie vleugels, waarover de Dienst Getijdewateren is verspreid, zijn er tussen de B- en Cvleugel nog twee porto-cabms geplaatst. Hierin zijn
gehuisvest de afdeling IOSM in PC-1 en de afdelingen BXAV en BXIH in PC-2.
De afdeling WSW is gehuisvest in vleugel C, 2e verdieping.

Rijkswaterstaat
Dienst Getijdewateren
decentrale vestiging Groningen
Postbus 207,9750 AE Haren
KerMaan 30,9751 NN Haren
telefoonnummer: 050-639111* (doorkiesnummer)
facsimilenummer: 050-632396

BIOLOGISCH CENRUM

I
VLEUGELI!

VLEUGELI
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afscheid van Donleben
door: S.Boonstra

De heer F. Donleben, vanaf 1 januari 1957 werkzaam bij de Rijkswaterstaat en
sedert 1 april 1981 medewerker van de Stormvloedwaarschuwingsdienst (thans:
Secîie Berichtgeving en Stormvloedwaarschuwing), heeft gebruik gemaakt van de
VUT-regeling.

Op 13 mei 1987 nam hij, in het bedrijfsrestanrant op
de Hooftskade, afscheid van zijn collega's en oud-collega's. Frank Donleben heeft zijn afscheid op
ludieke wijze aangekondigd
"Het aanbieden van bloemen, planten, fruit, boormachine's, workmates, andere geschenken EN het
houden van speeches (hoe goed bedoeld ook) zijn
NIET toegestaan". Hij wilde een ongedwongen
samenzijn - tevens een soort reunie - waar iedereen
met iedereen kon babbelen onder het genot van een
drankje en hapje.

"Aangezien ik de stad niet verlaat en ik mij nog wel
eens zal laten bezichtigen, is bij het weggaan bet ten
afscheid opsteken van de hand in mijn richting ruim
voldoende beleefd. Hoewel een kus (alleen van een
dame!) zeer zeker op prijs zal worden gesteld".
Het is inderdaad - geheel volgens zijn wens - een informele en gezellige bijeenkomst geweest. De
bezoekers moesten zelf de drankjes inschenken en
konden zich bedienen van - en vooral tegoed doen
aan de op de tafels keurig gerangschikte lekkernijen. In een hoek van de zaal werden, door Frank
Donleben met een onderwatercamera gemaakte,
dia's getoond. Regelmatig stonden belangstellende
bezoekers deze fraaie opnamen te bewonderen.
Deze ongedwongen manier van afscheidnemen is
toch weer eens wat anders.
~

Frank Donleben (voorgrond) bij zijn fraaie dia's.
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de Noordzee stond centraal

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee
werd dit jaar in samenwerking met de werkgroep
Noordzee in Den Helder gehouden. In de middagvergadering werden 7 van de 11beheersplannen
voor de Waddenzee door de minister van Verkeer
en Waterstaat aangeboden (de overige vaiien onder
verantwoordeiijkheid van andere ministeries).
De dag werd beheerst door deze aanbieding. Hierdoor is met name het programma voor de kinderen
in de verdrukking gekomen. Waar er vorige keren
uitgebreide doe-projecten waren, werd deze keer
teruggevallen op het frobelwerk op het niveau 6-8
jarigen.
De lezingen gingen over in de Noordzee
voorkomende dolfijnachtigen en het opruimen van
zwerfvuil langs een stuk Noordzeestrand. Kortom, de
Noordzee stond centraal.
De essentie van het verhaal over het voorkomen en
verdwijnnen van hogere diersoorten in de Noordzee
kwam er op neer dat het aanwijzen van verontreiniging ais oorzaak op zijn minst twijfelachtigis. Met
name de diersoorten die op de rand van hun
verspreidingsgebied voorkomen, waarbij de toestand
van die omgeving iets wijzigt (bijvoorbeeld het omhooggaan van de gemiddelde watertemperatuur met
een of enkele graden in enkele tientallen jaren), kunnen hierdoor komen of verdwijnen. Hierbij werd niet
betoogd dat verontreiniging geen invloed zou hebben.

door: Peter Molegraaf

IllrEE GROEPEN
De middagsessie gaf een beeld, waarbij de zaal werd
ingedeeld in twee groepen. Op de eerste rijen overheerste het driedelig pak, de rest was gestoken in
spijkerbroek en vrijetijdskledij.
Het wachten was op de minister, die helaas in een
fde stond, waardoor het programma werd aangepast
en de voorzitter van de Waddenvereniging alvast met
haar antwoord aan de minister begon. Kern van het
betoog: plannen zijn goed, wettelijke maatregelen en
een goede uitvoering daarvan zijn beter. Het Finandele gewin 'nu' (lozingen, oliewinning, vrije
recreatie) kost in de toekomst een'veelvoud daarvan
om de nadelige gevolgen op te heffen.
De minister had het, naar aanleiding van een de
week eerder gehouden onverwachte controle van
WO-lozingen (Wet verontreiniging oppervlaktewateren), over een krachtige aanpak van deze overtreders.
Na aîioop van de vergadering stond o.a. de
mogelijkheid van het maken van een bootreis op het
programma. Dit leverde, omdat het vloed was,
slechts de opmerking van de kapitein op, dat er 's
morgens bij eb nog zeehonden op droogvallende
platen waren gesignaleerd. Meer dan een stukje westeiijke Waddenzee en een veerboot kregen wij niet
te zien.

kleine criminaliteit bij DGW
door: S.Boonstra

In onze vestiging op de Hoofskade worden regelmatig beziftingenvan
medewerk(st)ers ontvreemd.Blijkbaar een (bijzonderonprettig) verschijnsel van
deze tijd. Niet alleen de Hoofiskade en de andere vestigingen van DGWhebben
hier last van. De meeste overheidsinsfellingenhebben met ditprobleem te maken
(zie o.a. het amiel in Profiel nr. 199 van 9 juli 1987).

Een pasklare oplossing om dit te voorkomen is
uiteraard niet voorhanden. Toch moeten wij ons niet
bij deze situatie neerleggen. Wij kunnen er wel
degeiijk wat aan doen. In de eerste plaats denk ik
dan aan het voorkomen van diefstallen. Met andere
woorden: wij moeten de potentiele daders de
gelegenheid om iets te ontvreemden ontnemen. Het
wordt hen meestal te gemakkelijk gemaakt. Daar
moeten wij voor waken. Een van de vervelende dingen is dat je niet met zekerheid kunt zeggen dat alleen buitenstaanders zich met deze activiteiten bezig
honden.

PREVENTIEVE MAATREGELEN
Uit een gesprek met adjudant Hogervorst van de
Gemeente Politie in Den Haag (afdeling Voorlichting en Preventie) blijkt eveneens dat de nadruk moet
liggen op het nemen van preventieve maatregelen.
Ais men de kamer verlaat - ook al is het maar even geen waardevolle dingen laten liggen. Polstasjes,
handtassen, portefeuilles, e.d. meenemen of achter
slot en grendel opbergen.
Het is van het grootste belang elkaar te wijzen op
nalatigheden in deze. Men moet elkaar opvoeden.
Dit moet er als het ware bij iedereen worden 'ingehamerd'. U moet zich realiseren dat het altijd uw
eigen schuld is als er iets wordt gestolen. Het Rijk
kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor
ontvreemding van uw bezittingen.
Een volgende tip van de adjudant is: doe altijd aangifte als er iets is ontvreemd, zowel bij het hoofd
Huishoudelijke Dienst, of de eerstaanwezende BXmedewerker in uw vestiging, als bij de politie. Een
afschrift van het proces-verbaal dient bij eerdergenoemde medewerkers te worden ingeleverd.
PAKKANS

De pakkans is niet groot. Wordt er echter geen aan-

gifte gedaan, dan kunnen er geen maatregelen worden genomen. Het is belangrijk datum, tijdstip en
kamernummer te vermelden. Ais dit in een kaartsysteem wordt bijgehouden, kunnen deze gegevens later

(evt. in overleg met de politie) worden geanalyseerd.
Na verloop van tijd onstaat er dan een beeld op
welke tijdstippen, op welke etage en in welke kamers
regelmatig bezittingen worden ontvreemd. Aan de
hand van deze aanwijzingen kunnen vervolgens
tegenmaatregelen worden beraamd. Volgens adjudant Hogervorst zou een 'pasjesregeling' een
goede maatregel zijn om indringers van buiten te
weren. De meest afdoende maatregel is echter om
elke medewerker een 'identificatieplaatje' te laten
dragen.

Dlefstalln '.4

depauze

:

Half jun1 is op het minlsterie aan de Haagse Plesmiinweg voor honderden
goldene aan geld, cheque6
en sieraden ontvreemd.
De diefstallen moeten tildena de lunchpauze zijn
gepleegd. Het war niet
voor het eerst dat er werd
gestolen. Een ronde langs
de atorlbskken van de heren wc'a leverde een doos
lege portefeuilles, portemonnees, pols- en damestasjes op. Sommige hadden anderhalf jaar in het
water gelegen.
De daders zljn dus waarsohljniijk
mannen. Het kunnen Insluipers
of buitenstaanders zijn geweest.
Maar directeur Zuljderiand van
Algemene Zaken en Kablnet
schrijft in een dlenstmededellng
dat 'er voorts rekening mee gehouden moet worden dat de
diefldieven deel uitma(a)kt(en)
van het In het gebouw Werkzame personeel'.
De interne Dienst iaat beveiiigingsmensen in en rond het gebouw surveilleren, blj wijze van
voorzorg.
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ONDERNOMENACTIES
Het probleem van de diefstallen speelt overigens al
jaren. In 1985 en 1986 zijn een tweetal notities van
BX verschenen, waarin de medewerkers werden
gewaarschuwd geen voorwerpen van waarde in hun
kamers achter te laten. Het hoofd Interne Zaken, de
heer JStuivenberg, vertelde dat hij eveneens een
gesprek met adjudant Hogervorst heeft gehad. Dit
gesprek ging niet alleen over ontvreemdingen van
persoonlijke bezittingen, maar ook over andere
gebeurtenissen die zich in onze vestigingen hebben
voorgedaan, zoals diefstal van rijkseigendommen.
Mede door dit gesprek zijn door de onderafdeling
Huishoudelijke Dienst (Hooftskade) enkele
maatregelen getroffen om onbevoegden zoveel
magelijk te weren. De tussendeuren in de hal van

deze vestiging worden nu elektrisch bediend en het
hek naar het parkeerterrein wordt gesloten. Voorts
zijn er prijsopgaven gevraagd voor
beveiligingsmaatregelen t.b.v. de gebouwen aan de
Van Alkemadelaan in Den Haag en aan de Nijverheidsstraat in Rijswijk.

AANBEVELING
De medewerkers wordt nogmaals dringend verzocht
hun ogen wijd open te houden, onregelmatigheden
onmiddellijk te melden, geen voorwerpen van
waarde onbeheerd te laten liggen en (te proberen)
elkaar in deze zin op te voeden. Dit is in ieders
belang.

DGW-sportdag
door: Willem Ros
Nog een paar dagen hard werken en dan staan vele spom'eve waterstaters in de
startblokken voor een DGWspoitprestatie. Met de vakantie nog in de kuiten, ml.
len velen op deze 2Se september aanwezig zijn.

