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INLEIDING
1.1

ACHTERGROND

Het scheepvaartverkeer op sommige Nederlandse wateren wordt begeleid (bijgestaan) door verkeersdiensten vanuit verkeersposten of verkeerscentrales'. Deze
verkeersbegeleiding is met name gericht op de beroepsvaart en op 'drukke" of
potentieel gevaarlijke scheepvaartroutes. De verkeersdiensten hebben een takenpakket dat globaal bestaat uit verkeersbegeleiding, nautisch beheer en overige
taken (afhankelijk van gebied en scheepvaart). Het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (V&W) is verantwoordelijk voor de verkeersdiensten. Het takenpakket
wordt in internationaal verband aangeduid met de term "VTS" (Vessel Traffic
Services 2).
In Den Helder is een verkeersdienst gevestigd die belast is met verkeersbegeleiding (het uitvoeren van de VTS-taken) voor de scheepvaartwegen Schulpengat,
Molengat, Rede van Den Helder, Marinehaven Willemsoord, Rij kszeehaven het
Nieuwe Diep tot de Koopvaardersschutsluis en de veerhaven. Dit gebied (gedefinieerd door vastgestelde geografische coördinaten) wordt het VTS-gebied Den
Helder genoemd. De bemensing van de verkeersdienst bestaat uit verkeersdienstcoördinatoren4 die in dienst zijn van de Koninklijke Marine (KM).
De werkplek van de verkeersdienstcoördinator is de operationele ruimte in de verkeerscentrale te Fort Harssens. De verkeersdienstcoördinator werkt ruimtelijk gescheiden van de Haven Coördinatie Centrum (HCC) - operators. Deze operators
verzorgen het beheer van de Marinehaven Willemsoord. In het Waddengebied is
voorts een verkeerscentrale gesitueerd in de vuurtoren van Terschelling, de Brandans.

2

In dit rapport hanteren wij de term verkeerscentrale.
Overeenkomstig internationale afspraken wordt de volgende definitie van VTS gehanteerd:
"A VTS is a service implemented by a competent authority, designed to improve safety and
efficiency of vessel traffic and to protect the environment. The service should have the capability to interact with the traffic and respond to traffic situations developing in the VTS
area ". In Nederland is het Directoraat-Generaal Goederenvervoer van V&W de "competent
authority ".
In het VTS-gebied neemt het Nieuwe Diep een uitzonderingspositie in. De preventieve
werking van het VTS in het Nieuwe Diep is marginaal ten gevolge van de huidige materiële
uitrusting.
Verkeersdienstcoördinator is de lokale benaming van de in internationaal verband gehanteerde term VTS-operator of de in nationaal verband gehanteerde benaming verkeersleider.
In Nederland zijn VTS-operators in dienst van de lokale VTS-autoriteit (bijvoorbeeld: de
lokale RWS-directie, gemeentelijke havenbedrjven, het Havenschap of de KM).
vetiher of
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Het Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG) van V&W heeft in 1997/98
met de KM en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat
een onderzoek uitgevoerd naar de (gewenste) functionaliteit van het VTS
Den Helder.
De in het onderzoeksrapport opgenomen adviezen over deze functionaliteit, over
de taakstelling van het VTS en over de aanpassing/uitbreiding van de functionele
voorzieningen zijn door het DGG overgenomen. Het uitvoering geven aan deze
adviezen zal in een later stadium (los van de hier gepresenteerde uitkomsten van
het werkbelastingsonderzoek) door het DGG gestart worden.
Voorts is in het onderzoeksrapport geadviseerd de personele bezetting voor het
VTS-gebied Den Helder uit te breiden. In relatie daarmee is geadviseerd een
werkbelastingsonderzoek uit te laten voeren om na te gaan of "eenmansbediening"
in bepaalde perioden toelaatbaar is. In dat werkbelastingsonderzoek moet tevens
bezien worden in hoeverre de wetgeving aangaande arbeidsomstandigheden
(Arbo) "eenmansbediening" toelaat.
De AVV heeft daarop Berenschot gevraagd het onderzoek naar de huidige en de
toekomstige werkbelasting van de verkeersdienstcoördinatoren van het VTS
Den Helder uit te voeren.
1.2 ONDERZOEKSOPDRACHT

De opdracht voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:
Voer een onderzoek uit naar de huidige en de toekomstige werkbelasting van de
verkeersdienstcoördinatoren van het VTS Den Helder.
Het onderzoek leidt tot de volgende eindresultaten:
Huidige situatie
•

Overzicht van de taakbelasting van de verkeersdienstcoördinator:
-

-

voor de huidige bezetting wordt de taakbelasting naar piek-, dal- en
gemiddelde werktijden en naar urgentie van uitvoerbaarheid ingedeeld
(a. niet-uitstelbare activiteiten, b. beperkt uitstelbare activiteiten en c.
uitstelbare activiteiten)
voor een tweemansbezetting wordt de taakbelasting in de genoemde
tijden en qua urgentie van uitvoerbaarheid vastgesteld.

