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1. inleiding
Door de regionale directies van RWS is samen het het Hoofdkantoor het initiatief genomen tot een
strategische doorkijk naar de ontwikkeling van de IVV-taken van de Rijkswaterstaat in de komende jaren.
Hiertoe is de Werkgroep IVV-taken opgericht.
Aanleidi% hiervoor is de verwachting dat zich de komende jaren substantiële veranderingen zullen voordoen
binnen de IVV-werkvelden. Deze veranderingen betreffen zowel de aard en omvang van het werkpakket als
de inhoud van de gevraagde produkten. De omvang van het werkpakket verandert voortdurend; dit is
inherent aan het maatschappelijke en politieke aandacht voor de onderwerpen waar de organisatie zich mee
bezig houdt.. Zo heeft het programma Aanleg Verkenningen en Planstudies binnen korte tijd een piek
(SWAB 1996) en een daling (MIT99/regeeraccoord Paars 11) t e verwerken gehad en dient de volgende piek
(BOR) zich alweer aan. Naast de omvang van het pakket zijn ook een aantal inhoudelijke verschuivingen te
verwachten als gevolg van actuele beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen.

W van de werkgroep IVV-taken is

na t e gaan hoe RWS als professionele uitvoeringsorganisatie gesteld
kan staan om optimaal t e kunnen inspelen op de voorziene veranderingen in de omvang en de inhoud van
het werkpakket, met tegelijkertijd oog voor de continuïteit en stabiliteit binnen de organisatie.

De werkzaamheden van de werkgroep omvatten:
- inventarisatie en structurering van de IVV-taken
- inventarisatie van de personele inzet in de IVV-taken voor alle directies
- beschrijving van te verwachten ontwikkelingen
- formuleren van toekomstbeelden voor de uitvoering van de IVV-taken (termijn 2003 en verder)

2. De IVV-taken in 2000
2.1 Afbakening
Als basis voor de indeling van de IVV-taken is uitgegaan van de vigerende indeling in werksoorten en
begrotingsartikelen. Tot de IVV-taken worden de activiteiten gerekend die behoren tot de werksoorten
Beleidsvoorbereidingen -Evaluatie, Subsidies en Aanleg Verkenningen en Planstudies. Niet tot de IVV-taken
worden gerekend: Planstudie ná tracébesluit, beheer en onderhoud, benutting (m.u.v.
innovatie/ontwikkeling) en de Grote Projecten (bijv HSL, Betuweroute, Rekening Rijden, Deltaplan grote
rivieren).

werksoort
Beleidsvoorbereiding en
evaluatie

Oog-, oor- en mondfunctie
Generiek regionale produkten
Projecten

begrotingsartikel
H.XII 02.10.01
03.xx
05xx

Afbakening 1 VV-faken//VV-eenheden
Activiteiten behorend bij bovenstaande werksoorten worden hier gerekend tot de iVV-ta.ken. Dat wil niet
zeggen dat er in alle directies ook een organisatorische eenheid is die uitsluitend deze taken in haar
portefeuille heeft. Met andere woorden: aan de IVV-taken wordt dan ook niet uitsluitend gewerkt door de
IVV-eenheden, maar ook door andere organisatie-onderdelen (bijv. de activiteiten van de ontwerpafdeling
bij planstudies). Andersom geldt dat binnen de IVV-eenheden niet uitsluitend wordt gewerkt aan de IVV-

taken, maar ook wordt bijgedragen aan andere werksoorten, bijv. aan Aanleg Realisatie of aan beheer en
onderhoud droog. Omdat wordt uitgegaan van de IVV-taken, telt hier alle inzet aan de IVV-taken mee (dus
ook van buiten de IVV-eenheid).
Afbakening nat/droog
Binnen de Werkgroep is geconstateerd dat het niet vanzelfsprekend is dat IVV-taken zich zouden beperken
tot droge werksoorten. Binnen een aantal directies wordt organisatorisch een scherp onderscheid gemaakt
tussen nat en droog, maar binnen andere directies is dit juist geïntegreerd. Deze rapportage is uit
pragmatische overwegingen beperkt gebleven tot de droge werksoorten. Het is zinvol een vergelijkbare
inventarisatie uit te voeren voor de natte IVV-taken.
Afbakening regionale directieshpecialistische diensten
De analyse van de Werkgroep IVV-taken heeft zich beperkt tot de regionale directies van RWS omdat daar
de verantwoordelijkheden liggen. Indirect zal de verwachte verschuiving in omvang en inhoud van de IVVtaken ook doorwerken bij (onderdelen van) de specialistische diensten (via OGD-OND).

2.2 Beleidsvoorbereiding en -evaluatie
De werksoort beleidsvoorbereiding en -evaluatie (BVE) bevat een groot aantal activiteiten aan het begin en
een het einde van de beleidscyclus, De werkgroep constateert dat beleidsvoorbereiding in de huidige praktijk
een sterk accent krijgt en dat er betrekkelijk weinig aandacht is voor beleidsevaluatie.
Om deze activiteiten t e ordenen wordt sinds 1999 een indeling gehanteerd in vier categorieën:
1. Activiteiten in het kader van de oog-, oor en mondfunctie (OOM)
2. Generieke regionale produkten
3. Projecten
4. Politieke events
Ziet men het werkproces binnen de RD's in een metafoor als de fabriek, dan fungeert de werksoort BVE (en
daarbinnen met name de OOM-functie) als het verdeelstation aan de poort. In het allereerste begin van
plannen wordt getaxeerd of en zo ja in welk onderdeel van de fabriek ze verder worden ontwikkeld,
bijvoorbeeld als project binnen Aanleg V&P, als project of als regionaal produkt binnen BVE of als
subsidieobject. Het kan ook zo zijn dat moet worden geconstateerd dat een plan niet in het produktieproces
wordt opgenomen. In het algemeen moet een plan of project in wording niet t e lang aan de poort verblijven
maar moet het, zodra het enige vorm begint aan te nemen, worden opgenomen in het produktieproces (dan
wel worden afgestoten).
BVE?: De oog-, oor- en mondfunctie
Onder de oog-, oor en mondfunctie wordt verstaan de interactie met de andere overheden over het
uitvoeren van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid op het gebied van verkeer en vervoer of
daaraan gerelateerd beleid. De naam van deze categorie wordt verklaard uit rol van de RD als
vertegenwoordiging van de Minister in de regio: de HID is als het ware oog, oor en mond van de minister in
de regio. De regionale directie neemt met de ogen en de oren waar wat er in de regio gaande is (regionaal
beleid, ontwikkelingen en wensen) en geeft dit door aan "Den Haag" en draagt met de mond het rijksbeleid
uit. De OOM-functie is daarmee primair een extern, buiten RWS gerichte functie.

In tabel 2 staan voorbeelden vermeld waaraan in 1999 door de regionale directies in dit kader is gewerkt.
Het betreft o.a. MIT-coördinatie, PPC en diverse niet-projectgebonden overleggen met regionale overheden
en belangenorganisaties.
MIT-projecten vanaf de verkenningenfase behoren tot aanleg als het om de hoofdinfrastructuur gaat en tot
subsidies als het lokale/regionale infrastructuur betreft. In de allereerste fase van een project, in feite is er
dan van een project nog geen sprake, is de werksoort beleidsvoorbereiding en evaluatie (BVE) van
toepassing. Het gaat dan bijvoorbeeld om een oriënterend overleg over door een regio gewenste
infrastructuurprojecten,voorafgaand aan een intakebesluit. Zodra het mogelijk is een project als zodanig t e
benoemen, vallen de activiteiten niet meer onder de OOM-functie, maar onder aanleg of subsidies of onder
categorie 3 van BVE.
De financiering van de activiteiten in het kader van de oog-, oor en mondfunctie wordt inputgericht geregeld
(capaciteitsafspraken met verantwoording achteraf). Er worden geen specifieke opdrachten van DGP of DGG
verstrekt.
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BVE2: Generieke regionale produkten
Met de categorie generieke regionale produkten wordt gedoeld op produkten van regionale directies op het
gebied van regionale beleidsontwikkeling en regionale beleidsevaluatie. Voorbeelden zijn de jaarlijkse
monitoring- en evaluatierapporten (BER), de ontwikkeling van een verkeersmodel (NRM) en de vorming van
regionale (sectoroverstijgende) beleidsvisies. Het gaat om produkten die dienen ter ondersteuning van de
OOM-functie of die gebruikt worden in planstudies of beleidsontwikkeling.
Ook voor deze categorie geldt dat de werkzaamheden worden verricht op basis van capaciteitsafspraken met
verantwoording achteraf.
Tabel 2: Voorbeelden onderwerpen BVEIOOM en generieke regionale produkten