De accomodatie 'Verburgh' te Poeldijk biedt ons de
mogelijkheid verschillende sporten te organiseren.
Tot nu toe mogen we wat de opkomst betreft niet
klagen, vooral de vestigingen Middelburg en Groningen zijn wederom goed vertegenwoordigd. Een indicatie dat de onderlinge relatie goed is. De bedoeling van deze dag is tevens om de band tussen de
DGWers te verstevigen. Natuurlijk zijn er nog
enkele ambtenaren die proberen die dag door te
werken. Voor deze groep biedt de wandelleiding de
mogelijkheid om mee te doen. Wij bieden u een
regenvrije wandeling. U start op het toeristische
Kijkduin. Na het strand en de duinen belandt u in
een van de mooiste recreatiegebieden die de
randstad rijk is. Het accent ligt hoofdzakeliik op de
natuur. U krijgt volop gelegenheid om op de terrassen wat te drinken of uit te rusten. Het inschrijfgeld
is f 5,-. Tot vlak voor de opening is inschrijven
mogelijk, maar vroegtijdig opgeven zien we liever.
Ook dit jaar wordt er tussen de verschillende vestigingen een touwtrekwedstrijd gehouden. De winnaar mag de wisseltrofee voor een jaar in bezit
houden.
Via de Sport-o-theek (tegenover de sporthal) hebben we enkele tandems kunnen huren en wordt een
traject uitgezet, dat gegarandeerd een onvergetelijke
indruk op de fieisers zal maken.
Als de zon een beetje meewerkt, wordt het wederom
een grandioos sportfestijn.
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Tot ziens op
25 september

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
personeelsmutaties
MUTATIES 1-6-1987 tot 1-8-1987

in àienst getreden
drs. JI.G.Zwoisman
ir. B.G.M. v.d. Wetering
drs. J.W. Hofstraat
H. Verbeek

AOCM
WSL
IOLB
AOGT

01-04-1987
01-06-1987
01-07-1987
01-07-1987

de dienst verlaten
extern
L.W. Buth
E. Kok

ing. J.Buijs
P.M. Cornelisse
M.R. van Leeuwen
F. Donleben
W.K.Schippers
W.R.A. Kolpa

AOME
BXV
BXIG
IOSB
BXIH
BXB

01-07-1987
01-07-1987
01-07-1987
01-07-1987
09-07-1987
01-08-1987

IOHO
AOME

01-08-1986
01-09-1986

bevorderingen
AOBB
BXIH

01-06-1987
01-06-1987

ir.% Klein Baltink

R.C.M. Ariaans
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het gesprek van de dag
door: S.Boonstra

Inkrimpen/afslanken is al lange tijd het gesprek
van de dag. Deze woorden zoemen door de
vestigingen. Je behoeft de betekenis van die
woorden niet meer uit te leggen. Niemand zal
bij afslanken denken aan ’dieet houden’ of bij
inkrimpen aan ’ouder worden’. Vooral dat laatste,
maar dan in de betekenis van: de duur van het
’ambtelijke leven’, is tegenwoordig een zeer
twijfelachtige zaak. Voordat je het weet ben
je geprivatiseerd (ook dat hoef je niet meer
uit te leggen) en is je ’ambtelijke leven’
afgelopen.
Gelukkig blijven de typisch ’ambtelijke kreten’
altijd bestaan. Die zijn een lang ambtelijk
leven beschoren (je kunt je toch nog ergens
aan vasthouden). Bovendien worden er steeds
nieuwe ambtelijke kreten uitgevondenbijgemaakt.
Wat dacht u van: additionele maatregelen,
flankerend beleid, boven-formatieve plaatsingen,
outplacement, proportionele ambtsjubileum
gratificaties, conflicteren met de primaire
doelsteìling, remplacantenregeling herallocatie
nat inlopende processen (een hele mooie), enz.
Wie de betekenis van laatstgenoemde term weet,
mag het zeggen. Is daar wellicht een zwemvest
voor nodig of tenminste lieslaarzen c.q.
‘pampers’?
Wij worden regelmatig met dit soort woorden
geconfronteerd. Een ’eenvoudig’ mens moet
tegenwoordig een woordenboek in zijn bureaulade
hebben om een en ander te kunnen vatten. En er
zijn zoveel eenvoudige mensen!
Waar je ook komt: in de kamers, wandelgangen,
hal of kantine, iedereen praat over de ophanden
zijnde (zoveelste) diep ingrijpende operatie.
Sommigen kijken wantrouwend, anderen schichtig
om zich heen. ’Moet hij/zij er uit of moet ik
er uit? Wanneer hoor ik iets definitiefs?’
Diverse medewerker(st)ers zijn zich (terecht)
al aan het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je
bemerkt de onrust onder het personeel. Elk
bericht wordt uitvoerig door de medewerk(st)ers
besproken en uitgeplozen (dat kost ook geld).
Het is een goede zaak dat wij regelmatig door
onze dienstleiding van de laatste ontwikkelingen
op de hoogte worden gehouden.
Doch wanneer zozi de arbeidsrust weer terugkeren7
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Uit: ‘Xvonhrrenmet Onmogelijkefiguren’: Bruno Emst

In het kader van de ARBO-wet, onderstaand een tip
voor de laboratoria. De ARBO-wet begint biijkbaar
ai te leven onder de medewerkers.

Een strategie voor het
beheersen van risico's in
het laboratorium
u

DE

HENS EN DE RISICO-BRON

ISOLEREN VAN DE RISICO.BRON

ELIMINEREN VAN DE RISICO.BRON

GLBUUIK V A N P E R S O O N L l l K E
86SCHERHINGSMIDDILEN

AANPASSEN V A N DE

nwco-anoN

AANPASSEN VAN DE OMGEVING
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m

mannen

15.00 uur
In een burgerlijke huiskamer is een burgerlijk
huisvrouwtje bezig haar burgerlijke wandmeubel
te stoffen als de deurbel gaat.

Zij: Gut, wie kan dat nou zijn? (stopt de
stofdoek haastig achter een kussentje op
de bank, gaat dan de deur open doen)
Hij: (het duidelijke verkoperstype) Goedemiddag
mevróuwtje, hoe is het met u? Ik kom eens
kijken hoe het met uw huishouden staat.
Zij: (verschrikt; denkt meteen aan een controle
van de Bond van Huisvrouwen) O, uh, hoe
bedoelt u?
Hij: Kom, kom, mevrouwtje, u hebt sinds uw
huwelijksdag bést wei eens wat gebroken,
uw servies is heus niet meer compleet én
ik durf te wédden dat uw handdoeken al
slijtageplekjes en rafeltjes vertonen. Is
het niet? (plagerig lachje)
Zij: O, uh, ja ...
Hij: Zou ik misschien eens even b m e n mogen
komen mevrouwtje, dan kan ik bést eens de
aangewezen persoon zijn om uw huiselijke
leven te veraangenamen (loopt meteen langs
haar heen naar binnen)
Zij: (in de huiskamer gekomen) Uh, gaat u zitten
Hij: Weet u, dametje, wij verkopen, wérkeïjk
tegen spótprijsjes, de m66iste serviezen
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door; Karin Walzberg

en de prachtigste lakensets. Misschien
kunt u even kijken in deze schitterende
kleurenbrochure...
Na een uur vertrekt de man met een tevreden
grijns op zijn gezicht uit het burgerlijke huis.
18.00 uur
Hij: (met z’n voeten op tafel, de krant lezend)
Schatje, schenk jij eens een borreltje
voor me in (al lezend)
Zij: Jan..:. (zacht, een beetje schuldig)
Hij: Huh?
Zij: Jan.... (nog zachter)
Hij: (kijkt eindelijk op) Ja?
Zij: Jan, ik heb er zo’n spijt van
Hij: Waarvan?
Zij: Er was hier vanmiddag een man...
Hij: Een màn (afgrijzen)
Zij: Ja, van zo’n Fïma, weet je, toen heb ik
voor..
(aarzeling, dan snel) voor
tweeduizend gulden aan spuilen besteld
(durft niet op te kijken)
Hij: Een màn? (verbijsterd, heeft de rest
kennelijk niet gehoord) Een màn... Truus,
je weet toch dat ik niet wil dat je een
màn binnenlaat ais ik niet thuis ben?
Zij: Tweeduizead gulden, Jan1
Hij: Een man, stel je toch eens voor1

I

f

kontgkt ?lad dienst getijdelws/teren
redactie:

1

december 1987
Mario D. Walzberg
Peter Boekelrnan
P.G: Schouten
B.J. Verrnin

correspondenten:

I

vestiging Hooftskade
vestiging v.Alkernadelaan
vestiging Rijswijk
vestiging Middelburg
vestiging Groningen
vestiging Haren

typewerk:
lay-out:
drukwerk:

vacature
vacature
J.C.M. Jonathans
S.M.B. Derksenl
M.D. Scherpenisse
T. Siderius
R.D. Jungcurt

rnw. M. Althuijzen/rnw. K. Walzberg
mw. K. Walzberg/A. Akkerrnan
drukkerij Stimuka bv, Rijswijk

I
I

-f redact ieadres : 1
DGW
Hooftskade 1
%Gravenhage
kamer 042
tel. 070-889370, tst. 258

z
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H e t p o n d H o o r t s k a d e 1 h e e f t e e n k l e u r r i j k e g e s c h i e d e n i e . Z e k e r v o o r de h u i d i g e b e w o n e r s , m c d e w c r k e p s v e n o n z e d i r e c t i e , is h o t d u i d e l i j k te m e r k e n d a t het gebouw m e t z 1 J n l a n g e gangen, h o g e kam e r s e n m e r k v e e r d i g a h o k k e n e e n a n d e r e b e s t e m m i n g h e e f t gehad. Voor h e n d i e h i j de r e n o v a t i e w a r e n
b e t r o k k e n r e e 6 s t e e d s d e v r a a g : "Wat z o u d a a r d e f u n c t i e v a n z i j n g e w e e s t ? " . D e z e v r a a g h e e f t er
toe gcleid dat * i j e e n s zijn gaan snuffelen in d e orchieven v a n d e Hervormde D i a c o n i e en contact
h e b b e n g e z o c h t mat o u d - w a z e n . D i t a r t i k e l i s h e t r e s u l t a a t va? onze b e v i n d i n g e n . M a a r o e p s t w a t
voorgeschiedenis.

_____-__--------------------------------door E . P . de la P a r r a
Hoofdafdeling BX
Den Haag Centraal
GESCHIEDENIS VAN HET DIACONIE WEESHUIS,
HOOFTSKADE 1 TE DEN HAAG.

Voorgeschiedenis

'

,.
1

I

8

1.

,

Tot in de 20e eeuw was de zorg
voor de armen e n dus voor de wezen toevertrouwd aan d e kerken.
In die tijd was dat ook mogelijk,
omdat praktisch iedereen wel was
aangesloten b i j één van de vele
kerkgenootschappen. De Nederduits Hervormde gemeente had
daarom van 1660 tot 1867 een oude
vrouwen- en wezenhuis op de hoek
van het Spui en de Uilebomen, o p
de plaats waar nu de sportwinkel
Van der Stighel is gevestigd. Dit
huis stond toen aan de rand van
de stad, voorzover je daarvan althans in Den Haag mag spreken. De
stad nu werd tot het midden van
de vorige eeuw gevormd door een
systeem van singels, waarvan de
"zu i d b u i ten s ing e 1 'I ( de hu i di g e
Uilebomen, Bierkade, Hooftskade,
Zuidwal) de zuidgrens vormde.
Door zijn uiterlijk en zijn ligging vormde dit oude vrouwen- en
wezenhuis een markant punt voor
de reizigers die per boot of via
de landweg uit Delft kwamen. Het
huis had een klokketorentje en
typische Hollandsche gevels. Het

was in het begin van de 17e eeuw
gebouwd als woning voor Jacob
van Dijck, Raet en Ambassadeur
van de Koning van Zweden.
In 1659 werd het gekocht door de
Diaconie om het te gebruiken voor
de oude vrouwen en wezen. Op veel
oude schilderijen en etsen van
Den Haag kan men het oude vrouwenen wezenhuis afgebeeld zien. Het
vormde voor de schilders te zamen
met de bruggetjes er naast, een
dankbaar object.
In het begin van de 19e eeuw ging
men steeds minder genoegen nemen
met de situatie en zeker met de
combinatie van oude vrouwenhuis en
weeshuis.

- klein
Het huis werd te
bevonden.
-

oud en te

Men wilde de wezen niet alleen
verzorgen en in leven houden,
maar ook opleiden en opvoeden
tot goede burgers. Dat kost
ruimte.
Het samengaan van oude vrouwen
en kinderen leidde tot ongewenste situaties. Z o kwam het

I

I
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voor dat oudere vrouwen meisjes
prostitueerden.

-

-

na eerst

werd er
in 1854
voor de
oude vrouwen en mannen een nieuw
huis gebouwd op de hoek van de
Hobbemastraat en Om en Bij; op de
plaats waar de Hooftsk'ade overgaat in de Hobbemastraat. Twee
jaar geleden werd dit oude mannene n vrouwenhuis afgebroken. Er rest
nu slechts een stoffige open plek.

Men moet wel bedenken dat boven
het eerder genoemde bedrag veel
schenkingen voor de inrichting
in natura kwamen. Zo gaf een
particuliere weldoener een orgel
voor de Katechesatiezaal (thans
kantine). Wie in de archieven
leest welke inspanning men heeft
overgehad om al dit geld b i j elk a a r te krijgen, krijgt diepe
bewondering voor onze voorouders

O z e t van
P

Bouw weeshuis
----_--

het weeshuis
__--

I
-

Voor het nieuwe weeshuis werd een
plaats gevonden
net buiten de
stad - aan de andere kant van de
kade die toen Zuidbuitensingel
heette. Wat nu de schilderswijk
i s , was toen onbebouwd weiland in
d e Zusterpolder. Het enige wat opviel was een grote gortmolen op d e
plaats van de gelijknamige straat
naast Hooftskade 1. De Koningstraat bestond uiteraard niet en
men sprak dan ook over een weg in
het verlengde van de Boekhorststraat. (Toen nog een keurige
straat waar voorname lieden woonden). P a s na de bouw van het
weeshuis kreeg de Koningstraat
zijn huidige naam.
H e t terrein voor het weeshuis e n
d e school
ruim 1 ha - kocht 'de
Diaconie voor f 4.170,-- van de
Burgemeesteren en Wethouderq. Het
weeshuis zou weliswaar het enige
gebouw ten zuiden van de singel
worden, maar het was niet ver
gaans van de grote kerk. Bovendien werd er toen al rekening gehouden met verdere .bebouwing.