Me,,bc Cf
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Toekomstige situatie
•

Bepaling van de omstandigheden en tijdsperioden waarin eenmansbediening
van het VTS Den Helder gezien de taakbelasting mogelijk dan wel wenselijk is, onder garantie van een optimale dienstverlening.

•

Bepaling van de mogelijkheid van een gecombineerde twee- en eenmansbediening in een (praktisch te realiseren) roosterdienst.

Voorwaarden op grond van wet- en regelgeving
•

Bepaling van de mogelijkheid dat, en de eventuele voorwaarden waaronder,
de bestaande wet- en regelgeving eenmansbediening toestaat.

Bij de opdracht hebben wij onder meer de volgende kanttekeningen geplaatst:
•
•
•

•

De toekomstige werkbelasting wordt onder meer beïnvloed door de nieuw te
treffen en aan te passen technische voorzieningen.
Naast de feitelijke werklast kijken wij naar de ervaren werklast.
De interpretatie van de KM van het Beeldschermbesluit (tot de Arbobesluiten behorend) is nodig voor het bepalen van de voorwaarden op grond
van wet- en regelgeving.
Uitgangspunt bij dit onderzoek is dat de vigerende personeelsregelingen van
kracht blijven.

Wij hebben dit onderzoek gefaseerd aangepakt:
•
•

•
•

Fase 1: Oriëntatie, introduceren onderzoek en opstellen taakoverzichten.
Fase 2: Uitvoeren werklastmeting huidig takenpakket; onderzoek werkprocessen HCC en verkeersdienst Terschelling; bepalen voorwaarden op grond
van wet- en regelgeving.
Fase 3: Ontwikkelen scenario toekomstige werklast.
Fase 4: Opstellen eindrapport.

Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de AVV, de KM en het DGG. Bij het afsluiten van fase 1 en
van fase 2 en 3 is een bijeenkomst tussen de begeleidingscommissie en Berenschot georganiseerd. In deze bijeenkomsten zijn de resultaten van respectievelijk
fase 1 en fase 2 en 3 besproken.
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1.3 GEHANTEERDE ONDERSZOEKSDEFINITIES

In dit onderzoek hebben wij de volgende definities gehanteerd:
Tabel 1.

Onderzoeksdefinities.
BEGRIP

DEFINITIE

X-activiteiten

Niet-uitstelbare activiteiten: activiteiten dienen onmiddellijk te
worden uitgevoerd

Y-activiteiten

Beperkt uitstelbare activiteiten: niet langer dan een kwartier uitstelbaar

Z-activiteiten

Uitstelbare activiteiten: langer dan een kwartier uitstelbaar

Huidige werklast

Feitelijk bestede arbeidstijd aan x-, y- en z-taken

Toekomstige werklast

Verwachte te besteden arbeidstijd aan x-, y- en z-taken op basis
van huidige werklast en correctiefactoren

Werklastnorni

Redelijk geachte te besteden arbeidstijd aan x-, y- en z-taken: 75
80% van de volledige arbeidstijd

Piek-/dalbelasting

Tijdsegment boven/onder werklastnorm

Acceptabel werkbelastingsniveau

Werkbelasting op werklastnormriiveau met pieken en dalen van
maximaal 1 uur boven of onder de werklastnorm

Beschikbare capaciteit

De feitelijk beschikbare arbeidstijd voor het uitoefenen van de x-,
y- en z-taken

Benodigde bezetting

Aantal benodigde formatieplaatsen voor het uitoefenen van de x-,
y- en z-taken op werklastnormniveau

1.4 OPBOUW RAPPORT
De opbouw van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 gaan wij in op de huidige
werkbelasting van het VTS Den Helder. Hoofdstuk 3 biedt inzicht in de situatie
van de verkeersdienst Terschelling (ter vergelijking van de uitgevoerde werkprocessen), de relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen die van invloed zijn
op het VTS Den Helder. Wij sluiten in hoofdstuk 4 af met onze conclusies en
aanbevelingen.