Grote Stedenbeleid
ning (PPC, toetsen regionale plannen, bijdragen aan
ankeren werkbezoeken)

Decentralisatie regionaal spoorvervoer

BVE3: Projecten t.b. v. de beleidsdirecties
Dit betreft regionale projecten van derden of van V&W die in de regel specifiek in opdracht van de
bestuurskern worden uitgevoerd. Voorbeelden: Gebiedsgerichte benadering A28 Utrecht-Hoevelaken,
Incodelta, OLS.
BVE4: Politieke events
Naast projecten die in het reguliere offertetraject worden meegenomen kan er sprake zijn van plotselinge
vragen naar aanleiding van politieke besluitvorming. Gedacht kan worden aan de startfase van grote
projecten, bijv. rekening rijden. Na deze fase wordt besloten zo'n project al dan niet in een eigen artikel t e
begroten en verantwoorden; het is dan binnen de hier gehanteerde afbakening geen IVV-taak meer.

2.3 Subsidies
Projecten op het gebied van Regionale en Lokale Infrastructuur worden geïnitieerd door de lagere
overheden. Die lagere overheden kunnen voor projecten boven de GDU-grens (nu 25 mln
investeringsvolume) subsidie vragen bij het Rijk.

Bij projecten onder de GDU-grens is het Rijk nog maar zeer beperkt betrokken, zij verstrekt alleen nog maar
een doelsubsidie voor de infrastructuur gericht op het verkeer- en vervoersgebied. De lagere overheden
dienen slechts via een accountantsverklaring aan te tonen dat het geld hieraan besteed is.
Het Rijk toetst bij de Regionale en Lokale Infrastructuur de subsidieaanvraag en monitort de goede besteding
van de uitgekeerde subsidie. Zowel de verkenningen- en planstudiefase als de realisatiefase van dergelijke
projecten met een rijksbijdrage behoren bij de werksoort subsidies (en dus bij de IVV-taken).
Er kan sprake zijn van een samenloop van de Regionale/Lokale infra-projecten op het gebied van wegen en
rail met andere rijksprojecten uit het MIT, waardoor ook inhoudelijke afstemming plaatsvindt (binnen
Verkenningen en Planstudies); in enkele gevallen zijn gekoppelde of gecombineerde projecten gevormd.
Een ander aspect van de werksoort Subsidies vormen de diverse specifieke bijdrageregelingen. Voorbeelden
zijn Duurzaam veilig en de EIISS-regeling (extra investeringsimpulsOV ook genaamd De Boer-regeling). In
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zo'n regeling draagt het Rijk vanuit een specifiek begrotingsartikel bij aan initiatieven van derden, ten
behoeve van het bereiken van bepaalde beleidsdoelstellingen.
De taken op het Railprogramma zijn veelal beperkt en betreffen alleen Verkenningen en Planstudies, waarbij
in opdracht van DGC en DGP dus studies worden verricht. Realisatie komt (m.u.v. Kabelbaan Nijmegen) niet
voor.
Een bijzondere vorm van subsidieprojecten zijn de zogeheten sleutelprojecten, eveneens vallende onder het
programma Rail, rond de stationslocaties in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Arnhem en Breda
die in het kader van de HSL zijn benoemd en die worden uitgevoerd onder de paraplu van een brede
"coalitie" van initiatiefnemers (het Rijk via V&W en VROM , de gemeenten en private partijen). Werk van
RD's aan sleutelprojecten wordt gerekend tot de IVV-taken. Landelijke railprojecten als de HSL zelf en de
Betuweroute zijn Grote Projecten en behoren niet tot de IVV-taken.

2.4 Aanleg Rijkswegen Verkenningen en Planstudies
De werksoort Aanleg/verkenningen en planstudies omvat werkzaamheden aan MIT-projecten in de
verkenning- en planstudiefase. Het betreft projecten waarvoor het Rijk initiatiefnemer en mogelijk
investeerder is. Daarnaast is een aparte categorie onderscheiden waarin activiteiten rond PPS-projecten zijn
ondergebracht. Voor deze projecten (cat. 3a in het MIT) is het Rijk niet de initiatiefnemer (of: niet de enige
initiatiefnemer), maar wordt wel bijgedragen in de vorm van deelname in projectoverleg,
informatieverstrekking, het stellen van randvoorwaarden en toetsing.

Aan verkenningen en planstudies van MIT-projecten wordt gewerkt na opdrachtverlening door de
Bestuurskern. De primaire produkten zijn helder gedefinieerd (een verkenningsstudie, een trajectnota/MER,
een ontwerp-Tracébesluit) en worden vastgelegd in scopes. Er zijn echter ook vele bijprodukten, zoals
bijvoorbeeld het voeren van overleg met de regio over ontwikkelingen in het studiegebied, of het uitvoeren
van een pilot met een nieuw instrument, bijv. interactieve planvorming.
Na het Tracébesluit verschuiven MIT-projecten van Aanleg/V+P (IF O1 .01.01) naar Aanleg/realisatie (IF
O1 .O1.O21 en behoren daarmee niet meer tot de IVV-taken.

Werken aan PPS-projecten behoort steeds tot de IVV-taken. In tegenstelling tot gewone studieprojecten is
PPS ook in de realisatiefase een IVV-taak (toetsende rol, toezicht), tenzij het gaat om PPS-projecten die alleen
voorfinanciering beogen. Voor de vraag bij welke werksoort PPS-projecten worden ingedeeld (aanleg/V&P,
subsidies of BVE) kan hetzelfde beeld worden gehanteerd dat bij BVE is gepresenteerd. Aan het begin van
een project verneemt een directie van een initiatief van een derder partij in het kader van de OOM-functie
W E ) . Vervolgens wordt een project toegedeeld aan een werksoort, te weten aanleg of subsidies, of wordt
geconstateerd dat er geen betrokkenheid van het Rijk aan de orde is.
Ook enkele (in het MIT genoemde) benuttingsstudies behoren tot de werksoort aanleg/V+P. In het
algemeen is ervoor gekozen om alleen benutting in de ontwikkelingsfase t e rekenen tot de IVV-taken (BVE
dan wel aanleg/V+P). Benuttingspilots (in de vorm van fysieke maatregelen) en dynamische
verkeersmaatregelen horen bij Aanleghealisatie c.q. bij beheer en onderhoud en daarmee niet bij de IVVtaken.

3. Uitvoering van de IVV-taken: huidige situatie
3.1 Organisatie
De IVV-eenheden van de regionale RWS-directies zijn gevormd na de IVV-operatie in 1994, waarbij o.a. de
regionale verkeersinspectiesgrotendeels zijn geïntegreerd in de regionale directies. De directies hadden een
grote mate van vrijheid bij het kiezen van een organisatiestructuur. Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen
de regionale directies onderling in de wijze waarop de IVV-taken in de organisatie zijn ondergebracht.
Aan de IVV-taken wordt niet uitsluitend gewerkt door de IVV-eenheden, maar ook door andere organisatieonderdelen. Andersom geldt dat binnen de IVV-eenheden niet uitsluitend wordt gewerkt aan de IVV-taken,
maar ook wordt bijgedragen aan andere werksoorten. Om hiermee rekening t e kunnen houden is zowel de
inzet van de IVV-eenheid als van de gehele directie aan de IVV-taken in beeld gebracht.
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Tabel 3: Personele inzet IW-taken (in fte) in 1999 0.b.v. eigen opgave directies

Omvang directie in gemiddelde fle 1999 (bron: Balans 1999)

640.0

481.4

856,9

534.0

894.0

1262,O

675.0

786,5

948.4

IW-ratio droog (inzet IW-taken droog t.o.v. omvang directie)

3.7%

3.4%

6.3%

9.7%

7.5%

6,1%

6.4%

5.1%

2,4%

N.B. GEEN IW-taken zijn: de fases ná V&P van aanleg Rijkswegen en Waterbeheren; de fases ná InnovatidOntwikkeling bij Benutting en de Grote Projecten.