-

-

I n 1862 werd de architect E.Saraber aangetrokken voor de bouw.
In 1863 werd begonnen met grondwerk en fundament en in 1867 was
h e t gebouw gereed en werd het
door d e wezen betrokken. Het oude
weeshuis werd afgebroken. Het
nieuwe weeshuis had toen
f 342.570,03 gekost. Voor die
tijd een astronomisch bedrag. D e
bauw vorderde al naar men geld
beschikbaar had, Dit verklaart
d e lange duur van de bouw. Want
het was g e e n kleinigheid om zo'veel geld o p vrijwillige basis
b i j elkaar te krijgen, hetzij
' a l s g i f t , hetzij als lening.

Naast het weeshuis werd een
school gebouwd waar behalve de
wezen ook andere kinderen les
kregen. In die tijd was dit iets
nieuws, waar dan ook langdurig
over werd gediscussieerd.
Het is nu haast niet meer voor
t e stellen, maar vóór die tijd
was het normaal dat wezen, z o
zij al les kregen, dat onderwijs in het weeshuis onkvingen.
Wezen kwamen niet op een gewone
school met andere kinderen in
contáct. Door nu de school
naast het weeshuis te plaatsen
behoefden de kinderen ook niet
over straat. Vooral voor de
meisjes in die tijd was het ongepast als zij alleen over
straat gingen. Met deze opzet
toonde het weeshuis een vooruitstrevende instelling te Zijn.
Later zal blijken dat de hele verdere geschiedenis door dit weeshuis de faam krijgt van een moderne en degelijke instelling.
Het gebouw was volledig symmetrisch gebouwd. De linker en rechter vleugel waren elkaars spiegelbeeld. De linkervleugel die nu
eindigt bij de bibliotheek liep
toen door tot en met de winkel
van D e Goede Herder en was derhalve n e t z o lang als de huidige
rechtervleugel. Er was een strikte
scheiding tussen de linker helft
voor de jongens en de rechter
helft voor de meisjes. Op de
speelplaats (thans parkeerplaats)
was een grote muur aangebracht.
Deze muur was kennelijk niet geheel onneembaar gezien het grote
aantal straffen aan jongens wegens het klimmen over de scheidingsmuur.

na werden zij intern opgeleid
voor een dienend beroep (dienstmeisje). Dit beroep had in die
tijd een goed aanzien zeker voor
kinderen uit de "arbeidende stand"
en de meisjes van het weeshuis genoten een uitstekende reputatie.
De leiding van het weeshuis kon
d a n ook kritisch zijn bij het
accepteren van aanvragen voor een
dienstmeisje.

Het gebouw bestond uit een groot
aantal zalen waar 30 à 40 kinderen per zaal in konden slapen.
Verder waren er kleine zalen voor
zieken, kleuters en baby's. Voor
Ket toezichthoudend personeel waren kleine kamertjes aangebracht,
grenzend aan de slaapzalen. De
weesvader (directeur) woonde met
zijn gezin in een appartement dat
uitkwam op een van de kleine binnenplaatsen. Om hem enige privacy
te gunnen waren alle ruiten die
uitkwamen op die binnenplaats
voorzien van matglas. D e gangen
hadden geen tegels maar bruin
zeil. H e t moet naar de huidige opvattingen een somber gebouw zijn
geweest, want electriciteit was
e r toen nog niet, evenmin trouwens als waterleiding.

Verbouwing in 1927
Bij het 60-jarig bestaan van het
weeshuis werd een aanzienlijke
verbouwing doorgevoerd. Hiervoor
waren de volgende redenen.

,

H e t regenwater werd daarom opgevangen in grote reservoirs in de
kelder en op zolder. Verder waren
e r op de speelplaats twee grote
waterpompen. Het gebouw werd opgez e t voor ongeveer 250 wezen. I n
het begin waren er 300 wezen ondergebracht plus ongeveer 15 personeelsleden. In de vorige eeuw
w a s de kindersterfte nog groot.
Daarom werd in de k e l d e r ~ g e nspeciale lijkenkamer aangebracht met
een deur tegenover de uitgang
naar de Koningstraat. Men wilde de
weg door het gebouw zoikort mogelijk houden.
Voor het bestuur waren een paar
zalen aan de linker voorkant aangebracht. E r waren aparte zalen
voor diakenen, regenten en regentessen. Ook in het bestuur dus een
strikte scheiding tussen mannen en
vrouwen.
Voor de meisjes waren aparte naai-,
verstel en breizalen, waar men behalve verstelwerk voor de eigen wez e n tevens voor derden werkte. De
gehele huishoudelijke dienst werkt e overigens met de eigen meisjes.
Er werd ook zelf gekookt, schoongemaakt en gewassen. Het leven van
deze meisjes was eigenlijk wel het
meest triest van alles. A l s z i j
geen familie hadden, kwamen zij
nimmer het gebouw uit. Zij ontving e n slechts lager onderwijs. Daar-

-

-

Het aantal wezen nam aanzienlijk af door de betere medische
verzorging. E r was derhalve te
veel ruimte.
Het gebouw toonde duidelijke
ouderdomsgebreken. Het dak verkeerde in zeer slechte staat.
De verwarming met potkachels op
de kamers en zalen vormde een
groot brandgevaar.

De linker vleugel van het pand
werd gedeeltelijk afgebroken en
daarvoor in de plaats werd een
winkelgalerij met daarboven woonhuizen gebouwd. Op deze wijze k o n
ook d e verbouwing van het weeshuis
gedeeltelijk worden gefinancierd.
, D e verbouwingen hielden het volgende in:

-

-

-

Het dak werd vernieuwd. De zolder van de rechtervleugel werd
afgebroken en in plaats daarvan
kwam een plat dak.
De indeling van het gebouw werd
geheel veranderd als gevolg van
de verkleining. De scheiding
tussen jongens en meisjes werd
verplaatst.
In een van de kleine binnenplaatsen werd een keuken gebouwd, de huidige berichtenkamer.
De strafcellen werden afgebroken.
Centrale verwarming werd aangelegd.
De gangen werden van tegels voor
zien zodat zij gemakkelijker kon
den worden schoongehouden.
De school werd afgebroken en er
werd een geheel nieuwe school ge
bouwd. Dit is de huidige lagere
school achter ons.
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Deze v e r b o u w i n g h e e f t h e e l w a t
problemen v e r o o r z a a k t , want e r
m o e s t v e r b o u w d w o r d e n t e r w i j l de
w e z e n e r i n woonden. H e t vormde d a n
o o k e e n b r o n v a n g r o t e z o r g . Zo
m a a k t e n de r e g e n t e n z i c h e r onger u s t o v e r d a t de w e r k l u i i n c o n t a c t
k o n d e n komen met d e w e e s m e i s j e s .
O v e r i g e n s i s e r l a t e r n o g meer o v e r
d e v e r b o u w i n g t e doen g e w e e s t omdat
de b e g r o t i n g a a n z i e n l i j k werd o v e r s c h r e d e n . De f i n a n c i ë l e p e r i k e l e n
hebben z e l f s g e l e i d t o t e e n i n t e r n
o n d e r z o e k . U i t d i t o n d e r z o e k kwam
n a a r v o r e n d a t e r van m a l v e r s a t i e
g e e n s p r a k e w a s , m a a r d a t men t i j d e n s d e v e r b o u w i n g s t e e d s m e e r mank e m e n t e n t e g e n kwam. Mankementen
d i e men d a n maar a a n p a k t e o m d a t men
t o c h a l b e z i g was. Z i j d i e b i j d e
h u i d i g e verbouwingen z i j n b e t r o k k e n
komt d i t g e l u i d b e k e n d v o o r .
Na d e v e r b o u w i n g was h e t w e e s h u i s
g e s c h i k t v o o r de v e r z o r g i n g van
150 wezen e n kon men d e wezen wat
minder m a s s a a l en b e t e r v e r z o r g e n .
D e c o n c l u s i e was d a n o o k d a t d e
k o s t e n van de verbouwing h e t z e k e r
waard waren geweest.
V e r t r e k v a n wezen u i t - e s h u i s
Op 1 m a a r t 1 9 4 2 w e r d h e t w e e s h u i s
door d e R i j k s Gebouwendienst ge-'
v o r d e r d t e n behoeve van de R i j k s
Recherche C e n t r a l e . T i j d e n s de
o o r l o g e e n i n s t e l l i n g met e e n
z e e r s l e c h t e r e p u t a t i e . De r g g e n t e n s c h r e v e n woedende b r i e v e n om
d e u i t z e t t i n g t e voorkomen. Het
m o c h t h e l a a s n i e t b a t e n . De wezen
werden v e r s p r e i d o v e r een g r o o t
aantal i n s t e l l i n g e n i n h e t oosten
v a n h e t l a n d . Na d e o o r l o g kwamen
z i j t e r u g n a a r Den Haag. De opv a t t i n g e n oveI< k i n d e r v e r z o r g i n g
waren t o e n i n m i d d e l s zo gewijz i g d d a t men v e r k o o s om h e n i n
k l e i n e r e eenheden onder t e brengen. H i e r t o e werd een a a n t a l
i n Scheveningen ingevilla's
richt.
Het pand Hooftskade b l e e f i n
huur b i j de R i j k s Gebouwendienst
d i e e r de ene a m b t e l i j k e d i e n s t
na d e a n d e r e i n h u i s v e s t t e .
. S t e e d s werden e r weer z a l e n of
kamers g e s p l i t s t en v e r k l e i n d
t o t d e h u i d i g e o p z e t met b i j n a
u i t s l u i t e n d k a m e r s t u s s e n d e 20
5 50 m 2 . H i e r d o o r i s h e t gebouw
g e s c h i k t geworden v o o r s e e n s p e c i a l i s t i s c h e d i e n s t met v e e l
'I s t u d e e r c e 11e n "

.
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Het l e v e n van d e wezen

Het l e v e n v a n d e wezen k a n men a l leen begrijpen tegen de achtergrond
van d e t o e n m a l i g e m a a t s c h a p p i j . I n
d e d r i e k w a r t e e u w d a t d e wezen i n
d i t gebouw woonden i s d e m a n i e r
van l e v e n g e l e i d e l i j k g e w i j z i g d
e v e n a l s iìe m a a t s c h a p p i j om h e n
h e e n . I n h e t a l g e m e e n k a n men
echter stellen dat het leven i n
h e t w e e s h u i s s t r e n g e n d e g e l i j k was.
D a t kon o o k e i g e n l i j k n i e t a n d e r s
v o o r e e n woongemeenschap van 1 5 0
kinderen
en i n d e e e r s t e 6 0 j a a r
z e l f s 300 k i n d e r e n

-

-.

I n d e v o r i g e e e u w w a s men e i g e n l i j k
a l b l i j a l s de kinderen overleefden
e n a l s f a t s o e n l i j k e b u r g e r s h e t weeshuis u i t gingen. A l l e jongens leerd e n e e n v a k . I n d i e t i j d was d a t
zeer b i j z o n d e r . Voortdurend z i e t
men e e n s t r e v e n om d e o n d e r w i j s mogelijkheden t e verbeteren. D i t
l a a t s t e g e l d t m i n d e r v o o r d e meisj e s . T o t n a d e 2 e w e r e l d o o r l o g was
h e t d e algemene i n s t e l l i n g d a t voor
meisjes g e e n a n d e r e b e s t e m m i n g gew e n s t was d a n d i e v a n h u i s v r o u w .
Om d e t i j d t o t d a t moment t e o v e r b r u g g e n werd e e n d i e n e n d b e r o e p
en s p e c i a a l d a t van d i e n s m e i s j e a l s het n u t t i g s t e gezien. Pas
n a d e 2 e w e r e l d o o r l o g d a c h t men
ook a a n v e r d e r e s c h o l i n g v o o r
meisjes. Ik h o o r d e d a t h e t m e i s j e
d a t h e t eerste m e t een verzoek
coupeuse - s c h o kwam v o o r e e n
l i n g t e horen kreeg d a t h e t a l l e e n mocht a l s e e n a n d e r meisje
meedeed. (Geen m e i s j e s a l l e e n
over s t r a a t I) D i t gelukte.

-

-

D e jongens gingen aanvankelijk
na d e l a g e r e s c h o o l i n d e l e e r
b i j e e n p a t r o o n om e e n v a k t e
l e r e n . V i t de c o r r e s p o n d e n t i e
k a n men opmaken d a t d e r e g e n t e n
soms v e e l m o e i t e m o e s t e n d o e n
om j o n g e n s g e p l a a t s t t e k r i j g e n .
H e t kwam voor d a t p a t r o o n s o n d e r
z w a r e morele d r u k m o e s t e n word e n g e p l a a t s t . L a t e r g i n g men
d e jongens n a a r d e ambachtschol e n s t u r e n , z o d a t men v a n h e t
l e e r l i n g - s y s t e e m a f was.

Van h e t g e l d d a t d e wezen v e r dienden g i n g d e h e l f t n a a r h e t
w e e s h u i s voor k o s t e n inwoning.
D e a n d e r e h e l f t werd op e e n
spaarbankboekje gezet.
.