Mernber of
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2. HUIDIGE WERKBELASTING
2.1

HUIDIG TAKENPAKKET

Het Verkeersbegeleidend Systeem ofwel het systeem voor Vessel Traffic Services
(VTS) is voor het gebied Den Helder op 18 augustus 1988 ingesteld. De operationele taakuitvoering is door het DGG gemandateerd aan de commandant Maritieme Middelen van de KM in Den Helder. In 1990 is het VTS totstandgekomen met
operationele taakuitvoering door de verkeersdienst Den Helder onder verantwoordelijkheid van de commandant Maritieme Middelen. In het "Convenant Scheepvaartverkeer Den Helder" zijn de taken, de verantwoordelijkheden en de uitvoeringsiocatie voor het VTS-gebied Den Helder omschreven.
De eisen die aan het VTS Den Helder gesteld worden, en de daarvoor benodigde
functionaliteiten, zijn (zoals aangegeven in hoofdstuk 1) onderzocht door de
AVV, het DGG en de KM. In het rapport "VIS Den Helder Onderzoek Functionaliteit" 6 zijn de resultaten gepubliceerd. Een conclusie in dat rapport is dat de
taakstelling van het VTS Den Helder met name gericht is op de preventieve rol
van het VTS. De verkeersbegeleiding van scheepvaartverkeer van en naar de haven van Den Helder staat daarbij centraal. Het bestaansrecht van het verkeersbegeleidend systeem (VIS Den Helder) ligt in de verbetering en bewaking van een
veilige verkeersafwikkeling in de regio Den Helder en beperking van de effecten
van incidenten en ongevallen voor mens en met name het (Wadden)milieu.
Concrete, door de verkeersdienstcoördinatoren uit te voeren taken zijn als volgt
aangegeven:
•
•
•

Informatieverstrekking.
Navigatieassistentie.
Verkeersordening.

2.2

KENMERKEN VTS DEN HELDER

Het scheepvaartverkeer in het VIS-gebied Den Helder wijkt af van andere VTSgebieden. De volgende vormen van scheepvaart zijn kenmerkend voor het VISgebied Den Helder:
•
•

Koninklijke Marine (KM).
Zandwinning.

AVV, HDIN 96.307.1.
Mcber f
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•
•
•
•
•

Visserij.
Veerpont Den Helder-Texel.
Offshore.
Pleziervaart.
Binnenvaart.

De KM is de voornaamste actor in het havengebied van Den Helder. Ten tijde van
het in- of uitvaren van schepen of vloot kan het overige verkeer gedeeltelijk stil
komen te liggen (stremming). Er zijn geen specifieke drukke tijden aan te wijzen,
wel zijn de perioden van zomervakantie (juli/augustus) en rond Kerst rustig te
noemen.
De zandwinning levert een continue stroom van scheepsbewegingen.
De visserij onderscheidt zich in dag- en weekvissers. De weekvissers varen uit op
zondagavond en maandagochtend. De terugkomst is dan op donderdagavond of
vrijdag. Dagvissers vertrekken 's ochtends en keren 's middags terug, hoewel
weersomstandigheden en getijden een rol kunnen spelen.
Het veer vaart op gezette tijden behalve 's nachts (met uitzondering van noodgevallen).
De offshore-vaart vereist speciale aandacht (onder andere vanwege het vervoer
van gevaarlijke stoffen), maar kent geen 'vaste tijden".
De binnenvaart beperkt zich grotendeels tot het havengebied, maar is ook toegestaan in de Waddenzee.
De pleziervaart zorgt voornamelijk in de zomer, maar al vanaf mei tot eind september voor extra drukte op het water.
Als enige verdere bijzonderheden voor het VTS Den Helder noemen wij:
•
•
•
•

De verkeers-, milieu- en beheerssituatie voor het VTS-gebied Den Helder is
complex.
De verscheidenheid aan rollen en functies van de diverse actoren in het gebied (KM - waaronder het HCC, het DGG, douane, loodsen, ...) is groot.
De personeelsbezetting omvat 7 f.t.e. voor het VTS, één hoofd Verkeersdienst en één toegevoegd hoofd Verkeersdienst 7 .
De voorzieningen voor de primaire taakuitvoering zijn deels aanwezig, maar
zullen deels vervangen worden door dan wel uitgebreid worden met nieuwe,
(meer) ergonomisch verantwoorde systemen.