Toelichting op Diversen:
NN
Aanleg realisatie
ON
Aanleg realisatie (benutting)
WBîUOO (01.01.03), Beheer en onderhoud (01.01.04) (advies) en Aanleg realisatie (01.01.02)
ljss
Ut
HSLast
Beheer en onderhoud, benutting. rekening rijden, Aanleg realisatie en ONL
NH
Beheer en onderhoud RW. Aanleg realisatie
ZH
Beheer en onderhoud RW. Aanleg realisatie, bediening
Ze
WB2000 (O1.01.03), Beheer en onderhoud (O1.01.04) (advies) en Aanleg realisatie (O1.01.02)
NBr
Beheer en onderhoud RW. Aanleg rijkswegen realisatie. Beheer en onderhoud vaarwegen, BVE vaarwegen en waterbeheren
Li
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drie werksoorten, maar het komt ook voor dat iemand bijvoorbeeld voor 50% aan BVE en voor 50% aan
verkenningen en planstudies werkt.
Beleidsvoorbereiding en evaluatie
Het opleidingsniveau van medewerkers bij Beleidsvoorbereidingen Evaluatie is met name HBO en WO. Voor
het uitvoeren van het werk zijn vooral vaardigheden van belang als het goed kunnen samenwerken met
mensen van andere overheden, adviesvaardigheden en klantgerichtheid. Ook van belang voor het uitvoeren
van een functie is het om kunnen gaan met transparantie, het inzicht geven in zaken. Voor bepaalde taken
kan inhoudelijke deskundigheid (bijv. economie of gedragswetenschappen) belangrijker zijn.
Subsidies
De aard van het werk stelt altijd al hoge eisen aan de kwaliteit van de mensen. Niet alleen gaat het om
complexe projecten, maar ook is, gezien de grote bedragen waar het om gaat, uiterst zorgvuldig handelen
geboden, zodanig dat de rechtrnatigheidstoets kan worden doorstaan. Naast brede inhoudelijke kennis is
voor dit werk met name deskundigheid nodig op het vlak van de financiële regelgeving.
Verkenningen en planstudies
De medewerkers in de aanlegsector zijn nu voldoende toegerust voor hun taken. Over het algemeen hebben
zij een inhoudelijke achtergrond, waarbij de variatie in disciplines groot is (verkeerskunde, civiele techniek,
milieukunde, bestuurskunde etc.). Voor dit werk zijn zowel specialisten als generalisten nodig. Steeds meer is
ook deskundigheid op het gebied van kostenbeheersing en administratieve organisatie een vereiste, In een
onderzoek naar het kostenbewustzijn binnen de RWS is gebleken dat de kostenbeheersing mede afhankelijk
is van de juiste bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een projectleider. Naast de nadruk op het
product zal ook meer nadruk gelegd moeten worden op het aspect kostenbeheersing.

4. Ontwikkelingen
4.1 Algemeen
Fluctuaties in het werkpakket
Ontwikkelingen zijn in deze rapportage van belang voorzover ze van invloed zijn op de Qmvang van de IVVtaken of op de aard (inhoud) van de IVV-taken. Fluctuaties in de omvang van het werkpakket zijn in feite
geen nieuwe ontwikkeling (bijv. SWAB-piek gevolgd door MIT99-dal1, maar zullen zich ook de komende
jaren blijven voordoen.
Er zijn drie basisvormen van veranderingen in de omvang van het takenpakket:
I . Een golfbeweging (pieken en dalen)
2. Een geleidelijke toe- of afname
3. Een trendbreuk
In hoofdstuk 5 zijn deze basisvormen in beeld gebracht als per werksoort een verwachting wordt geschetst
van de ontwikkeling van het takenpakket en de daarbij benodigde personeelsbehoefte.
Context : strategische ontwikkelingen binnen en buiten RWS
In de "omgeving" van het IVV-werkveld zijn een aantal processen gaande die te maken hebben met de
beleidsontwikkeling en de toekomstige taken en organisatie van V&W. Een belangrijke kwestie is daarbij de
"positiebepaling op dilemma's (o.a. markt-overheid, publiek-privaat, nationaal-regionaal" zoals genoemd in
de koers en werkwijze V&W. Daarnaast zijn er nog:
NVVP
RWS-visietraject
SPM
Beleidswensenbrief 2002-2006
De belangrijkste inhoudelijke thema's die van belang zijn voor de IVV-taken komen in diverse kaders terug en
worden hieronder belicht. De consequenties van deze thema's voor de IVV-taken kunnen zowel de omvang
als de aardhnhoud betreffen. De volgende richtinggevende uitspraak uit koers en werkwijze V&W sluit goed
aan bij de thema's 'markt benut' en 'regionaal maatwerk' uit het RWS-visietraject. "In onze samenleving is
een beweging gaande van een rijksoverheid die meer kaderstellend en voorwaardenscheppend gaat werken
en niet meer alles zelf levert. Van uitvoeren en zelf doen, naar ordening, regisseren en voorwaarden
scheppen. Uitgangspunt is dat deze beweging van leveren naar ordenen en van publiek naar privaat wordt
gevolgd, echter wel rekening houdend met de eigenheid van de verschillende taakvelden binnen V& W . "
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Bestuur op maat
Het NVVP wordt het nieuwe kader voor het verkeer- en vervoersbeleid. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling
daarin is Bestuur op Maat in combinatie met decentralisatie; regionaal maatwerk dus.
Het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met regionale partners en de bijbehorende verdeling van
rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, betekent mogelijk een verzwaring van het IVV-werkpakket
(m.n. BVE).
Veranderende rol overheid t.o.v. de markt
Meer en meer wordt infrastructuur verbreed van een zaak van de (rijks)overheid tot een zaak van alle
overheden èn de markt. (markt benut) De rol van RWS als verantwoordelijk regisseur voor hoofdinfrastructuurprojecten zal blijven bestaan voor projecten met een duidelijk nationaal belang. Voor veel andere
projecten zal een andere rol moeten worden gevonden. Bijvoorbeeld: partner in een samenwerkingsverband,
toetser van initiatieven van derden (zoals recentelijk de doorstroomroute A4). Het ontwikkelingstraject dat
hoort bij het vinden van en het geven van inhoud aan nieuwe rollen in PPS-verbanden, kan worden gezien
als BVE. Activiteiten in het kader van concrete (PPS) projecten in een andere rol dan initiatiefnemer passen
niet goed in de huidige systematiek van werksoorten. Zolang er hiervoor geen aparte status is, zullen de
activeiten onder aanleg V&P vallen.

Deze verandering heeft zowel consequenties voor de omvang als voor de aard en inhoud van de IVV-taken.
Bijvoorbeeld: minder verkenningen/planstudies door RWS, andere inhoud door andere rol.
Voor het geven van invulling aan een nieuwe rol van de overheid is een stevige kern van know-how
noodzakelijk: een basisniveau van kennis, en een hecht netwerk binnen de RWS-diensten onderling (niet
alleen RD’s maar ook de specialistische diensten) waarbinnen optimaal wordt afgestemd, uitgewisseld en
wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring. Het geheel van (de kennis van de afzonderlijke RWSdiensten) moet meer zijn dan de som der delen. RWS moet meer één organisatie zijn dan nu soms het geval
is.

Verkeersvernieuwing
Verkeersbeheersing en verkeersgeleiding wordt belangrijker, met name de integratie tussen systemen voor
HWN en OWN. Op korte termijn wordt een programma Verkeersvernieuwing (benutting) ingezet. Hiervan
mag een effect worden verwacht op het werkpakket verkenningen en planstudies. Ook ligt er een relatie met
kennisontwikkeling en innovatie (BVE). Een belangrijk deel van dit programma, dat voortbouwt op het
gedachtengoed van het rapport Olierook (”Opties voor benutten”), begeeft zich op dit terrein.