-

L
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D i t k r e e g men a l s u i t z e t mee a l s

h e t weeshuis o p 21-jarige l e e f t i j d w e r d v e r l a t e n . Overigens o n t v i n g e n d e wezen s l e c h t s een z e e r
k l e i n zakgeld.
V a k e n t i e m o g e l i j k h e d e n waren e r
e i g e n l i j k nauwelijks o f i n het
g e h e e l n i e t . L a t e r o n t s t o n d een
s y s t e e m w a a r b i j oudere wezen i n
de v a c a n t i e op b e z o e k g i n g e n b i j
w e e s h u i z e n i n andere p l a a t s e n .
Zo z a g men nog w a t van de wereld!

Kerstmis werd g e v i e r d met een
g r o t e k e r s t b o o m op de o v e r l o o p
i n de h a l en met b i j e e n k o m s t e n
i n de k a t e c h e s a t i e z a a l . De wezen
mochten een v e r l a n g l i j s t j e o p g e v e n en o n t v i n g e n dan een cadeau,
gemaakt en g e k o c h t door l e d e n
van d e Hervormde gemeente.

-

S i n t e r k l a a s werd
althans later
gevierd b i j gemeentelieden t h u i s .
D i t w a s een van d e w e i n i g e g e l e genheden d a t k i n d e r e n zonder
f a m i l i e , e e n gewoon g e z i n zagen.
B i j d i t a l l e s d i e n t men t e bedenken d a t wezen s t e e d s een u n i f o r m droegen z o d a t z i j b u i t e n
a l t i j d d i r e c t a l s zodanig herk e n b a a r waren. Vooral voor m e i s j e s w a s d i t nu n i e t zo p r e t t i g .
In h e t algemeen genomen i s h e t
l e v e n voor m e i s j e s i n g r o t e r e
gemeenschappen z w a a r t e dragen.
De s f e e r w a s voor hen bepaald
d r u k k e n d . Zeker voor degenen
d i e geen werk b u i t e n h e t weeshuis
hadden. Z i j g i n g e n a l l e e n i n de
r i j e n ander l e i d i n g zondag u i t
w a n d e l e n . M e i s j e s en k l e i n e .
j o n g e n s mochten s l e c h t s n a a r
f a m i l i e o f kennissen indien z i j
werden gehaald en t e r u g g e b r a c h t .

-

Het l e v e n voor de j o n g e n s w a s
z e k e r amusanter. V e e r t i g jongens
op e e n s l a a p z a a l hebben n a t u u r l i j k w a t m o g e l i j k h e d e n om k e e t
t e s c h o p p e n . Bovendien mochten
jongens
a l t h a n s t o t een bepaald
tijdstip
alleen u i t .

-

-

,'

D e o r d e werd gehandhaafd door e e n ,
zeker n a a r h u i d i g e begrippen,

-

s t r e n g e d i s c i p l i n e en een u i t g e b r e i d e s c a l a van s t r a f f e n .

--

Eenzame o p s l u i t i n g op zondag.
L a t e r werd d i t a f g e s c h a f t .
Zondag b i n n e n b l i j v e n . Deze
s t r a f werd h e t meest t o e g e p a s t .
Om de andere d a g water en b r o o d .
Staande d e m a a l t i j d g e b r u i k e n .
Een reprimande d o o r een r e g e n t .
D i t w a s een van de z w a a r s t e
s t r a f f e n d i e dan ook a l l e e n werd
toegepast b i j ernstige r i c i d i v e .

Het w e e s h u i s s t o n d bekend a l s een
van de b e s t e en v o o r u i t s t r e v e n d i t e
van o n s Jand. Het w a s e r s t r e n g ,
m a a r z e k e r n i e t o n m e n s e l i j k . De
g e m e e n t e l e d e n en z e k e r d e r e g e n t e n
deden z e e r v e e l voor de wezen
Het w a s n a b u u r l i j k geen k l e i n i g h e i d om z o v e e l k i n d e r e n t o t en
met hun p u b e r t e i t o p t e v o e d e n .

.

S o c i a l e s a m e n s t e l l i n g van de wezen
De wezen kwamen v r i j w e l u i t s l u i t e n d
v o o r t u i t de a r b e i d e r s s t a n d . De gegoeden w i s t e n m e e s t a l een andere
o p l o s s i n g t e v i n d e n . Men moet z i c h
r e a l i s e r e n d a t e r v e e l h a l f wezen
i n h e t w e e s h u i s waren. ( v a r i e r e n d
van de h e l f t t o t tweederde van h e t
t o t a a l a a n t a l w e z e n l A l s een h a r d werkende man z i j n vrouw v e r l o o r ,
kon h i j n a a s t z i j n 1 2 - u r i g e werkd a g , bok nog n i e t z i j n k i n d e r e n
verzorgen. I n d i e n e r bovendien
geen f a m i l i e i n de b u u r t w a s ,
werd een weduwnaar wel gedwongen
z i j n kinderen i n h e t weeshuis
onder t e b r e n g e n . I n h e t dagboek
komt men dan ook vaak t e g e n d a t
kinderen h e t weeshuis v e r l i e t e n
wegens h e r t r o u w van de v a d e r .
I n 1935 deed e e n n i e u w v e r s c h i j n s e l z i j n i n t r e d e : d e voogdijkinder e n . G e l e i d e l i j k veranderde daarmee h e t i n s t i t u u t van a a n z i c h t .
H e t a a n t a l wezen nam z e e r s t e r k
a f . Na de o o r l o g waren e r i n d e
w e e s h u i z e n hoegenaamd geen v o l l e d i g e wezen meer en handhaafde men
de naam " w e e s h < i s " s l e c h t s a l s
eufemisme.
De l a a t s t e j a r e n z i e n we z e l f s een
v r i j g r o t e " i n v o e r " van k i n d e r e n
u i t arme l a n d e n . De wereld i s wel
zeer veranderd.
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van de redactie
door: S. Boonstra

Dit is het laatste personeelsblad waaraan ik mijn
medewerking kan verlenen. Zoals velen van u weten
maak ik gebruik van de WT-regeling. Ik heb aitijd
met bijzonder veel plezier aan db personeelsbladen
(Aquartaal en Tij en Taal) meegewerkt.
Hoewel ons blad maar vier maai per jaar verschijnt,
zit ik elke. keer in spanning af te wachten of er wel
genoeg kopij wordt aangeboden. Tot op heden is dat
redelijk gelukt, doch het kan nog beter. Het aanbod
van artikelen over 'technische zaken' is nog steeds
bedroevend. Er h j n bij DGW toch genoeg interessante projecten waar iets over te verteilen is. Heren
projectleiders timmer eens wat meer aan Be weg!
Bedenk dat Tij en Taal ook naar alle RWS-directies

(inclusief de Hoofddirectie) en naar het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat wordt gezonden.
Ik dank alle medewerkers die in de loop der tijd
bijdragen aan dit blad hebben geleverd en hoop van
harte dat Tij en Taal in deze vorm en met uw medewerking kan blijven voortbestaan. Ik zal het in ieder
geval met belangstelïmg (en met een kritisch oog)
blijven lezen.
Mijn plaats in de redactie zai worden overgenomen
door Peter Boekelman, terwijl Mario Walzberg de
'voortrekkersrol' op zich zal nemen. Het redactieadres wordt dan: DGW, Hooftskade 1, Den Haag,
kamer 042, tel. 070-889370, toestel 258.

I

een nieuw redactie-lid

Hiermee voldoe ik gaarne aan het verzoek van de
redactie om mij aan u voor te stellen.
Mijn naam is Peter Boekelman. Ik ben sinds 1mei
1984 werkzaam als personeelsconsulent bij de directie W&W en vanaf 1juli 1985 bij DGW, voor de afdeling Hydro-Instrumentatie in Rijswijk, de vestipingen in Groningen en Haren en voor de hoofdafdelingen BX en I 0 van de hoofdvestiging Hooftskade.
Na 15 jaar ervaring opgedaan te hebben in het
bedrijfsleven, waarbij personeelswerk een belangrijk
onderdeel van mijn taak vormde, stapte ik in maart
1977 over naar de Rijkswaterstaat. Hier was ik tot

1981werkzaam als hoofd interne zaken bij respectievelijk directie Noordzee en directie Limburg. Van
1981 tot eind 1983was ik op de Hoofddirectie
werkzaam als personeelsbeoordelingsadviseur
(p.b.a.) en had de directies Bruggen en Zuid-Holland ais werkterrein. In deze tijd heb ik veel ervaringen opgedaan voor wat betreft het bij
Rijkswaterstaat gevoerde personeelsbeleid en veel
mensen leren kennen. Het was een leerzame en
tevens prettige tijd.
D.m.v. een sollicitatie ben ik daarop als personeelsconsulent bij de directie W&W in dienst
getreden. De ontvangst destijds binnen de directie
W&W kan ik niet anders dan prettig omschrijven,
evenals de contacten die ik vervolgens met velen heb
opgebouwd.
Dit sterkte mij mede in de gedachte om bij de directie W&W en later bij DGW op prettige wijze een
zinvolle bijdrage aan het personeelswerk te mogen
leveren en nu bovendien aan het kontaktblad Tij en
Taai.
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meetnetten
een bijdrage van ir. J.L.J. Boot (10s)
De Dienst Getijdewateren is in het kader van "metingbasisgegevensnintensief
betrokken bij het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van meehetien. Van sommige meehenen is DGW beheerder, van andere netien is zij gebruiker van
gegevens. Het begrip "meetnet"dient ruim te worden geïnterpreteerd. Voorbeelden
van meehetten zijn: - het manuelelautomatische haliteitsmeehet; het Monitoring Systeem Waterhoogte (MSW); - de jaarlijkse kustlodingen (JARKUS);- meetnet Noordzee (golven, wind, getij); - het meehet in de Brabantse kanalen
(IhWAT).
~

Globaal kunnen de meetnetten in twee
hoofdgroepen worden onderverdeeld en wel in
landelijke en regionale meetnetten.
Landelijke meetnetten leveren informatie op
landelijke schaal, beslaan een gebied dat meerdere
regionale directies betreft en zijn in beheer bij DGW
edof DBW/RIZA.
Regionale meetnetten beperken zich tot het
beheersgebied van de regionale directie. Dikwijls
zijn meetpunten opgenomen die alleen van lokaal
belang zijn.
De scheidmg regionaal - landelijk is niet absoluut.
Als de totale procesgang in een meetnet wordt
bezien: watersysteem - sensor - inwinnen - validatie opslaan van gegevens - distributie van gegevens, dan
blijken bepaalde meetnetten een mengvorm tussen
landelijk en regionaal te bezitten.

WDELWKE TAKEN
Een tweetal voorbeelden hiervan zijn:
Het Monitoring Systeem Waterhoogte (MSW).
Dit is het geautomatiseerde primaire peilmeetnet.
Het landelijk karakter wordt hier onderstreept door:
-landelijke samenhang tussen de meetpunten;
-eenheid in beheer en onderhoud;
-eenheid in instrumentatie;
-eenheid in nulpuntshandhaving (zeespiegelrijzing);
-eenheid in validatie en opslag van gegevens;
-efficiënte procesgang door centralisatie en
automatisering;
-landelijke operationele informatie t.b.v. SVSD en
hoog en laagwaterberichtgeving;
-eenheid in benadering van de gegevens voor de
gebruikers.

JARKUS bijv. wordt regionaal gemeten en landelijk
gevalideerd, opgeslagen en gedistribueerd. Het
manuele waterkwaliteitsmeetnet wordt regionaal
bemonsterd, de analyse, opslag en distributie van
gegevens wordt op landelijke schaal gedaan.
Het Monitoring Systeem Waterhoogte (MSW) is een
landelijke meetnet in beheer bij DGW.
BELEIDSUITGANGSPiJNTEN
De volgende beleidsuitgangspunten zijn voor de
betrokkenheid van DGW bij meetnetten opgesteld
1.DGW voert die taken uit die een duidelijk
landelijk karakter hebben.
2. Deeltaken, die door een regionale directie
efficiënter kunnen worden uitgevoerd dan door
DGW, worden overgedragen.
3. Bevorderen van de samenwerking en samenhang
tussen regionale en landelijke meetnetten.
4.Verbeteren van de toegankelijkheid van
meetgegevens.
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Het manuele waterkwallteltsmeetnet.
Het landelijk karakter wordt hier onderstreept door:
-specialisme op het gebied van analysemethoden in
zout water;
-kwaliteitsborging en standaardisatie van analyse
technieken;
-efficiënte procesgang door centrale be- en
verwerking;
-eenheid in opslag van de gegevens.
OVERDRAGEN VAN TAKEN
In sommige meetnetten wordt het meten en

inwinnen van gegevens door regionale directies of
lagere overheden gedaan. Controle en validatie van
gegevens en het opbouwen en beheren van de
bestanden is in handen van DGW..

Voorbeelden zijn:
Golfmeetnet:
-inwinning en operationele distributie: directie
Noordzee;
-instrumentatie: Hydro Instrumentatie (IOH);
-validatie, gegevensopslag en bestandsbeheer: 10s.

I

JARKUS:
-lodingen en waterpassingen: regionale
directies/waterschappen;
-kusthoogtemeting: Meetkundige Dienst;
-vaiidatie, gegevensopslag en bestandsbeheer: 10s.
In deze meetnetten heeft DGW een belangrijke taak
in de standaardisatie van meetmethoden en
meetinst!umenien.