De KM geeft aan dat een reorganisatie medio 2000 de formatie zal wijzigen in 6 f.t.e. voor
het VTS, een hoofd Verkeersdienst en een toegevoegd hoofd Verkeersdienst.
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2.3

DE WERKLASTMETING

Voor het bepalen van de huidige werkbelasting hebben wij de feitelijk bestede tijd
per taak gemeten op de verkeerscentrale Den Helder. Op basis van de in het functionaliteitsonderzoek VTS Den Helder geadviseerde taakstelling hebben wij in
overleg met de begeleidingscommissie een takenoverzicht opgesteld. Dit takenoverzicht is het uitgangspunt voor de werklastmeting en is opgenomen in bijlage 1. De geïdentificeerde activiteiten zijn ingedeeld naar x-, y- en z-taken.
Het takenoverzicht is gebruikt als registratiefomulier voor de werklastmetingen op
de verkeerscentrale. Tijdens de metingen op de verkeerscentrale is de bestede tijd
per uitgevoerde taak gemeten en op het formulier geregistreerd.
De metingen zijn op de volgende momenten verricht:
Tabel 2.
METING

2.4

Meetdata en -tijden.
DATUM

TIJDSTIP

1

Zondag 3 oktober

15.00

2

Maandag 4 oktober

6.00

3

Donderdag 7 oktober

17.00

-

19.00 u.

4

Vrijdag 8 oktober

10.00

-

12.00 u.

5

Vrijdag 15 oktober

22.00 — 24.00 u.

6

Zaterdag 16 oktober

12.30

-

-

17.00 u.

8.00 u.

-

14.30 u.

RESULTATEN WERKLASTMETING

Uit tabel 3 blijkt dat de gemiddelde gemeten (waargenomen) werkbelasting van de
verkeersdienst Den Helder 25% bedraagt. Deze gemeten werkbelasting ligt onder
de werklastnorm van 75 tot 80%.
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Tabel 3.

Gemeten werklast VTS Den Helder.
TIJD

PERCENTAGE

Totaal gemeten tijd (uren:minuten:seconden)

12:00:00

100%

Totaal gemeten tijd aan x-activiteiten

1:02:39

9%

Totaal gemeten tijd aan x/y-activiteiten

0:36:50

5%

1:06:40

9%

Totaal gemeten tijd aan z-activiteiten

0:13:15

2%

Totaal gemeten tijd aan x-, x/y-, y-, en z-activiteiten

2:59:24

25%

Gemeten tijd in minuten per kwartier = gemiddelde werklast

0:03:44

25%

Niet gemeten

N.v.t.

Hoogst gemeten belasting

0:06:4 1

45%

Dalbelasting

0:01:36

11%

Totaal gemeten tijd aan y-activiteiten

[

Piekbelasting

Bij de resultaten van de werklastmeting plaatsen wij de volgende kanttekeningen:
•

Een werklastmeting vindt zelden plaats onder "normal&' omstandigheden.
Het onderzoek zal (al dan niet merkbaar) effect hebben op het werkpatroon
van de medewerkers die tijdens het onderzoek dienst hadden.
De in dit onderzoek gemeten werklast is, zoals aangegeven tijdens hei
overleg met de begeleidingscommissie van 29 september 1999, de waargenomen werklast.

•

In werklastonderzoeken doen wij de aanriame dat activiteiten elkaar in de
tijd opvolgen (sequentieel zijn). Tijd is immers slechts eenmaal te besteden.
In sommige gevallen is het echter zo, dat activiteiten gelijktijdig aan elkaar
uitgevoerd worden (parallel lopen). Met name de voorwaardenscheppende
activiteiten zijn in dit onderzoek moeilijk waar te nemen.
Het gaat hier om de eerste en tweede subactiviteit van de "algemene beherende en voorwaardescheppende activiteiten (verkrijgen van input voor de
uitvoering van het takenpakket)": (1) "inwinnen van gegevens en (verkeers)informatie (onder andere via VHF)" en (2) "monitoren en controleren
van gegevens en (verkeers)informatie". Deze twee subactiviteiten zijn overigens niet alleen parallel aan andere (sub)activiteiten uit te voeren, ze zijn
bovendien moeilijk waarneembaar.