4.2 Beleidsvoorbereiding en -evaluatie
R WS als uitvoeringsorganisatie toetst nieuw beleid
Nieuw beleid moet uitvoerbaar zijn. Deze stelling lijkt evident maar toch is nieuw beleid niet altijd
vanzelfsprekend zondermeer uitvoerbaar. RWS is de uitvoeringsorganisatie die het beleid zal moeten
uitvoeren. RWS kiest ervoor om nadrukkelijk aandacht t e besteden aan het toetsen van beleid in wording op
uitvoeringsaspecten. Onlangs is dit gebeurd voor het NVVP, en ook voor andere initiatieven is een dergelijke
rol denkbaar. Dit is een relatief nieuwe activiteit

Research & development
Net als in andere grote bedrijven wordt binnen alle RWS-directies in meer of mindere mate aan “onderzoek
en ontwikkeling” gedaan. Voorbeelden zijn Aronet in ZH, U-net in Utrecht, Inverno in NH etc. Dit is een
onderdeel van beleidsvoorbereiding en evaluatie, behorend tot categorie 2: generiek regionale producten.
Hiervoor wordt geen expliciete opdracht van de bestuurskern gegeven maar neemt RWS zelf het initiatief en
maakt hierover capaciteitsafspraken met de opdrachtgevende beleidskern.. Het valt te overwegen om deze
ontwikkeling te structureren in de vorm van een apart budget specifiek voor research&development. Het
moet daarbij wel duidelijk zijn dat dit alleen kan leiden tot voorstellen voor beleid; het formuleren van het
beleid is de verantwoordelijkheid van de Bestuurskern.
De vrijheid van RWS op dit punt vraagt overigens een regio-overstijgende sturing (door HK). Er moet een
evenwicht worden bereikt waarbij initiatieven van de RD’s een kans krijgen maar niet elke regio een eigen
onderzoeksprogramma gaat opstellen.
Een andere vorm van ontwikkeling is het formuleren van beleid in termen van ”hoe gaan we om met.....“,
m.a.w. het beleid van de uitvoering. Voorbeelden: hoe gaan we om met compensatie in planstudies, hoe
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gaan we om met dubbellaags ZOAB, hoe zetten we een trajectnota op etc. Hierin is vooral een uniforme
aanpak gewenst, waarbij het initiatief zowel van een directie als van HK kan komen. Het resultaat in de vorm
van een gezamelijk ontwikkeld beleidsvoorstel zou moeten leiden tot beleidsuitspraken op het niveau van de
DG van de uitvoeringsorganisatie. Het beleid van de uitvoering hoort overigens feitelijk niet bij BVE maar bij
de desbetreffende vak-artikelen (planstudie, beheertionderhoud etc.).
Per saldo zullen de ontwikkelingen op het gebied van BVE geen grote verschuivingen in taakomvang teweeg
brengen.

4.3 Subsidies
Decentralisatie
Als gevolg van de voorziene forse verhoging van de GDU-grens (van 25 mln naar vermoedelijk 500 mln)
verschuift vanaf 1-1-2003 een groot deel van de taken van subsidies radicaal naar de lagere overheden. Het
Rijk houdt alleen nog bemoeienis met 4 Megaprojecten in de Randstad (namelijk Randstadrail, NZ-lijn,
Zuidtangent 2‘ fase en de Beneluxmetro).
Deze verandering is een schoolvoorbeeld van een trendbreuk. Het betreft een geheel andere manier van
werken, waarbij het Rijk er bewust voor kiest om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het
oplossen van verkeer- en vervoersproblemen op regionale en lokale schaal bij de regionale en lokale
overheden neer t e leggen. Voor de IVV-taken betekent dit een afname in omvang, die zal doorwerken in de
omvang van het personeel.

4.4 Aanleg Rijkswegen Verkenningen en planstudies
Afname verkenningen en planstudies (volume)
Eind 1998 is in het kader van het Regeeraccoord 1998-2002 en het MIT 1999-2003 het investeringspakket
in infrastructuur (zowel weg als OV) tot 2010 vastgelegd. Samenhangend daarmee is een geleidelijke afbouw
ingezet van verkenningen en planstudies HWN. Vrijwel alle tot op dat moment in het MIT opgenomen
verkenningen en een deel van de lopende planstudies zijn op dat moment beëindigd. Alleen de planstudies
van projecten waarvoor tot 2010 uitvoeringsgeld is gereserveerd (cat. 1) werden voortgezet, plus een aantal
studies waarvoor - behoudens meevallers - pas na 201 O uitvoeringsgeld beschikbaar komt. Tevens werd
voorzien dat er géén nieuwe verkenningen en planstudies meer zouden worden gestart.
In het budget voor verkenningen en planstudie is deze lijn vertaald in een daling van ca. 75 mln in 1998 tot
ca 20 mln in 2002 en verder. Een directe consequentie van de verminderde vraag en de bijbehorende
budgetdaling zal zijn dat het aantal mensen dat binnen de regionale directies van RWS werkzaam is op het
gebied van verkenningen en planstudies zal verminderen.
Inmiddels zijn er ontwikkelingen gaande die de eind 1998 ingezette lijn enigszins temperen. Enerzijds blijken
de bestaande MIT-projecten langere studietijd t e vragen dan aanvankelijk voorzien, onder meer als gevolg
het feit dat de politieke besluitvoming over projecten meer tijd vraagt. Anderzijds komen er nieuwe
produkten bij. Zo zal de binnenkort verwachte opdracht van DGP voor de negen SWAB-planstudies leiden
tot een bijstelling van het studiebudget in opwaartse zin. De dalende lijn blijft evenwel gehandhaafd.
Ook uit het NVVP en recentelijk uit het BOR komt een vraag voort naar nieuwe V&P-produkten. In welke
mate dit het geval is, is op dit moment nog niet duidelijk, mede omdat de markt hierin een nadrukkelijke rol
zou moeten gaan spelen. M e t name van het BOR zal de doorwerking in ieder geval regionaal verschillen:
vooral van de directies Noord-Holland en Zuid-Holland zal het werkpakket toenemen.
De conclusie mag luiden dat de activiteiten op het gebied van verkenningen en planstudies zullen dalen,
maar minder sterk dan aanvankelijk (in het MIT 1998) voorzien. Ook zal de aard van de activiteiten zal
wijzigen (zie o.m. verkenningen nieuwe stijl).
Ontwikkeling Verkenningen Nieuwe Stijl
In het MIT 2000-2004 en in aparte brieven aan de Tweede Kamer is aangekondigd dat de verkenningsfase
van het MlT-systematiek zal worden verbreed van een benadering vanuit één modaliteit en één
initiatiefnemer naar een meer integrale, gebiedsgewijze, gezamelijke benadering. Hieraan wordt invulling
gegeven door middel van het concept “verkenningen nieuwe stijl“, dat momenteel in ontwikkeling is.
Verkenningen zuilen naar verwachting breder, complexer en integraler worden. De benadering wordt meer
gebiedsgericht dan infra-gericht, hetgeen meer samenwerking zal vragen met andere (m.n. regionale)
partijen en zal leiden tot een hogere beleidsgevoeligheid. Mogelijk wordt de reikwijdte van planstudies
hierdoor juist beperkter.
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Verkenningen Nieuwe Stijl bevinden zich op het kruispunt van de IVV-werksoorten aanleg, subsidies en BVE.
De verkenning zelf hoort nog niet onder één werksoort thuis, maar is primair gericht op het definiëren van
een verkeer- en vervoerprobleem en het vinden van de meest geschikte oplossing (die niet
noodzakelijkerwijs binnen het V&W-domein ligt). Een verkenning kan aldus leiden tot diverse "projecten" die
gezamelijk de oplossing van een geconstateerd probleem vormen.
De verwachting is dat het concept verkenningen Nieuwe Stijl zal leiden tot een verzwaring van de
verkenningsfase. Inhoudelijk zullen de eisen aan projectleiders en -medewerkers niet zo heel veel verschillen
van verkenningen oude stijl, aangezien die veelal ook vrij breed van opzet waren.
Kostenbeheersing
Als uitvloeisel van het RWS-project Kostenbeheersing Infrastructuurprojecten is een verzwaring binnen
planstudies te constateren op het gebied van ontwerp en ramingen. Om te kunnen voldoen aan de eisen van
een solide (PRI-)raming krijgen planstudies ten opzichte van vroeger een groter detailniveau. Per studie is
daardoor meer inzet van personeel nodig dan voorheen, met name deskundigen op het gebied van
wegontwerp en kostenramingen

4.5 Totaalbeeld IVV-taken
In de hierboven beschreven ontwikkelingen zijn een aantal lijnen herkenbaar. Enkele traditionele taken
nemen RWS-breed af (planstudies, subsidies) en enkele nieuwe taken dienen zich aan (verkenning nieuwe
stijl, PPS). Per saldo zullen deze ontwikkelingen, over het geheel van de IVV-taken bezien resulteren in een
beperkte afname in de omvang van de taken.