BEVORDEREN VAN SAMENWERKING
DGW streeft htensieve samenwerkingtussen
landelijke en regionale meetnetten na. Dit zal leiden
tot een InformatiesysteemWater dat voorziet in de
behoefte aan inforniatie t.b.v. integraal waterbeheer.
DGW neemt hiertoe deel aan de volgende overlegen werkgroep:

-Landelijke Beleidsgroep Meetnetten, (voorzitter,
lid, secretariaat)
-Plangroep DGW-DBWIRIZA (voorzitter, 2 leden,
secretariaat)
-Beheerdersoverleg meetnetten (BOVAM),
Noordzee, Zeeland, DBWRIZA, DGW, DIV (2
leden)
-Coördinatiegroep meetnet Noordzee (lid).
Daarnaast wordt o.a. dooi Hydro Instrumentatie in
diverse projektgroepen en bouwgroepen van andere
directies geadviseerd.

VERBETERENVAN TOEGANKELIJKHEID
Voorbeelden van het verbeteren van de
toegankelijkheidvan meetgegevens zijn:
-beschikbaar stellen van operationele
waterstandsgegevensuit het MSW
-ontwikkeling nieuw databestand DONAR
-jaarboeken uitbreiden tot meer algemene
informatie bijv. 'ATLAS' (samen met DBWRIZA)
-10 jarig overzicht populariseren en completeren
-MARIS, informatie over informatie.
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DGW vierde feest; een sportfeest!

25 september begon voor velen héél vroeg. Zeker
voor onze coliega's in de "buitengebieden"
Groningen en Middelburg. Daar was het klokje
minimaal op 5 uur gezet, en dat is geen
ambtenarentijd. Fris en vrolijk stapte men toch in
Poeldijk binnen.
De voorzitter van de sportcommissie Jo de
Brabander en HID IEddy Bosmap konden dan ook
in hun opening 230.deelnemendecollega's
verwelkomen, die popelend stonden te trappelen om
zich in een sportieve happening te storten.
Spoedig hing er dan ook de bekende sportgeur (een
mengeling van transpiratie en Midalgan) in de
catacomben van sportcomplex Verburgh.
Groot winstpunt was de juiste weersgesteldheid,
zeker toen wandelaars en tandemberijders de natuur
werden ingestuurd. Naar later bleek tot voile
tevredenheid.
Op veie terreinen werd fel maar zeer sportief om de
grote prijzen gestreden, de saamhorigheid was
groots. Een eerste prijs waard.

Een mooier einde van een sportdag als het
onderdeel touwtrekken is ondenkbaar, zeker als er
bijv. een "staf'ploeg aan de andere kant ....hangt!
Bijzonder tevreden kon Jo de Brabander dan ook hij
de prijsuitreiking terugbiikken op een geslaagde
sportdag, waarbij de speciale vermelding van de
leden van z'n commissie zeker verdiend was, t.w.:
Adrie Hokke, Wim Ros, H d y Cohen en Chris
Jonathans (met veel steun van diverse collega's bij
de diverse sportonderdelen). Hij moest één
minpuntje vermelden, het makkelijk afschrijven van
9 tennissers in de laatste week1
Eddy Bosman reikte de prachtige prijzen uit in één
van z'n laatste officiële daden als hoofd DGW.
Al met al een fijne ontspannende collegiale feestdag
waar de dienst trots op kan terugzien, en waarbij een
ding past ..... tot ziens in '88.
Sportende collega's

Uitslagen
Bridge:
1.v. Aalst - dhr. Roskam
2. Fam. de Wit
3. Bosman Vermin
~

Tandem:
1.Echtpaar Boekelman
2. Nico Bootsma -Jan Stuivenbei
3. Hans Gouman - Wubbo Wilts
Pechvogel:
Echtpaar Willemse (lekke band)
Wandelen:
1.Team 2: de Jong
2. Team 5: Duyts
3. Team 4 Weststrate

Tennis, heren:
1.Eric Marteijn
2. E. Bakker
3. R. Erkelens
dames:
1. A. v.d. Vlug
2. J. Durgaram
3. A. Groenwold
Badminton, heren:
1. R. v. Zoest
2. H.Vogel
3. K. Essink
dames:
1.K. Romeyn
2. S. Jonathans
3. J. Diehlman
Volleybal:
1.Rijswijk
2. Hooftskade
3. Groningen
Voetbal:
1.Alkemadelaan
2. Middelburg I1
3. Rijswijk
Touwtrekken:
1. Groningen
2. Alkemadelaan

7

"Deltakennistoepassen!"
toegepast!"
I

I

I

I

I

1111I

........"DGW-kennis
door: Mario D. Walzberg

Op vrijdag 2 oktober 1987 is door DGW in bet Bouwcentrum te Rogerdam, een
symposium georganiseerd onder de titel "Deltakennistoepassenl'! Tij & Taal was
erbij om u hiervan verslag te kinnen doen. Naast een beschrijving van het verloop
van deze dag heb ik getracht de vraag te beanîwoorden: Hoe komt het symposium
over op iemand die niets met de oeanisalie ervan te maken heeft gehad? Ook
enkele korte interviews werden afgenomen (o.a. met de heren Hoogweg en Saeijs).
Afijn, leest u maar

......

VOORGESCHIEDENIS
In het voorjaar van 1987 ontstond het idee voor het
symposium "Deltakennistoepassen!", met als
hoofddoel: "het uitdragen van kennis die in de
Oosterschelde c.a. is verworven, met de nadruk op
toepasbaarheid in andere watersystemen!'
De datum werd vastgesteld op 2 oktober 1987.
In de tussentijd werd intensief gewerkt aan de voorbereidingen: lezingen, divers drukwerk, vervaardiging dia's, de accomodatie, etc. Vooral in de laatste
dagen voor het symposium is door velen heel hard
gewerkt om tot een goede presentatie te komen.
Menig uurtje in de avonden en het weekeinde is er
overgewerkt!
André Akkerman (afdeling Vormgeving) over de
voorbereidingen:
"Binnen 2 weken moesten alle dia's klaar zijn. Het is
eigenlijk een wonder dat dit gelukt is. Voortaan hebben we echt meer tijd nodig. Twee symposia zo vlak
na elkaar is eigenlijk te veel." André doelde met
deze laatste opmerking op het in oktober gehouden
symposium bij de opening van het MSW (Monitoring Systeem Waterhoogte).
"Het is belangrijk dat DGW nu alle hulpmiddelen
tot haar beschikking heeft (de afdeling Vormgeving
met alle benodigde faciliteiten, ook expo-borden,
balies, computers, etc.)."
Aldus André Akkerman.

Na een generale repetitie op 1oktober was het eindelijk zover. Er waren 200 aanmeldingen ontvangen
(60 van DGW, 60 van RWS, Min. V&W en 80 van
diverse externe onderzoeks-instellingen) voor deelname aan het symposium. Opvallend was, dat het
Waterloopkundig Laboratorium slechts 3 afgevaardigden aanwezig waren (gezien al het werk dat het
WL t.b.v. het "deltagebeuren"verzet heeft!).
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HET PROGRAMMA
Op het programma stond
Ontvangst met koffie
9.00 uur
10.00 uur
Opening door J. van Dixhoorn d.-g. RWS
10.15 uur
J. Dronkers DGW (lezing)
10.55 uur
O. Klepper DGW (lezing)
11.35uur
Koffiepauze
P.B.M. Stortelder DBWRIZA (lezing)
12.00 uw
12.40 uur
Lunchpauze
L.H.M. Kohsiek DGW (lezing)
13.45 uur
14.25 uur
M. Knoester DGW (lezing)
15.05 uur
Theepauze
E.K. Duursma voorz. NRZ (lezing)
15.30 uur
16.10uur
Sluiting door E.A. Bosman DGW
16.30 uur
Napraten met een drankje

Jan Hendriksen, mede-organisator en inleider op
deze dag, zorgde o.a. ervoor dat het tijdschema aangehouden werd.
PRESENTATIE
Hoewel het symposium pas om 10.00 uur zou beginnen, was ik om 9 uur aanwezig om nog even van de
sfeer vóór aanvang te proeven. Parkeermogelijkheid
voldoende: naast het Bouwcentrum is een grote
parkeergarage. In de entree stond op een duidelijk
bord aangegeven waar het symposium zou plaatsvinden. In de ontvangst- (en koffie-) hal kreeg ik een
symposium-map en een "badge"uitgereikt.
De lounge, de lunch-zaal, de lezingenruimte, alle
rnimten zagen er zeer verzorgd uit. In de lounge
stonden diverse professioneel vervaardigde expositieborden die een ruime belangstelling genoten. Op de
borden werd een scala aan onderwerpen gepresenteerd en uitgelegd, met betrekking tot o.a.: sedimentatie en PCB's in de Westerschelde, het voorkomen
van Charadrius hiaticnla (= pleviers, uit de familie
waartoe ook de kievit behoort); het verticaal 2-D
zoutindringingsmodelDISTRO; g(dfrichtingsmetin-

gen Noordzee; getijdemetingen; diverse ecologische
onderwerpen; etc.
WINKELTJE
In dezelfde ruimte was een "folder-winkeltje"ingericht, waar voornamelijk folders op de vakgebieden van de hoofdafdeling I 0 waren uitgestald.
Alle documentatie zag er zeer professioneel uit. Het
winkeltje werd druk bezocht. De eerste zgn. "10pagina-versie" vamDGW, getiteld
"De Oosterschelde aan de monitor", was hier ook te
vinden. Werkelijk een zeer mooie brochure! Aiieen,
geachte samenstellers, voortaan wél graag voor het
nageslacht het jaar van uitgave er in vermelden!
De brochure isberkrijgbaar bij de DGWbibliotheken (evenals d e andere folders in de symposium-map).
Er was één praktische opstelling: een extractor die
PCBs en PAK'S extraheert, vanuit 100 liter water
naar 1/2liter hexaan. Rob van Zoest (geochemicus
in Middelburg) gaf een boeiende uitleg hierover.
OPENING EN LEZINGEN
Ruimschoots op tijd werd de hand gelegd aan de
laatste voorbereidingen. Er heerste toch nog wel
enige "gezonde"zenuwachtigheid. Jan Hendriien
gaf om even over tienen het woord aan de directeurgeneraal, de heer J. van Dixhoorn. (Van Dixhoom
kwam te vroeg aan in het Bouwcentrum; de officiële
ontvangst verviel daardoor).
Na een korte toespraak, waarin de dg een beroep
deed op het operationeel maken van denkkracht en
het uitdragen en stimuleren van toepassingen van de
hoogstaande deltakennis, verrichtte bij de
openingshahdeling. Die bestond uit het in werking
stellen van een pomp, die ervoor zorgde dat op een
groot paneel een drietal vlakken (die "Deltakennis

toepassen" visualiseerden) zich met gekleurde vloeistoffen vulden. De openingsstunt werd gemaakt door
2 enthousiaste laboratorium-medewerkersin Middelburg, De opening werd begeleid door prachtige synthesizer-muziek, die door Herman Haas (Middelburg) gecomponeerd werd. Met de muziek, die in
één dag gecomponeerd en opgenomen werd, werd
precies de goede snaar (of chip?) getroffen.
Hierna volgden de lezingen onder begeleiding van
dia's.
Voor de inhoud van de lezingen verwijs ik hier
kortheidshalve naar het symposium-boekje
(verkrijgbaar bij de DGW-bibliotheken).
Eén aardige opmerking van Olivier Klepper wil ik u

niet onthouden:
"Een watervlo zit ingewikkelder in elkaar dan de
stormvloedkeringl"(over relativeren gesproken!).
De lezingen waren van goede kwaliteit. Zelfs voor
mij (grotendeels) begrijpelijk. In zijn algemeenheid
waren de begeleidende dia's goed vormgegeven en
van hoge kwaliteit. Vakmanschap van de afdeling
Vormgeving van de DGW. Enige dia's bevatten
helaas te kleine figuren of te veel tekst in te kleine
letters.
INTERVIEWS
Na een aantal lezingen heb ik enige korte interviews
afgenomen. Ik vermcht om een indruk te geven van
de kwaliteit van het symposium en vroeg of men het
toekomst-aspect in de lezingen voldoende aan bod
vond komen. Hieronder volgen enige antwoorden:
dhr. J.W. v.d. Made (DGW):
"Ik vind dit een erg leuk, interessant symposium
(weliswaar buiten mijn eigen vakgebied). Goed om
zo eens te horen wat anderen in de dienst doen en
deden. Prettig dat er zo veel info-materiaal is.
Belangrijk eerst te weten hoe de basis van het
mechanisme werkt en van daaruit de toekomst te
bekijken."
dhr. P.H.A. Hoogweg (DGW):
"Ik vkd het een uitstekend georganiseerd symposium. Ik krijg, als ik het even op mijn persoon
betrek, heel snel veel informatie over wat er in
speciaal het deltagebied gebeurd is de laatste jaren
en ik doe hier een hoop kennis op. In elke lezing
wordt heel duidelijk geprobeerd om van de opgedane kennis te bekijken in welke gebieden je die
meer toe kunt passen. Ik vind alleen dat het nu
(15.30 uur) wat mij betreft afgelopen had moeten
zijn. Dat is misschien een les voor de volgende keer."
dhr. H.L.F. SaeUs (dir. NZ):
"Ik vind dit symposium op een hoog niveau staan.
Wat mij erg opvalt is dat alle lezingen ongeveer in
dezelfde structuur zijn geschreven. Dat spreekt mij
enorm aan. Wat me ook erg aanspreekt is dat er veel
aandacht is besteed aan het vertalen van de onder-
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zoeksgegevens naar de praktijk. Ik vind dat de
toekomst - wat gaan we nu doen met al die deltakennis? - hier redelijk voldoende aan bod komt. Ik zou
voor een toekomstig symposium het advies willen
geven, dat ook eens meer te richten op het internationale publiek en dan te zoeken naar voorbeelden
waarbij onze kennis in buitenlandse situaties kan
worden toegepast!'
LUNCH MET FOTO'S
in een zeer grote ruimte, waarvan een deel afgeschermd was, vond de goed verzorgde lunch plaats.
Langs de wanden van deze ruimte exposeerde de
(ook daar aanwezige fotografe Beppie Everaers uit
Wemeldinge, sfeerv lle foto's van Zeeuwse
landschappen. Enkele daarvan zijn ter plaatse
verkocht.
Na de lunch volgden nog enkele lezingen (zie
programma).