•

De twee hiervoor genoemde subactiviteiten worden door alle verkeersdienstcoördinatoren op hun eigen manier uitgevoerd. Van de twee subactiviteiten is het inwinnen van gegevens het meest duidelijk waar te nemen.
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Wij zijn er daarbij van uitgegaan dat deze subactiviteit sterke samenhang
heeft met de subactiviteit "verstrekken van algemene nautische informatie
over de verkeerssituatie". In de meeste gevallen is daarom de tijdsbesteding
aan het uitluisteren van zich meldende schepen opgenomen onder die subactiviteit (verstrekken nautische informatie). Voor de subactiviteit "monitoren en controleren" hebben wij een gemiddelde tijdsbesteding opgenomen in
de in de tabel gepresenteerde resultaten.
Dat houdt in dat wij in elke meting (van twee uren) geregistreerd hebben
welke waarneembare handelingen de verkeersdienstcoördinatoren verrichtten voor het monitoren en controleren. De resultaten van alle metingen hebben wij gemiddeld in elke afzonderlijke meting meegenomen. Het "aandeel"
van de subactiviteit "monitoren en controleren" in de totale werklastmeting
is 17%.
Als wij de aaimame doen dat een (aanzienlijk) deel van deze subactiviteit
niet of moeilijk waarneembaar is, dan wel parallel loopt aan andere gemeten
(sub)activiteiten, is een raming op te stellen van een veronderstelde werklast. En de volgende tabel stellen wij een raming op, waarbij wij ervan uitgaan dat de "geprojecteerde" werklast een vijfmaal hoger "aandeel" van de
subactiviteit monitoren en controleren in zich heeft. Ofwel: als in de oorspronkelijke werklastmeting 10 minuten van de twee uren zijn besteed aan
monitoren en controleren, gaan wij er in de raming van uit dat 50 minuten is
besteed aan monitoren en controleren. Dit leidt tot de volgende "projectie":
Tabel 4. Geprojecteerde werklast VTS Den Helder.
TIJD

PERCENTAGE

Totaal gemeten tijd (uren:minuten:seconden)

12:00:00

100%

Totaal geraamde tijd aan x-activiteiten

3:04:36

26%

Totaal gemeten tijd aan x/y-activiteiten

0:36:50

5%

Totaal gemeten tijd aan y-activiteiten

1:06:40

9%

Totaal gemeten tijd aan z-activiteiten

0:13:15

2%

Totaal geraamde tijd aan x-, x/y-, y-, en z-activiteiten

5:01:21

42%

Geraamde tijd in minuten per kwartier = gemiddelde werklast

0:06:17

42%

niet geraamd

n.v.t.

Hoogst geraamde belasting

0:11:14

75%

Dalbelasting

0:02:41

18%

Piekbelasting
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Uit deze projectie blijkt dat, indien wij ervan uitgaan dat de tijdsbesteding
aan monitoren en controleren8 vijfmaal hoger is dan de door ons gemeten
tij dsbesteding aan deze subactiviteit, de gemiddelde werklast 42% bedraagt.
Ook deze werklast ligt onder de werklastnorm van 75 tot 80%.
Van de medewerkers (verkeersdienstcoördinatoren) wordt gevraagd dat zij
hun diensten van acht uur vrijwel onafgebroken uitvoeren (de 100%beschikbaarheidseis). Het is de vraag of deze eis billijk is, omdat in de
praktijk het acht uur lang volledig (onafgebroken) beschikbaar zijn niet altijd realiseerbaar is. Het gaat vervolgens om de vraag wat er gebeurt als de
verkeersdienstcoördinator, als gevolg van deze niet-realiseerbare eis, de
VTS-taken niet (volledig) kan uitvoeren. Het is dan de afweging van het
management dit risico te accepteren dan wel af te wijzen. Bij VTS
Den Helder accepteert het management dit risico, zolang de het takenpakket
van de verkeersdienstcoördinatoren niet structureel wijzigt.
•

Naast het genoemde risico van het niet (volledig) kunnen uitvoeren van de
VTS-taken kan zich ook de situatie voordoen dat de (niet-uitstelbare) VTStaken met elkaar conflicteren. Druk scheepvaartverkeer en/of incidenten
kunnen hiervan de oorzaak zijn. Het is daarom van belang een juiste (kwantitatieve en kwalitatieve) en structurele registratie van scheepvaartbewegingen en voorvallen bij te houden. Inzicht in het scheepvaartverkeer en voorvallen kan het management helpen bij het al dan niet accepteren van het risico van conflicterende VTS-taken. Overigens houdt het management bij
VTS Den Helder rekening met (voorspelbare) drukte. Dit punt komt tevens
aan de orde in de volgende paragraaf, bij de ervaren werkbelasting.