5. Uitvoering van de IVV-taken in de toekomst
5.1 Betekenis van de verwachte ontwikkelingen voor de toekomstige IVV-taken
De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat de IVV-taken een turbulente, dynamische omgeving
kennen met sterke fluctuaties in het takenpakket. Het rijtje "SWAB - MIT in beton - BOR" spreekt wat dat
betreft boekdelen. De belangrijkste uitdaging voor RWS is dan ook om zo flexibel en wendbaar te zijn dat
snel ingespeeld kan worden op nieuwe, deels onverwachte, ontwikkelingen. De organisatie inrichten op de
laatst bekende verwachtingen is niet meer voldoende; het risico achter de feiten aan te lopen is dan t e groot.
De flexibiliteit kan gevonden worden in het meer inzetten van flexibele capaciteit: tijdelijk personeel, inhuur
en uitbesteding. Ook kan de flexibiliteit van het vaste personeel vergroot worden door te sturen op bredere
inzetbaarheid, bijvoorbeeld door een grotere mobiliteit.

5.2 Toekomstige personele inzet IVV-taken: kwalitatief
Voor het gehele werkveld van de IVV-taken geldt dat de verhouding met andere overheden en marktpartijen
complexer wordt. De rolverdeling zal per project kunnen wisselen. Waar RWS nu nog vaak de initiatiefnemer
is zal het initiatief in de toekomst ook bij andere partijen liggen. De rol van RWS zal in dat geval verschuiven
naar die van toetser. Om een goede toets t e kunnen uitvoeren moet RWS ook de eigen deskundigheid op
peil houden door een minimaal aantal verkenningen en/of planstudies zelf uit t e voeren.
De dynamische omgeving zal meer flexibiliteit van medewerkers en organisatie vragen. Deze ontwikkeling
past goed bij de wensen van jonge medewerkers. Ze hebben behoefte aan meer afwisseling en uitdaging.
Een regelmatige afwisseling in het takenpakket is dus in het belang van organisatie en medewerker. RWS kan
snel inspelen op nieuwe of gewijzigde taken en voor jonge medewerkers blijft RWS een aantrekkelijk
werkgever.
In hoofdstuk 3 , pagina 10, is al aangegeven welke kwaliteiten de medewerkers binnen het werkveld van de
IVV-taken bezitten. Met het fundament daarvan als blijvende basis wordt in het volgende overzicht een
aantal kwaliteiten genoemd die de komende jaren een extra accent behoeven. Kwaliteiten - of competenties
- kunnen worden onderscheiden naar de feitelijke kennis en ervaring, vaardigheden en de houding van een
medewerker. Binnen de IVV-taken zal de gevraagde kennis verschillen per werksoort. De benodigde
vaardigheden en houding zullen grotendeels gelijk zijn voor de drie programma's. Juist in een complexere
omgeving waarin met meerder partners samengewerkt wordt zijn de vaardigheden van de medewerkers van
toenemend belang.
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Belangrijke competenties medewerkers IVV-ta !n in 2005
Kennis voor beleidsvoorbereiding & evaluatie Meer nadruk op beleidsevaluatie
Brede, integrale kennis van HWN, OWN en OV
Kennis voor subsidies
Financieel economisch
HBO/WO
Inhoud: verkeer/RO/milieu/kosten
Planeconomie t.b.v. toetsen voorstellen van derden
Financieel-economisch voor PPS, innovatief
aanbesteden etc.
Breed inzetbaar
Samenwerken
Adviseren
Regisseren
Integrale /'brede kijk
Projectmatigwerken
Communicatief / netwerken
Onderhandelen
Politiek en bestuurlijk inschattingsvermogen
Los kunnen laten / overdragen
Open / transparant
Beleidsgevoelig
Klantgericht
Kostenbesef
Flexibel
DurF / lef
Ondernemend
Maatschappelijk gericht
Beleidsvoorbereidingen evaluatie
BVE werkzaamheden zijn in zekere mate afhankelijk van initiatieven van anderen (regionale overheden,
politiek). Dit zal de komende jaren nog verder toenemen. Andere overheden en ook marktpartijen zullen
vaker het initiatief nemen. Dit vraagt van medewerkers een open houding en een plezier in het
samenwerken.
Er is een grote vrijheid bij het invullen van de eigen taak. Van belang voor de motivatie is dat de
medewerkers de wisselende vraag, de vrijheid en de soms onduidelijke verantwoordelijkheden aankunnen.
Subsidies
Tot 1-1 -2003 blijft het van groot belang dat de administratieve afhandeling en financiële beheersing van de
subsidie-projectenzorgvuldig worden uitgevoerd. Het op peil houden van de aanwezige kwaliteiten zal de
nodige energie vergen, Een projectgroep zal zich enerzijds over het decentralisatieproces zelf buigen en
anderzijds zich buigen over de benodigde personeelsinzet en de kwaliteiten van de medewerkersdie na 1-1
2003 de megaprojecten zullen beheren. Daarnaast zullen nog nader te bepalen activiteiten (b.v. financiële
verantwoording) ook na 1-1-2003 door DCP kunnen worden opgedragen, hetgeen die projectgroep als
onderdeel van het decentralisatieproces zal vaststellen.