d

NA AFLOOP

Na de laatste lezing werd een ieder uitgenodigd
onder het genot van een drankje en een hapje nog
na te praten. Er was een tweetal zeer bijzondere
drankjes in de DGW-kleuren groen en blauw (en ze
smaakten ook nog goed!).
Er heerste een goede sfeer pons kent ons").
Rond een uur of zes was de organisatie alweer druk
bezig met het afbreken van stands, balies, en expoborden en het inladen daarvan. Daarna ging het huiswaarts richting Den Haag en Middelburg.'Om half
acht was de bestelbus bij de Hoofiskade uitgeladen
met hulp van enkele late "Hooftskater"-bezoekers.
Toen was het afgelopen.
DGW MONDIAAL?
JAN HENDRIKSEN AAN HET WOORD
Ook aan Jan Hendriksen heb ik enige weken later
nog enkele vragen gesteld.
"Jan",vroeg ik, "als je nu terugblikt, wat vond je dan
zelf van het symposium?"
Jan antwoordde: "Bij mij overheerst een positief
gevoel omdat ik gemerkt heb dat zo'n symposium
met een harde datum, als een katalysator de dienst
in werkt v.w.b, het afronden van projekten, rapporten enz. Kortom: vrijblijvendheid straft zichielf.
Bovendien werkt zo'n aktiviteit inspirerend; iedereen
dook er enthousiast in. Ook na vijven (goed voor het
wij-gevoel)."
Jan vervolgde met: "De lezingen waren van een behoorlijk niveau, met goed visueel materiaal. Er was
echt sprake van kennisoverdracht. De
bekendheid/goodwill van DGW, zowel binnen als
buiten de RWS neemt daardoor toe. Dit leid ik af

10

uit de positieve reakties. Bovendien doen we met dit
soort evenementen ervaring op voor de toekomst."
Op mijn vraag of de effekten van het symposium ook
gemeten (kunnen) worden, zegt Jan: "Goede vraag.
Maar, nee, niet in termen van: 43% van o m klanten
krijgt nu een prettig gevoel bij, het horen van de
klank DGW, en dit was voorheen 34% (deze cijfers
zijn dus fictief!)!' "Maar",vervolgt hij, "Het is wel
leuk dat een H.I.D. van één van de Waddendirekties, na zijn bezoek aan het symposium nep: "Zo'n
dag moeten we ook snel in het noorden hebben!
DGW moet ook maar eens presenteren wat ze ons
t.a.v. de wadden te melden hebben!'
"Een tweede effekt", zegt Jan, "is dat de Directie
Internationale Betrekkingen (yan het Min. V&W)
ons graag wil betrekken bij een seminar over estuaria in februari 1988 in Djakarta."
"Kijk,zo wordt een proces versterkt van: in gesprek
raken, mepen waar de beheersdirekties ons voor
kunnen inschakelen. Kortom: keunispverdracht. Iets
wat naar mijn mening zeker in het noorden niet overbodig is!" (Aan die dag in het noorden wordt inmiddels gewerkt).
Vervolgens vroeg ik: "Hoe was het kostenplaatje ingekleurd?"
Jan Hendriiksen: "Alsje de vraag zo formuleert, zeg
ik: zwart-wit!' Eerst is er een begroting gemaakt
(zaaihuur, drukwerk, etc.). We kwamen uit op
globaal f 10.000,-. Door dit be&ig te delen door het
te verwachten aantal deelnemers (200), kregen we
de toegangsprijs: f 52,SO. Het aantal' betalende deelnemers is al met al iets lager uitgevallen.
Afsluitend deelt Jan nog mee dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die op het symposium
waren, pleitten voor een deftiger ambiance (bijv. een
chiquere borrel) en een v b i hogere toegangsprijs,
zoals gangbaar in het bedrijfsleven en bij commerciële seminars. Hij is daar tegen omdat de prijs geen
belemmering voor deelname mag worden, Boveudien, zo zegt hij, hoeven we er ook weer niet rijk van
te worden. "Het is een uitdaging om een goed
produkt neer te zetten tegen een lage kostprijs. Het
moet overigens duidelijk zijn dat ik hier alleen
spreek over de echter "out of pocket" kosten!'
Tot zover Jan Hendriksen.
TENSL0"E
In totaal hebben zo'n 40 DGW-ers op de één of
andere manier bijgedragen aan dit succesvolle symposium. DGW weet zich goed te presenteren!

In de volgende Tij & Taal kunt u het aktiviteitenprogramma voor 1988 van de Projektgroep Kennisoverdracht verwachten.

leegloop bij DGW

zllln.I

door: Mario D. Walzberg

Sinds u de vorige Tj en Taal hebt gekregen, heeft wederom een aantal
medewerkers de dienst verlaten. De meesten waren werkzaam in de
"ondersteunende"sectoren op de Hooftskade. Een nieuw record? Welk virus is de
DGW binnengeslopen?Het antwoord op de eerste vraag moet ik u schuldig blijven: wegens onderbezettingbij Personeelszaken kon deze vraag niet (tijdig)
beantwoord worden. Daamm hier alleen een verslag van de mij bekende
afscheiden. Eén zaak is duidelijk: DGWis niet krimpvrij. V66r het SPITS bij
onìe dienst op gang kwam, werd dit reeds door enkelen afgebeten.
Zij gingen .........
(De tweede vraag kan misschien door onze biologen beantwoord worden?)

SIEP ROONSTRA
Siep Boonstra (PX) nam onder grote belangstelling
afscheid op 1oktober in het bedrijfsrestaurant
Hooftskade. Hij maakt gebruik van de WT-regeling. André Demenint (hij hield zijn eerste toespraak
voor een u> groot publiek) beschreef hem als een
zeer gewaardeerd medewerker, wiens orde en
netheid en "bewaarzucht"in zijn werk zeer opgevallen waren. Een oud-coliega (dhr. .Van Lieshout;
red.) schetste in een lofzang enige van Siep's goede.
eigenschappen; vooral zijn altijd nette kiedmg was
hét onderwerp van de speech.
Siep Boonstra mocht als kado o.a. een prachtige
burostoel in ontvangst nemen. Siep, de man die de
uitdrukking "duf konijn" introduceerde bij DCW,
heek niet gileen een groot schrijver te zijn (getuige
zijn vele biwagen in Tij & Taal), maar ook nog een
begaafd redenaar. Zijn afscheidsrede was doorspekt
met vele grappen. Na de toespraken kwam tot ieders
verrassing een gezellig muziekgroepje de gelegenheid opluisferen, terwijl onder het genot van
drankjes en hapjes het afscheid voortduurde.
Boonstra's taken zijn voorlopig tussen Peter Boekelman (BX 10) en Tine Kulik (A0 + WS) verdeeld.

+

H R THIO
De heer S.R. Thio (BXF'), de man die alles weet van
planning en projekt-kern-beschrijvingen,heeft ook in
het bedrijfsrestaurant van de Hooftskade afscheid
genomen (op 28 augustus) Op zijn verzoek een eenvoudig afscheid. Vele collega's hebben hem bezocht.
De heer Thio kreeg als afscheidskado een kadobon
en een projekt-kern-beschrijvingvoor zijn pensioen
aangeboden. De heer Thio heeft gebruik gemaakt
van de WT-regeling. Wm van Duyn is zijn opvolger.geworden @lanningscoördinator voor AO).

U R M RUITER EN DE INEKES
In de "Hooftskater",de bar aan de Hooftskade, nam
op 29 oktober H a m Buiter (hoofd 101) afscheid van
DGW. Komend uit de gezondheidszorg, bij diverse
rijkswaterstaatsdiensten gewerkt en nu weer terug
naar de gezondheidszorg (Harm gaat zich verder
bezighouden met automatisering van het
apothekersbedrijf in zijn familie). Jaap v.d. Leg6
sprak zijn waardering uit over de prettige samenwerking en @verHarm's inzet voor het
automatiseringsgebeurenbij DGW. Harm, die het
grootste aandeel had in het leggen van de
bouwstenen (vooral in de vorm van Tulips) voor een
verder geautomatiseerde dienst, kreeg vele kado's
aangeboden. Allen met een leuke "bijsluiter"waarin
bijwerkingen en het gebruiksvoorschriftdiepgaand
behandeld werden. Harm's inspanningen om het
tekstverwerkingspakket Word-Perfect bij DGW te introduceren, bleven ook niet ongenoemd.
Tegelijk met Harm Buiter nam ook Ineke v.d. SteenVerkade (als uitzendkracht werkzaam bij het
secretariaat van I 0 én als docente Word-Perfect)
afschbid van DGW. Zij is in verwachting van een
tweeling.
AI eerder had Ineke v, Battum-de Jong (ook
secretariaat 10) wegens zwangerschap de dienst verlaten. De functie van Harm Buiter is per 1december
opgevuld met Ronald Akkerman, afkomstig uil
Groningen. Op de plaats van "de Inekes" zit nu Mary-

.
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WLLEM GROEN; MATHI DEN EXTER EN
RONALD KOLPA
Ook in de Mooftskater, namen op 28 augustus
Ronald Kolpa (BXB), Willem Groen (PX) en Mathi
den Exter (DX) afscheid van DGW. Het afscheid
met de medewerkers van hun eigen afdelingen (met
kado’s en toespraken) had al eerder plaatsgevonden.
Ronald Kolpa, de documentalist van DGW, heeft nu
een betrekking gevonden bij de gemeente Amsterdam (bij de Staatscommissie AIDS), waar hij een
documentatie-centrumgaat opzetten. Tevens wordt
hij redacteur van een tijdschrift over AIDS. Ronald’s
plaats bij BXB is nog niet opgevuld.
Willem Groen, de automatiseerder bij PX, is nu
werkzaam bij het Hoogheemraadschap van Deltland,
waar hij een voiiedig,geautomatiseerdepersoneelsadministratie gaat opzetten. De formatieplaats van Wdlem is “ingeleverd”.
Mathi den Exter werkt nu bij de gemeente Den
Haag, waar hij gestalte gaat geven aan één van de afdeïmgea. De formatieplaats van Mathi is ook ingeleverd.

EDDIE BOSMAN
Op 30 september nam de h.i.d. E.A. (Eddie) Bosman afscheid van DGW wegens zijn benoeming tot
directeur van de Hoofddirectie van de Waterstaat.
Jaap v.d. Leijé sprak hem (en zijn vrouw) toe en
wenste hem namens alle DGWers veel succes in zijn
nieuwe functie. Eddie Bosman kreeg als kado een
Fietsdrager VOOI de auto en een collage overhan
DGW aangeboden.
Per boot (platbodem) arriveerde daarna de nieuwe
h.i.d. P.H.A. (Peter) Hoogweg samen met zijn vrouw
bij de Hooftskade. Vele DGWers haalden hem
onder applaus binnen.Aan boord speelde een
muziekgroepje, dat later in het bedrijfsrestaurant verder een vrolijke noot liet horen.
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WIM MUCHALL
Op 27 november nam tenslotte Wim Muchall (hoofd
BXF) afscheid in de Hoofiskater. Op buitensporig
ambtelijke wijze werden hij en zijn vrouw
toegesproken door Hans Klopper. Dit gebeurde met
zoveel elan en verve dat we helaas moeten vermoeden dat deze stijl Hans Klopper toch wel ligt.
Op het moment dat Hans’ rede echt té ambtciijk
werd, ontstond enige commotie. Een Amsterdamse
maffioso (Wim Verbakel) stormde de bar binnen,
sleurde Hans van zijn spreekgestoelte en begon Wim
Muchaii in niet mis te verstane bewoordingen
duidelijk te maken dat diens vertrek niet erg gewaardeerd werd. In hoeverre WLn Muchall werkelijk
enige betrokkenheid heeft geha: bij de maffia bleef
echter onduidelijk. Aangezien de maffia Wun
Muchall uiteindelijk toch goed gezind bleek, werd
hem ais ’kado’ een geweer uitgereikt, waarmee hij
zich, indien nodig, in zijn nieuwe functie bij DGSM
kan waarmaken. Hans hervatte nog enkele malen
zijn ambteìijke rede, maar werd achtereenvolgens
door Sinterklaas (Aiie Mooyman) en een BXF-koor
onderbroken. Na dit hele toneelstuk kreeg Wim
Muchall uiteindelijk zelf het woord. Maar niet voordat alle aanwezigen zijn grote bescheidenheid bezongen hadden en hem een boormachine kado was
gedaan.
In zijn afscheidswoord verzocht Wm Muchall het
pias te heffen op allen die door ’krimp’en reorganisatie een onzekere toekomst tegemoet gaan.
Wm Muchall’s functie zal voorlopig worden waargenomen door Hans Jelders.

wat is SPITS?
SPITS is een variant voor V e n W van een methode van het adviesbureau
Mckïnsey om de waarde van de ‘mdirecte activiteiten’ te meten. Brugwachters,
verkeersleiders en weerkundigen zijn REGELRECHT met de taken van het departement bezig. Hun collega’s die de salarissen regelen, de begroting bewaken of koffie zetten, zorgen INDIRECT dat de zaak draait. Met behulp van het SPITSpmgramma wordt een groot deel van die indirecte taken onder de loep genomen.

Dit voorjaar heeft de departementsleiding besloten
de activiteiten van de centrale stafdiensten door te
lichten. Hetzelfde geldt voor daarmee aanverwante
werkzaamhederi bij andere diensten. Men heeft voor
deze operatie een methode van het adviesbureau
McKinsey gekozen die ook gebruikt is bij een aantal
grote bedrijven in de particuliere sector. Bij V en W
heeft het project de naam SPITS gekregen.
Het is de bedoeling na te gaan of aiie indirecte
activiteiien nog altijd even waardevol zijn. Of zaken
niet nodeloos ingewikkeld worden gemaakt. Of
iemand misschien een betere aanpak weet.
Daarbij gaat het niet om een beetje bijpunten. De
benadering is eigenlijk dat niets vanzelfsprekend is
omdat het ai heel lang zo gebeurt. Uiteindelijk is d e .
opzet met minder moeite eenzelfde resultaat te
boeken. Of met dezelfde middelen een beter
resultaat. Produktiviteitsverbetering dus.
SPITS staat letterlijk voor: Systematische
Produktivitkitsverbetering In Taakuitoefening Staf.

En verder de mensen die op andere plaatsen bij de
afzonderlijke diensten hetzelfde soort werk doen.
Het personeelswerk bij aiie diensten van V en W
heeft met elkaar te maken. Hetzelfde geldt voor de
financiële sector. Daarom wordt het werk ’per
kolom’ bekeken.
In totaal gaat het om de taken van meer dan 3700
medewerkers, zo’n 20% van het departement.
Ook alle directiesecretariaten, de stuurgroep verkeer
en vervoer en de secretariaten van raden en
commissies worden in het SPITS-programma
meegenomen.
Buiten beschouwing blijven afdelingen die zich bezig
houden met onderzoek, automatisering, planologie
en milieu. De reden is dat hun activiteiten niet
rechtstreeks samenhangen met het werk van de
centrale stafdiensten.
HOE GAAT MEN TE WERK?

De secretaris-generaal zei daarover in een interview
met Profiek’Elke organisatie hoort periodiek
doorgelicht te worden. Het is volstrekt normaal je
van tijd tot tijd de vraag te stellen: Hoe efficient zijn
we nog? Dat betekent niet dat we nu met onzin
bezig zijn. Maar er kan in de loop van de tijd minder
vraag komen naar activiteiten die vroeger belangrijk
waren. En aan andere kom je niet toe omdat de
capaciteit tekort schiet.’

WIE WORDEN BIJ DIT PROGRAMMA
BETROKKEN?
Om te beginnen de stafdiensten aan de Plesmanweg:
-Personeelszaken
-Financieel-economische zaken
-Organisatie en Automatisering
-Algemene Zaken en Kabinet
-Juridische en Bestuurlijke Zaken
-Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek
-Internationale Betrekkingen
-Defensievoorbereiding

Om het SPITS-programma hanteerbaar te maken,
worden de activiteiten per eenheid bekeken.
Deze eenheden kunnen 30 tot 40 formatieplaatsen
omvatten en zullen veeal samenvallen met bestaande
afdeligen. A l s bestaande afdelingen te groot of te
klein’zijn, zal zo verstandig mogelijk gecombineerd,
of opgedeeld worden. Onder leiding van het eigen
afdelingshoofd moet zo’n ’SPITS-eenheid’ volgens
een voorgeschreven patroon met ideeën voor
verbeteringen komen.
Daarbij geldt de claim dat die ideeën in theorie
samen de produktiviteit met 40% kunnen opvoeren.
Bijvoorbeeld met dezelfde inzet aan mensen en
middelen 40% meer resultaat bereiken. Of hetzelfde
resultaat met veel minder kosten.
In theorie 40%. Waarom zo’n hoog percentage
terwijl niemand serieus gelooft dat 40%
produktiviteitsverhogingrealistisch is?
Het antwoord van McKinsey: Omdat je met deze
extreme eis voorkomt dat men alleen maar aan
kleine veranderingen denkt. En het is juist de
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bedoeling dat ook meer ingrijpende alternatieven
aan de orde komen.

hebben gekregen zich over de voorstellen uit te
spreken.

WANNEER AAN DE BEURT?

WIE VERLEENT ASSISTENTIE?

Het totale SPITS-programma verloopt in 6 rondes,
voorafgegaan door een proeîronde. Per ronde
komen ongeveer 20 eenheden aan de beurt. M e e n
bij de proefronde (ook wel pilotronde genoemd) die
in september begint, zullen veel minder mensen
betrokken zijn. Achtereenvolgens komen binnen een
tijdbestek van anderhalf jaar aan de beurt:
l.In nov. '87 - een deel van het werk van Algemene
Zaken en Kabinet en daarmee verwante activiteiten
(registratuur en tekstverwerking);
2.111 jan. '88 - Personeelswerk en Organisatie;
3. In mrt. '88 - Financiële en Economische Zaken;
4.111mei '88 - diverse kleinere sectoren (zoals
juridiscbe zaken en voorlichting);
5.In sept. '88 - AZ en K I1 (beheer, bewaking e.d.);
6.In nov. '88 een slotronde ("bezemwagen").

Wie ziet wat er in 6 weken van een afdeling wordt
verwacht, beseft dat men daar zonder hulp niet
uitkomt.
Vandaar dat er zo lang het programma loopt een
projectteam beschikbaar is.
Uit een groep van ongeveer 20 V en W-ers die
hiervoor wordt geselecteerd en opgeleid, worden per
ronde steeds 12 tot 14 mensen gerecruteerd om het
proces te begeleiden. Om alle SPITS-eenheden aan
de beurt te laten komen, zijn 7,rondes nodig,
inclusief een kleine pilotronde bij wijze van
vingeroefening.

~

HOE LANG STAAT DAARVOOR?
Een SPITS-eenheid (30 tot 60 formatieplaatsen)
krijgt zes weken om zichzelf de pols te voelen.
Gedurende die periode wordt van alle betrokkenen
veel gevraagd. Elk van die 6 weken is
geprogrammeerd.
1.De eerste week dient men zich rekenschap te
geven van de vraag: Wat produceren we precies?
Bij produceren denken de meesten eerder aan
kauwgom of sigaretten dan aan ambtelijke
produkten. Maar rapporten, adviezen en
redevoeringen zijn natuurlijk ook prodnkten.
Nadat een SPITS-eenheid in de eerste week zijn
prodnkten in kaart heeft gebracht, staan voor de
overblijvende 5 weken achtereenvolgens op het
progr amma:
2.Het rangschikken van de activiteiten en het
bepalen van de kosten van eigen produkten;
3.Het ontwikkelen van ideeën voor een betere gang
van zaken;
4.Het beoordelen van die ideeën. Zijn ze
aantrekkelijk? Zijn ze binnen afzienbare tijd
uiivoerbaar? Of kun je er maar beter nooit aan
beginnen?
5.Dit is de week om concrete voorstellen te
formuleren en de bijbehorende uitvoeringsplannen
op te stellen.
6.111week 6 neemt de stuurgroep beslissingen, nadat
de dienstcommissie en eigen dienstleidmg de kans
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Per ronde worden de activiteiten van ongeveer 20
eenheden doorgelicht. Zoveel mogelijk per
departementale kolom. Dat betekent bijvoorbeeld ai
het personeels- en organisatiewerk tegelijk,
Het sysiematische onderzoek naar mogelijke
verbeteringen is samengebald in 6 weken. Maar
daarmee is de kous niet af.
Als beslist is welke voorgestelde verbeteringen wel
of niet worden doorgevoerd, moet er een definitief
plan van aanpak komen. Met daarin ook de
consequentiesvoor de personele bezitting. Het eind
van het proces is een besluit over de invoering van
de verbeteringen waartoe besloten is.
Voor het maken en vaststellen van een defmitief
plan van aanpak is per ronde 4 weken uitgetrokken.
Daarna komt het belangrijkste nog: de invoering.

WIE BESLIST?
Even samenvatten: De SPITS-eenheden bezinnen
zich op eigen activiteiten en bedenken hoe het beter
kan.
Ze doen dat met behulp van het SPITS-team,
bestaande uit Ven W-ers die hiervoor vrijgemaakt
zijn. En die door McKinsey geïnstrueerd zijn.
Zo worden de ideeën in kaart gebracht en
ingedeeld goed, niet goed, nog onduidelijk (dus
nader onderzoek).
En dan rijst de vraag: wie beslist er nu uiteindelijk?
Waar worden knopen doorgehakt? Antwoord de
beslissende instantie bij deze anderhalf jaar durende
operatie is een stuurgroep, geleid door de
secretaris-generaal,De logica is duidelijk. De
secretaris-generaal is verantwoordelijk voor het
ambtelijk bedrijf. Onder zijn leidimg worden de
beslissingen genomen. Maar wel in voortdurende
wisselwerking met de mensen die het aangaat en bei
oordeel van hun vertegenwoordigers.

In de stuurgroep zitten behalve de
secretaris-generaal,drs. R.den Besten, als leden:
drs. R.N.W.M. Lantain, directeur personeelszaken;
drs. J.A. Waldus, directeur Financiële en
economische zaken; ir. Tj. Visser,
hoofdingenieur-directeurvan Sluizen en Stuwen bij
RWS en mr. M. ian Boven, directeur van het district
Scheldemond bij D.G.S.M.

veronderstelling dat de organisatie gewoon
doordraait en zijn werk doet. Daarnaast is er
nadrukkeiijk ruimte voor voorstellen die tot
haliteitsverbetering leiden.
SPITS is een uitvloeisel van de opvatting dat het
langzamerhand tijd wordt de zaak systematisch door
te lichten en prioriteiten te stellen. Het programma
betekent echter niet nog een afslankingsoperatie
erbij.

Ais secretaris van de stuurgroep treedt op de
voorzitter van het al genoemde projectteam mr. drs.
P.E. Millecam. Hij is tevens projectleider van
totale SPITS-operatie.
EN AL DIE PROCEDURES DAN.....?
Wie zich op het werk van afzonderlijke afde
bezint, heeft het al gauw over de relaties moet
andere afdelidgen en de spelregels die daarbij
gelden.
Een keten van zulke werkafspraken vormt een
beheersproces. Om een voorbeeld te noemen: e k e
ambtenaar weet dat het een heel gedoe is voor er
een personeelsformatiekan worden vastgesteld. En
velen hebben zich wel eens afgevraagd: zijn al die
exercities evenzeer van belang of kan het misschien
eenvoudiger?
En neem de begrotingsprocediue. Nog zo’n proces
waarbij het de moeite waard lijkt zich a f te vragen:.
valt daar iets aan te stroomlijnen’?
Allemaal vragen die in het kader van SPITS
systematisch aan de orde komen. In principe is
daarbij geen enkele regei ’heilig’.
Ais de SPITS-eenheden6 weken lang bij zichzelf te
rade gaan hoe ze hun taakuitoefening kunnen
verbeteren, worden tegelijkertijd de
beheersprocessen doorgelicht. Dat gebeurt in 6
vergelijkbare stappen. Van inventariseren tot
plannen maken.
Met die kant van het werk is het projectteam belast.
Maar suggesties om iets aan die beheersprocessen te
doen zullen vooral ook uit de afdelingen moeten
komen die er dagelijks mee te maken hebben.
WAT HEEFT SPITS MET DE AFSLANKING TE
MAKEN?
Men zou zo’n SPITS-programma theoretisch op elk
willekeurig moment kunnen uitvoeren. Elk moment
is in beginsel geschikt om de effectiviteit van de
organisatie te meten. Maar het is natuurlijk niet
toevallig dat SPITS in het kader van de afslanking is
opgezet.
De achieriiggende gedachte is dat men niet kan
doorgaan overal een beetje af te knabbelen, in de

Voor de stafdirecties aan de Plesmanweg kan het
resultaat van SPITS een bijdrage leveren aan de
voorgenomen personeelsreductie van gemiddeld
15%.
Bij de andere diensten kan de uitkomst van SPITS
verrekend worden met de totale afslankmgstaak.
EEN RENOVATIE
Met behulp van het SPITS-programma bckijken we
hoe het werk geregeld is en of het resultaat de
xoeite waard is. Daarbij is met name aan de orde
hoe onze ’afnemers’ tegen onze diensten aankijken.
Het gaat er dus niet om personen op de korrel te
nemen, SPITS is geen programma voor
personcelsbeoordeling.
Ideeën van medewerkers voor een betere gang van
zaken, krijgen stuk voor stuk een serieuze kans. Men
kan daarom zeggen dat bij deze aanpak de praktijk
aan bet woord komt. En het duurt bovendien niet
eindeloos voor er een beslissing valt.
De inzet van SPITS is een renovatie van de
organisatie. En renovatie betekent als het goed is:
een korte periode van overlast terwille van een
blijvende verbetering.