-

Verkenningen en planstudies
Nieuwe V&P's worden in de toekomst integraler opgezet in relatie met andere departementen en de regio.
Een bredere kijk bij medewerkersis dus wenselijk. Als de ontwikkelingen rond PPS doorzetten zal dit
gevolgen hebben voor de rol die RWS speelt bij de aanleg van infrastructuur. Die zijn nu nog te onduidelijk
om al concreet te kunnen aangeven wat dit betekent voor de gewenste kwaliteiten van medewerkers. Wel is
duidelijk dat een en ander er qua organisatie en verantwoordelijkhedener niet eenvoudiger op zal worden. Er
zal minder op de klassieke, projectmatige, manier gewerkt worden. Er zijn meerdere particpanten met een
Wisselende rol en verantwoordelijkheid voor RWS. Dit zal de nodige flexibiliteit vragen van de medewerkers
in het omgaan met deze onzekerheid. Veel meer dan in het verleden zal sprake zijn van onderhandelingen en
samenwerking met andere partijen.
Het blijkt moeilijk om ervaren projectleiderste werven en/of blijvend te binden aan RWS. De bevoegdheden,
waardering en beloning van een projectleider lijken ontoereikend voor een sterke positie van RWS op dit deel
van de arbeidsmarkt. Soms wordt de wens geuit om een RWS-brede pool op te zetten met ervaren
projectleiders. Richting de projectleiders kan dan de belofte van interessante projecten gedaan worden
waardoor zij zich makkelijker blijvend zulten binden aan RWS.
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5.3 Toekomstige personele inzet IVV-taken: kwantitatief
Beleidsvoorbereidingen evaluatie
De ontwikkelingen binnen beleidsvoorbereiding en evaluatie volgen uit het NVVP. Meer aandacht is er voor
netwerkbenadering, regionale ontwikkelingen: bestuur op maat, benutting en beprijzing, waaronder het
rekeningrijden.
De verwachting is dat deze ontwikkelingen een lichte toename zullen betekenen van het takenpakket. Door
de intensieveresamenwerking met andere overheden en marktpartijen betekent het echter niet direct een
grotere inzet van RWS. Bestuur op maat betekent dat er een grotere diversiteit ontstaat in initiatiefnemers,
Het werkgebied van beleidsvoorbereiding en evaluatie wordt complexer en veelkleuriger.
In 1999 waren ruim 160 fte's direct betrokken bij beleidsvoorbereidingen evaluatie droog bij de 9 regionale
directies. In 2005 zal de inzet van eigen personeel naar verwachting een vergelijkbare omvang kennen.
Voor de arbeidsmix op beleidsvoorbereiding en evaluatie gelden de volgende afwegingen:
Onderzoek wordt grotendeels uitbesteed, met name aan de specialistische diensten,
Ontwikkeling instrumentarium en modelberekeningenworden uitbesteed, ook met name aan de
specialisten,
Strategie-ontwikkelingwordt zelf gedaan,
Beleid als onderdeel van het politiek/bestuurlijk domein wordt zelf gedaan,
Politieke events en projecten worden zelf gedaan.
Een belangrijke vorm van flexibiliteit wordt bereikt door breed inzetbare medewerkers. Dit kan onder
andere gestimuleerd worden door uitwisseling met, en doorstroming naar andere afdelingen of directies
maar ook naar partijen buiten de RWS; zoals provincies, gemeenten of een adviesbureau.
M e t de voorgaande overwegingen als uitgangspunt streven we naar de volgende arbeidsmix voor
beleidsvoorbereidingen evaluatie.
60 tot 65 % van de benodigde inzet zelf doen met personeel in vaste dienst,
5 % zelf doen met tijdelijk personeel,
o
5 % zelf doen via inhuur en
o
25 tot 30 % uitbesteden
Deze streefwaarden betekenen voor de meeste directies dat nog steeds het overgrote deel van de
taken zelf gedaan wordt maar dat een grotere flexibiliteit wordt nagestreefd door meer uitbesteding
voorzover dat mogelijk is.
Het volgende beeld geeft een impressie van de beschreven verwachtingen. Het takenpakket vertoont over de
jaren heen een golfbeweging, toch is er sprake van een stabiele basis in het takenpakket. De inzet van eigen
personeel is gebaseerd op deze basis. De pieken in het takenpakket kunnen dan met flexibele inzet van
tijdelijk personeel, inhuur of uitbesteding worden opgevangen.
Verwachte ontwikkeling BVE-taken en personeelsomvang
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Subsidies
Tot 1-1-2003 is het van groot belang de benodigde personele inzet en de kwaliteiten van de medewerkers
op peil te houden. Afbouw van inzet en kwaliteit kan pas ná deze datum geschieden onder het voorbehoud
van de zorg voor de megaprojecten.
Nadat de GDU-grens voor het programma Regionale/Lokale Infrastructuur op 1-1-2003 aanmerkelijk is
verhoogd, resteren slechts 4 megaprojecten, waarvoor RWS dan nog subsidieverstrekker is. Voor het
financieel beheer van deze subsidiegelden blijft een goede administratie essentieel; gezien de grote bedragen
binnen de subsidies blijft dit uiterst relevant voor de accountantsverklaring.
Na 1-1-2003 zal de personele omvang en kwaliteit bepaald gaan worden door deze megaprojecten, Deze 4
megaprojecten liggen alleen bij de Regionale Directies ZH en NH. Bij de andere Directies zijn dus geen
Regionale/Lokale subsidieprojectenmeer. De specifieke deskundigheid zal dan of over deze beide directies
verdeeld kunnen zijn, danwel op één locatie geconcentreerd moeten worden. De projectgroep die dit
decentralisatieproces onderzoekt zal dit meenemen. Het gehele onderzoek zal eind 2000 afgerond moeten
zijn.
Van het totale subsidiewerkpakketzullen de GDU en EIISS-regeling in 2003 eveneens bij de RD‘en zijn
afgelopen.
Het railprogramma zal slechts incidenteel werk verschaffen en dan nog alleen op het gebied van
Verkenningen en Planstudies. Gezien het minimale karakter hiervan en de onzekerheid over opdrachten
vanaf 2003 is de personele inzet op dit railprogrammaniet meegenomen in de trend vanaf 2003.
Het volgende beeld geeft een impressie van de beschreven verwachtingen. Duidelijk herkenbaar is de
trendbreuk wanneer de ophoging van de GDU-grens ineens, een afname van het takenpakket en
personeelsinzet betekent. In 1999 waren ruim 50 fte‘s werkzaam op subsidies, in 2003 zal dit teruglopen tot
een aantal van 10 tot 15 fte’s.
Verwachte ontwikkeling subsidietaken en personeelsomvang
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Verkenningen en planstudies
Het toekomstige takenpakket binnen verkenningen en planstudies wordt bepaald door beïnvloedbare, maar
ook niet-beïnvloedbare(externe) factoren. De belangrijkste externe factor is de vraag naar verkenningen en
planstudies vanuit de bestuurskern. Het aantal droge verkenningen en planstudies neemt de komende jaren
af; zo blijkt uit het ’in beton gegoten MIT‘. Gezien het arbeidsintensieve karakter van verkenningen en
planstudies heeft dit direct gevolgen voor de benodigde inzet. Het aantal medewerkers, werkzaam aan
verkenningen en planstudies, zal dan ook afnemen. Tegelijk zijn er ontwikkelingen die leiden tot nieuwe
taken, Het meest recente voorbeeld is het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR); de exacte gevolgen zijn
nog niet bekend, Ook een verkenning nieuwe stijl met een integrale, meer gebiedsgerichte benadering zal
meer inzet vergen dan een traditionele verkenning. Uit het NVVP zal waarschijnlijk ook een grotere vraag
naar verkenningen en planstudies voortkomen.
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Een belangrijke beïnvloedbarefactor is de taakverdeling met de markf. Binnen de discussie over de mate van
marktbenutting geldt als belangrijk uitgangspunt dat de IVV-taken behoren tot de publieke taak, de
kerntaken, van RWS. Het aandeel van de markt in de uitvoering van deze taken is een belangrijke
strategische keuze. Ten behoeve van een heldere discussie zullen de twee uitersten naast elkaar gezet
worden. Enerzijds kan de komende jaren gekozen worden voor het voortzetten van de huidige taakverdeling.
Anderzijds bestaat de mogelijkheid van het maximaal inschakelen van de markt. Deze twee mogelijkheden
markeren de bandbreedtewaarbinnen de organisatie zich naar verwachting zal ontwikkelen.
De eigen deskundigheid zal ten allen tijde van voldoende omvang en kwaliteit moeten zijn om taken zelf uit
te kunnen voeren èn de uitvoering ervan door marktpartijen te kunnen toetsen.
De bovengenoemde ontwikkelingen betekenen in 2005 dat de personeelsomvang bij verkenningen en
planstudies zich naar verwachting beweegt tussen circa 100 en 150 fte. In 1999 werkten er gemiddeld 190
fte bij de regionale directies aan verkenningen en planstudies. Uitgaande van de huidige taakverdeling met
de markt en een maximale beleidsvraag vanuit het NVVP zal de omvang van het eigen personeel ongeveer
150 fte bedragen. Uitgegaande van een maximale inschakelingvan de markt en een minimale beleidsvraag
vanuit het NVVP is deze omvang naar verwachting 100 fte.
Van belang is een keuze van RWS ten aanzien van de taakverdeling met de markt. Hieronder zijn de
belangrijkste argumenten op een rij gezet voor de discussie over dit onderwerp.
Maximale marktbenutting:
Uitbesteding aan marktpartijen wordt doorgaans beschouwd als een prikkel tot efficiëntie en innovatie.
Marktbenutting is een belangrijk thema binnen het RWS visietraject.
Maximale flexibiliteit om in te spelen op fluctuaties in het takenpakket.
Huidige taakverdeling met markt voortzetten:
De deskundigheid van RWS wordt breder gewaarborgd dan alleen bij de kritische omvang.
IVV-taken behoren tot de kerntaken van RWS die daarom zelf gedaan worden. Meer marktbenutting is
met name bedoeld voor de realisatiefase van aanleg en beheer & onderhoud.
RWS kan een aantrekkelijker werkgever zijn als medewerkers meer afwisseling in het werk geboden
wordt. Zelf doen is leuker.
Huidige taakverdeling biedt voldoende mogelijkheid om in t e spelen op fluctuaties in het takenpakket.
De kosten van eigen personeel zijn lager dan die van uitbesteding.
Deze argumenten illustreren dat vooral de onderliggende overtuiging de doorslag zal moeten geven ten
aanzien van de mate van marktbenutting. De hoofddirectie heeft een conceptversie wan dit rapport
besproken in haar vergadering van 11 juli 2000. Daarbij heeft ze zich uitgesproken voor de richting van
maximale marktbenutting.
A rbeidsmix
Ten aanzien van de arbeidsmix van verkenningen en planstudies gelden de volgende uitgangspunten.
0
Uitbesteed wordt de advisering op het gebied van regionale ontwikkeling en planologie.
0
Uitbesteed worden ook technische onderzoeken, bv. op het gebied van geluidshinder.
Projectmanagementen samenwerking met partners wordt zelf gedaan.
RWS zal voldoende verkenningen en planstudies zelf blijven uitvoeren. Zo blijft de eigen deskundigheid
gewaarborgd en is het mogelijk de uitbestede verkenningen en planstudies te beoordelen.
0
Inhuur en uitbesteding bieden de nodige flexibiliteit; er kan snel op nieuwe ontwikkelingen gereageerd
worden. Inhuur en uitbesteding betekenen doorgaans wel hogere kosten. Gezocht moet worden naar de
juiste balans tussen flexibiliteit en het kostenplaatje.
Een belangrijke vorm van flexibiliteit wordt bereikt door breed inzetbare medewerkers. Dit kan onder
andere gestimuleerd worden door uitwisseling met, en doorstroming naar andere afdelingen of directies
maar ook naar partijen buiten de RWS; zoals provincies, gemeenten of een ingenieursbureau.
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1. Arbeidsmix bij huidige taakverdeling met de markt.
Met de voorgaande overwegingen als uitgangspunt èn indien gekozen zou zijn voor een gelijkblijvende
taakverdeling met de markt zou dit de volgende arbeidsmix voor verkenningen & planstudies hebben
betekend.
50 tot 55 % van de benodigde inzet zelf doen met personeel in vaste dienst,
0
5 tot 10 % zelf doen met tijdelijk personeel,
0
15 tot 20 % zelf doen via inhuur en
20 tot 25 % uitbesteden
Deze arbeidsmix betekent voor de meeste directies een toename van de flexibele schil. Voor enkele andere
directies betekent het echter een grotere inzet van eigen personeel; resultaat hiervan kan zijn dat het
kostenniveau positief beïnvloed wordt.
2. Arbeidsmix bij maximale marktbenutting

Bij de keuze van maximale marktbenutting zal de arbeidsmix er als volgt uit kunnen zien:
0
35 tot 40 % van de benodigde inzet zelf doen met personeel in vaste dienst,
5 tot 10 % zelf doen met tijdelijk personeel,
0
5 tot 10 % zelf doen via inhuur en
0
45 tot 50 % uitbesteden
Bij een dalend takenpakket zal de flexibele schil als eerste afnemen. De uitbesteding en inhuur zullen dan
afnemen en de inzet met eigen personeel zal relatief toenemen. Bij een toename van het takenpakket zal zich
het omgekeerde voordoen, De werkelijke arbeidsmix op een bepaald moment zal daarom altijd afhankelijk
zijn van de ontwikkelingen in de omvang van het takenpakket.
Het volgende beeld geeft een impressie van de beschreven verwachtingen. De hoofddirectie heeft zich
uitgesproken voor maximale marktbenutting, waar mogelijk. Dit houdt in dat de ontwikkeling van de
personeelsomvang meer richting 100 fte zal gaan in 2005.
Vewachte ontwikkeling verkenningen & planstudiesen personeelsomvang afhankelijk
van marktinzet en NWP-vraag
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Voor enkele directies zal de afname betekenen dat de kritische massa voor het behoud van deskundigheid
binnen de directie gevaar loopt. Dit risico speelt nog sterker bij meer uitbesteding van verkenningen en
planstudies. Maximale marktbenutting betekent in 2005 naar verwachting een omvang van 100 fte RWSbreed op verkenningen en planstudies, dit zal waarschijnlijk betekenen dat er versnipperingvan kennis en
deskundigheid dreigt als de huidige organisatie van IVV-taken per regionale directie gehandhaafd blijft. Het
is daarom belangrijk dat er oplossingen gezocht worden die voor de RWS als geheel optimaal zijn.
o Flexibel inzetten van medewerkers op verschillende programma's; niet alleen binnen de IVV-taken, maar
ook bijvoorbeeld binnen benutting, voorbereiding van aanleg rijkswegen of verkenningen en planstudies
nat.
o Samenwerking tussen regionale directies om samen een kritische massa van deskundigheid te bereiken.
o Een RWS-brede pool of 'vliegende brigade' met expertise op het gebied van de IVV-taken: bijvoorbeeld
het IVV-detacheringsbureau.
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6. Samenvatting en conclusies
1. In de strategische doorkijk naar de komende jaren is de focus gericht op de IVV-taken. De manier waarop
deze per directie zijn georganiseerd is hieraan ondergeschikt.
2. Een RWS-brede optiek is noodzakelijk. Een strategische doorkijk met betrekking tot de IVV-taken moet
over de grenzen van regionale directies en die van de werksoorten heen kijken. Optimalisatie binnen de
uitvoeringsorganisatie dient niet vanuit één directie of vanuit één werksoort maar vanuit een RWS-brede
invalshoek plaats te vinden. De consequenties voor de specialistische diensten worden daarbij ook
meegenomen. De IVV-hoofden zullen met dit rapport de vertaalslag maken naar de eigen directie en
vervolgens de afzonderlijke plannen bespreken en gezamenlijk de RWS-brede benadering uitwerken.

3 . Het is zinvol een vergelijkbare inventarisatie uit te voeren voor de natte werksoorten. Bij het zoeken naar
RWS-brede oplossingen is het van belang om daar ook zicht op t e hebben.
4. Keuzes van RWS kunnen van invloed zijn op het IW-werkpakket. Een deel van de factoren die het

toekomstige IVV-werkpakket bepalen is extern en kan niet door RWS worden beïnvloed. Er zijn echter
ook beïnvloedbare factoren. Zo is een belangrijke vraag in welke mate marktwerking wordt toegelaten
binnen het werkveld verkenningen en planstudies. Dit werkveld wordt beschouwd als kerntaak van de
overheid, maar er ligt een keuze voor welk deel van de taak je als overheid zelf wilt doen en welk deel je
aan de markt wilt laten. De hoofddirectie heeft zich in dit verband uitgesproken voor het maximaal
benutten van de markt, waar mogelijk.
5. Bevorder de flexibiliteit van organisatie en medewerkers.
Naar verwachting is het werkpakket per directie op termijn niet altijd en overal voldoende van

1
0

omvang om hiervoor een werkeenheid per directie in stand te houden. Onderzoek de
mogelijkheden om bepaalde delen van het werkpakket anders te organiseren. Bijvoorbeeld een
pool van deskundigen op een centrale plek die overal in het land projecten doen. O f een directie
die voor een project gebruik maakt van medewerkers van een andere directie.
Om een RWS-brede benadering te bevorderen dienen de mogelijkheden voor
uitwisseling/onderlinge detachering/uitlenen/stages te worden vergroot.
RWS kan een aantrekkelijk werkgever zijn voor mensen die afwisseling en uitdaging ambiëren.