(Tekst ove>genomenuit de brochure: “Het

S.P.I.T.S.programma:staftaken in anaiyse)
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dankbetuigingen
Ik wil graag nog even terugkomen op mijn
afscheidsreceptie. Het was voor mij een gezellige
happening. Zoals één van de sprekers terecht opmerkte, was het eigenlijk meer een reunie dan een
receptie. Dat was van mijn kant ook min of meer de
bedoeling.
Hoewel ik dit reeds in mijn dankwoord heb vermeld,
wil ik toch nog eens benadrukken dat ik de komst
van de vele collega's) ex-collega's en andere relaties
bijzonder op prijs heb gesteld. De aanwezigheid (op
zijn eerste werkdag bij DGW) van onze nieuwe HID
- de heer Hoogweg - heb ik zeer gewaardeerd.
Nogmaals hartelijk dank voor het namens'bet personeel van DGW aangeboden cadeau. Een
uitstekende keus. Ik heb er al driîtig gebruik van
gemaakt. Eveneens dank voor de vele andere aangeboden attenties. Voorlopig zal ik het innemen van
sterke drank ook wat moeten beperken en over
moeten stappen op wijn, hetgeen voor mij geen straf
is. Wellicht word ik nog een "wijnkenner".

Het ga u allen goed en ik hoop velen van u nog eens
te ontmoeten op een receptie, een borrel, een
sportdag of anderszins.
S . Boonstra en echtgenote

Geachte Collega's,
Twee mensweken na mijn invuttredmg niet veel
meer verantwoord dan indirect productieve en niet
beschikbare tijd.
Mijn dank voor de jaren van preitige samenwerking
en voor het fijne rustige afscheid.
Het mij voor 1987 toegewezen budget wordt bestemd voor het deelproject BOUWVIJVER. Het
laat zich aanzien dat de besteding van het geld wordt
doorgeschoven naar het volgende dienstjaar.
Jullie nog veel plezierige arbeidsjaren toegewenst,
hartelijke groet, S.R. Thio

personeelsmutaties
Helaas kon wegens onderbezetting bij de afdeling Personeelszaken, ditmaal niet tijdig een overzicht van personeelsmutaties worden samengesteld.
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test projektleiders
Karel Essink
In menig huishouden komt tegenwoordig een poes voor. Hekelfde geldt voor
Rijkswaterstaatsdienstenzoals de Dienst Getijdewaterenm.b.t.projektleiders.Er
bestaan van projektleiders grote en kleine, dure en goedkope modellen. Over de
mate waarin deze modellen in depraktijk voldoen is weinig bekend. Wat moet
een (hoofd)afdelingshoofdmet weinig kennis van zaken uit deze vele
mogelijkheden kiezen?

Geen enkele instelling voor vergelijkend
warenonderzoek heeft tot dusver een poging gedaan
de in Nederland verkrijgbare projektleiders te testen
op hun voornaamste karakteristieken, en tevens op
afwerking, fabricagefouten en wat dies meer zij.
Om in deze leemte te voorzien hebben wij een aantal
projektleiders onderworpen aan een vergelijkend
onderzoek. De resultaten volgen hieronder.

vermeld in tabel 2. Bij sommige modellen niet in
tabel 2 opgenomen, blijkt een extra
oppervlaktebeslag te behoren ten behoeve van
experimenteel werk. Bij aankoop dient men dus
nauwkeurig de specificaties der modellen te
bestuderen.

WAT KOST EEN PROJEKTLEIDER?
Wij hebben ons in dit onderzoek beperkt tot enkele
gangbare standaardmodellen. Het lijkt er op dat
deze modellen in de praktijk voldoen. Wij leiden dit
af uit het feit dat deze modellen al vele jaren zonder
noemenswaardige modificaties geproduceerd
worden. De laatste jaren worden steeds minder
modelien afgeleverd voorzien van een stropdas.
Uit Tabel 1blijkt dat er één dure luxe-uitvoering
bestaat, die evenwel op alle essentiële punten,
inclusief presentatie en kennisoverdracht, niet
duidelijk beter is dan de overige modellen.

Model

Tabel 1- Kostenoverzicht
Model

Minimum

Maximum

S9
s 10
s 11

f 3351,f 3196,f 4346,f 5788,f 6498,-

f 4135,f 5221,f 6024,f 6854,f 8054,-

s 12
S 14

RUIMTEBEHOEETE
Waar blijven we er mee? Dat is de vraag. Sommige
projektleiders.zijn tevreden met een klein hok,
terwijl anderen een luxe paleiszaal zouden willen
bewonen. De ruimte die voor de verschillende
modelien volgens de Vrij Ruim Opgezette
Maatvoering (V.R.O.M.) normen nodig zijn, staan

Tabel 2 - Ruimtebehoefte

s9
s 10

s 11

s 12
S 14

Oppervlak
8 m2
8 m2
9.3 m2
16 xn2
16 m2

ONDERHOUD

Projektleiders'zijn in principe zelfreinigend, en
vragen dus zeer weinig onderhoud. Sommige
exemplaren produceren als gevolg van een intensief
stofwisselingsproces afvalas. Een asbak kan hier
uitkomst bieden. Voor de meeste projektleiders is
een maandelijkse doorsmeerbeurt aan te bevelen.
A l s doorsmeermiddel wordt gewoonlijk 6-40%
alcohol gebruikt, en in mindere mate
vruchtensappen. Een enkel exemplaar is - j e houdt
het niet voor mogelijk - gebaat bij melk.
Enkele dienstonderdelen waar veel projektleiders
gebruikt worden, hebben het belang van regelmatig
onderhoud onderkend en daartoe een maandeiijhe
doorsmeerstation opengesteld.
VADSIGHEID
In een testopsteüing werd de vadsigheid gemeten
door te proberen de aandacht van het model te
trekken terwijl het voorover gebogen op een bureau
lag te slapen. Bij alle geteste modellen kwam
eenzelfde, zeer grote, spreiding in vadsigheid voor.
Sommige exemplaren ontwaakten reeds bij het
roepen van de naam. Anderen hadden het geluid
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van ritselend papier nodig om te ontwaken. En weer
anderen reageerden alleen wanneer een secretaris of
secretaresse op (on)gewenst intieme wijze een
dringend telefoongesprek aankondigde.
HET MAUWEN
Een goed geconstrueerde projektleider dient in het
bezit te zijn van een krachtige mauw. Het is op dit
punt dat veel fabricagefouten werden geconstateerd.
Sommige modellen brachten nauwelijks een
hoorbaar geluid voort. Andere mauwden regelmatig
om het hardst zonder enig idee te hebben of dat
gemauw enige zin had. Bij dertien onderzochte
modellen werd veeleer gemekker dan gemauw
gehoord. Een enkel hiodel mauwde vrijwel
onafgebroken; door een gehoorafwijking kon dit
model alleen zichzelf horen mauwen. Bovendien was
het allergisch voor stilte.
PI-GEVOELIGHEID
In een serie van zes tests werd de pi-gevoeligheid
gecontroleerd in respons op de internationale
standaard project instructie (de ISPI, geijkt op het
exemplaar dat aan de Koningskade te &Gravenhage
wordt bewaard). De modellen S l 2 en S14 bleken de
hoogste pi-gevoeligheid te bezitten. De
pi-gevoeligheid van model S9 was vrijwel nihil.
INTELLIGENTIETEST
Het IQ van de onderzochte modellen werd op een
drietal manieren bepaald. Technisch inzicht werd
getest met de Multiple Leegloop Verdringer-test
(MLV). Vindingrijkheid in onvoorziene situaties
werd gemeten d.m.v. de bi-variate Ordinatie
Modulator (de zgn. BOM). Dit is tevens een test op
de stress-bestendigheid.De Deegrol-Teamrol
discriminatietest (DT) werd gehanteerd om het
probleemoplossend vermogen te meten. (De
gebruikte team- en deegrollen werden hierbij niet
met alcohol voorbehandeld omdat hierdoor het zicht
op het probleemoplossend vermogen vertroebeld
mu worden!). De resultaten van de intelligentietest
staan vermeld in tabel 3.

Tabel 3 - Intelligentie
Model

MLV

BOM

DT

o0000
O0

o

s9

O0

s 10
s 11
s 12

O00
O0

o

S 14

O

O0

O
000

O0
O00
O000
o0000

N.B. Hoe meer nullen, hoe hoger de score.
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BEHARINGSFACTOR
Bij geen van de onderzochte modellen waren
kunstvezels in de beharing verwerkt. Wel vertoonde
de.beharing bij sommige van de modellen S 12 en S
14 dunne en sleetse plekken. Model S 14 stelt
kompensatie in de vorm van een tapijt op prijs.
WIELTJES
Geen van de onderzochte modellen liep echt op
rolletjes. Enkele modellen hebben hun toevlucht
genomen tot een bureaustoel op wieltjes. Anderen
maken regelmatig gebruik van kruiwagens.

Geen van de onderzochte modellen was voorzien
van een KEMA-keur. Dit houdt in dat het opladen
en motiveren van projektleiders niet zonder risico is.
Deze bevinding is door ons onder de aandacht van
het ministerie van economische zaken gebracht. Een
minderheid was van het beperkte veiligheid
garanderende DELTA-keur voorzien. Het model S
14 veroorzaakte lichte storing op radio en televisie.
GARANTIE
Bij geen van de door om gateste modellen werd een
garantiebewijsverstrekt. Bij sommige was een
gebruiksaanwijzingaangehecht op een WL-label.
CONCLUSIE

Deze onder 144 projektleiders uitgevoerde test laat
zien dat er projektleiders zijn in zeer uiteenlopende
prijzen en kwaliteiten. Een echt goede is niet aan te
wijzen. Het rendement van de projektleider zal in
hoge mate bepaald worden door de wijze waarop
een (hoofd)afdelingshoofdmet de door h e d a a r
aangeschafte exemplaren omgaat: regelmatige
doorsmeerbeurten,verstrekken van leasekruiwagens. Te weinig wordt nog het door de
SVWO gepropageerde standaardkontrakt met het
artikel "niet goed, projektleider terug" gehanteerd.
Last but uot least is het, in-dachtig het motto "verbeter de projektleider en begin bij uzeif'van het
allergrootste belang dat (hoofd)afdelingshoofden de
hand in eigen boezem steken of, bij ontbreken daarvan, de hand aan zichzelf slaan.
(wij naar een idee van Rudy Kousbroek)
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de nieuwe bedrijfsarts Th.A. Kroon stelt zich aan u

voor

Na mijn studie te Nijmegf heb ik :n half jaar
gewerkt op de afdeling radiotherapie van het St.
Radboud-ziekenhuiste Nijmegen.
Vanaf februari 1986 heb ik als bedrijfsarts ;
idienst
van de P.T.T. gewerkt; eerst als waarnemer later als
contractant. In augustus, werkzaam in Amsterdam,
ontmoette ik collega Van Dam. Hij heeft mij toen

één en ander over u en uw dienst verteld in de tijd
dat ik bezig was met de sollicitatie bij de Rijks
Bednjfsgezondsheids- en bedrijfsveiligheidsdienst.
Per 1oktober j.1. ben ik in dienst getreden bij de
R.B.B. en vanaf 12 oktober j.1. heb ik de praktijk van
collega Schnepper overgenomen.
Voor degenen die het nog niet of niet meer weten:
deze praktijk omvat de Hoofddirectie, Dienst
Verkeerskunde, Dienst Getijdewateren, Dienst Informatieverwerking, Directie Noordzee, Directie ZuidHolland, Dienst Weg- en Waterbouwkunde en de
Meetkundige Dienst.
Ook in de dagelijkse routine, zoals b.v. de
spreekuren op de Koningskade van 08.30 - 10 uur
(met uitzondering van de woensdag) verandert er
eigenlijk niets.

Th.A. Kroon

Overgenomen uit het tijdschn'ft HzO;
De grote verwarring houdt stand, zelfs in vakbladen.
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