8
1
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BIJLAGE 1: Samenstelling van de werkgroep
F. Delpeut/J. Rienstra (HKU)
R. Hillen (DZH)
J. Sijborn/M. op ‘tHof (DON)
H. Latour/C.Timmerman (DU)
R, Auburger (DNH)
J. Poot (HKK)
J. Luijendijk (HKP)
R. van Winden (HKU)
R. van Broeckhuysen (HKU)

BIJLAGE 2: Verslag bespreking hoofddirectie 11 juli

Afsprakenlijst n.a.v. de vijfentwintigste bijeenkomst
van de Hoofddirectie in 2000 gehouden op 11 juli
Aanwezig: de heren Prins (DG en voorzitter), Kohsiek (K), Struik (plv.U), Parlevliet (C) en Adams
(BDG en secretaris)
Afwezig : de heren Keijts (plv.DG) en Kieft (U)
Afschrift: Minister, Staatssecretaris, HID’en, medewerkers Hoofdkantoor, leden Bestuursraad,
Verkeersraden, Directeur DVO, Profiel.
3. IW-taak 2005 (i.a.v. de heren Hillen en Rienstra)
nota van HK-U d.d. 29-6-2000
Vergaderstuk:

De DG geeft vooraf aan dat dit voor de Hoofddirectie een eerste bespreking over dit onderwerp wordt
en dat tijdens deze vergadering nog geen besluiten zullen worden genomen.
De heer Rienstra licht vervolgens toe dat de werkgroep IW-taken in het leven is geroepen naar
aanleiding van de signalen dat het in het beton gieten van het MIT tot gevolg zou hebben dat de
binnen RWS beschikbare capaciteit op dit terrein fors zou moeten worden teruggebracht. Dit heeft de
betrokken regionale directies tot de conclusie geleid dat dit iets is dat gezamenlijk moet worden
bekeken en waarbij ook oplossingsrichtingen geformuleerd moeten worden die over de grenzen van de
regionale directies en de verschillende programma’s heen reiken.
Het nu voorliggende rapport bevat een inventarisatie van de droge IW-taken en beschrijft de
verwachte ontwikkelingen in taken voor de werksoorten beleidsvoorbereiding en -evaluatie, subsidies
en verkenningen en planstudies wegen. Per werksoort is geanalyseerd wat de situatie op dit moment
is en wat de verwachte situatie over vijf jaar zal zijn. Hieruit zijn de volgende beelden naar voren
gekomen:
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie: ervan uitgaande dat de HID’en hun zogenaamde “hoge hoed”
op zullen houden wordt verwacht dat het takenpakket en de daarmee samenhangende personele
omvang met de nodige schommelingen redelijk constant zal blijven. Dit vereist wel het inbouwen van
de nodige flexibiliteit.
Subsidies: de verwachting is dat op dit terrein de decentralisatie verder voort zal schrijden. Dit zal
onder meer tot uiting komen in het optrekken van de grens voor de gebundelde doeluitkering. Het
takenpakket en de daarmee samenhangende personele omvang zal dus afnemen.
Verkenningen en planstudies: actuele ontwikkelingen als innovatief aanbesteden en het BOR laten
zien dat de RWS een aantal taken op dit terrein los zal laten. Aan de andere kant zullen zaken als het
Tracébesluit en deskundig opdrachtgeverschap er voor zorgen dat er altijd een substantieel
takenpakket bij de RWS zal blijven liggen. De verwachting is dat het RWS-takenpakket en de daarmee
samenhangende personele inzet de komendejaren een dalende tendens laat zien.
Op basis van de analyse komt de werkgroep met de volgende adviezen:
0
Voer de discussie over de IW-taken en voorkom fixatie op de IW-eenheden
0
Betrek de totale RWS-organisatie en kijk over de grenzen van de diensten en de programma’s heen
0
Bevorder de flexibiliteit van de organisatie én de betrokken medewerkers
0
Neem als RWS het initiatief in de discussie over de rolverdeling tussen markt en overheid
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Kijkend naar het vervolg wordt in het rapport voorgesteld om de resultaten van de analyse te
verwerken in de strategische bedrijfsplannen die de diensten nu aan het opstellen zijn en in de offerte
van de RWS-uitvoeringsorganisatieaan de beleidsdirecties.Verder zal de IW-hoofden worden
gevraagd om vóór Ioktober aanstaande de resultaten van de afzonderlijke strategische
bedrijfsplannen collegiaal te toetsen en een aanbeveling te doen aan de Hoofddirectie over de RWSbrede uitwerking.
Door de Hoofddirectiewordt benadrukt dat het belangrijk is dat we als RWS een eigen visie hebben op
de ontwikkeling van de IW-taken binnen de organisatie en ook op ontwikkelingen als de verkenning en
planstudie nieuwe stijl waar DG-P op dit moment het voortouw in heeft. De DG wil op basis hiervan ook
duidelijke afspraken maken in zijn contract met de
Verder is de Hoofddirectie van mening dat een
koppeling moet worden gelegd met het thema regionaal maatwerk zoals dat wordt uitgewerkt in het
kader van het visietraject. De concrete gegevens die uit deze exercitie komen kunnen dienen als een
goede onderbouwing.

s.

Afgesproken wordt dat het rapport van de werkgroep met een begeleidende brief van de DG, waarin
de context en de status van het rapport duidelijk worden aangegeven, naar de HID’en en ook naar de
GOR zal worden gezonden. Het onderwerp zal in oktober terug komen in de Hoofddirectie.
Vervolgtraject:
Contactpersoon:

HO oktober 2000, verzending ter informatie naar HID’en en GOR
drs. ing. J. Rienstra (tel. 070-351 9481)
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BIJLAGE 3: Aanbiedingsbrief rapport aan directies
Aan

HID's van de regionale directies van

Rijkswaterstaat-

Con tactpersoon

Doorkiesnummer

drs ing. J. Rienstra-

070 3519481

Datum

Bijlage(n)

11 juli 2000

rapport IVV-taak

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Onderwerp

rapportage IVV-taken (droog),
vertaling voor de periode 2002-2006

Geachte heer,

Bijgaand treft u aan het door de HD op 11 juli besproken rapport "IVV: van Roodeschool tot Zierikzee"
Het beschrijf? de huidige IVV-taken (droog) en de ontwikkeling van de taken voor de
(dee1)programma's beleidsvoorbereiding en evaluatie (bve), subsidies en verkenningen, planstudies
wegen. Op grond van de ontwikkelingen is beschreven hoe de uitvoering van de IVV-taken in de
toekomst kan zijn.
De HD herkent zich in de inhoud en geeft het als rode draad mee in het denken over en analyseren
van de verdere ontwikkeling van RWS waar het gaat om de IVV-taken. Paragraaf 5.3 "toekomstige
personele inzet IVV-taken: kwantitatief" dient daarvoor als leidraad. Onder andere t.b.v. de bijdrage
aan het strategische bedrijfsplan..
De HD heeft zich nadrukkelijk uitgesproken voor de lijn "maximaal benutten van de markt", wat tot

uitdrukking komt in (de taken van) het verkenningen en planstudie-programma.
Voorts spreekt de HD zijn waardering uit voor de RWS-brede benadering en ziet de uitwerking van het
IVV-hoofden-overleg graag tegemoet .
Het IVV-hoofden-overleg heeft zich bereid verklaart, op grond van de bijdragen per regionale directie,
een RWS-breed, i.c. een RD-overstijgend, karakter uit de bijdragen te destilleren dan wel daar aan
toevoegen.
De resultaten zullen worden verwerkt in de RWS-offerte over de periode 2002-2006, welke op 1
november aan de SC zal worden gezonden.
Mede op grond van de RWS-offerte zullen goede contract-afspraken over de te leveren producten en
diensten binnen de IVV-taak tot stand gebracht moeten worden betreffende de periode 2002-2006.
In het DC-HID gesprek dit najaar zal over de geanalyseerde IVV-taken binnen uw directie gesproken
worden en zal er specifieke aandacht zijn voor de RWS-brede, i.c. RD-overstijgende, consequenties en
mogelijkheden.
Met vriendelijke groet,
DC-RWS

Ir. H. Prins
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