Samenvattend liggen de feitelijk gemeten en de geprojecteerde werklast onder de
werklastnorm. Aan de verkeersdienstcoördinatoren wordt als eis gesteld dat zij
(vrijwel) 100% beschikbaar zijn om de verkeersontwikkeling in het VTS-gebied
te monitoren. Deze eis is niet in alle gevallen redelijk. Het management van VTS
Den Helder accepteert dan ook het risico dat een verkeersdienstcoördinator niet in
alle gevallen 100% beschikbaar is. Ook het risico van conflicterende (nietuitstelbare) VTS-taken speelt een rol.

8

Deze subactiviteit is aangemerkt als "x-activiteit': niet-uitstelbare activiteit. De totaaltijd
van de x-activiteiten is uiteraard niet vijfmaal hoger geworden, omdat er naast de subactiviteit monitoren en controleren andere subactiviteiten als x-activiteiten aangemerkt zijn.
Deze andere x-activiteiten zijn niet vijfmaal hoger geraamd.
Membcr
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Op basis van de resultaten van de werklastmeting kan de huidige eenmansbezetting gehandhaafd blijven. Indien het management van VIS Den Helder de risico's
van het niet 100% beschikbaar zijn van de verkeersdienstcoördinatoren en van
conflicterende (niet-uitstelbare) VTS-taken onacceptabel vindt, zijn organisatorische aanpassingen noodzakelijk.

2.5

ERVAREN WERKBELASTING VERKEERSLEIDERS

Voor het verkrijgen van een beeld van de ervaren, subjectieve werkdruk hebben
wij gesprekken gevoerd met de verkeersdienstcoördinatoren. Daaruit blijkt dat de
verkeersdienstcoördinatoren zeer betrokken zijn bij hun werk. De verkeersdienstcoördinatoren vinden dat de werklast over het algemeen niet te hoog is. Een aantal
werksituaties wordt echter wel als belastend of onveilig ervaren. Hierna gaan wij
daar nader op in.
•

In de werkzaamheden voor het VIS Den Helder kan het voorkomen dat de
verkeersdienstcoördinatoren via de marifoon in contact staan met schippers
en tegelijkertijd een telefoongesprek moeten afhandelen over bijvoorbeeld
een incident9 . Dit kan de concentratie verstoren: of het telefoongesprek of
de verkeersbegeleiding wordt dan verstoord. Dit kan weer ten koste gaan
van de verkeersveiligheid in het VIS-gebied. Wij merken hierbij op dat de
ervaren werkbelasting per verkeersdienstcoördinator verschilt: een aantal
ervaart dergelijke situaties als belastend, anderen hebben er geen problemen
mee.

•

Het tegelijkertijd uitvoeren van taken is met name werkdrukbelastend in
"spitstijden". Deze spitstijden zijn redelijk vergelijkbaar met de drukke periodes in het wegverkeer: aan het begin en het einde van de werkdag, aan het
begin en het einde van de werkweek en rond bijzondere gebeurtenissen en
evenementen.
Bij de bijzondere gebeurtenissen noemt elke verkeersdienstcoördinator het
vertrekken of aankomen van (een deel van) een marine-eskader. Ook het
"Rondje lexel" (een jaarlijkse zeilwedstrijd) en de vlootdagen zorgen voor
extra belasting. Overigens zijn deze gebeurtenissen planbaar en hiervoor
wordt dan ook in bepaalde gevallen een extra verkeersdienstcoördinator ingezet. In de vorige paragraaf is dit onderwerp genoemd onder het risico van
conflicterende (niet-uitstelbare) VIS-taken.

Met het begrip incident bedoelen wij voorvallen zoals aanvaringen, waterverontreinigirigen,
schades aan kust- en havenwerken en overige voorvallen. Een incident doet zich onverwacht voor. Een serieus, omvangrijk incident is te zien als een calamiteit of, in de meest
omvangrijke vorm, een ramp.
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•

De (gebrekkige) werking van het registratiesysteem WATIS leidt tot extra
handelingen, en daarmee tot extra werkbelasting. In een aantal van onze
metingen moesten scheepvaartbewegingen in het VIS-gebied dubbel geregistreerd worden: in het computersysteem WATIS en op papier. De papieren registratie wordt dan per fax aan de "afnemers" gestuurd (onder andere
douane, Koninklijke Marechaussee). Zeker in tijden van drukte op het water
kan de registratie van de scheepvaartbewegingen in het gedrang komen.
Daartegenover staat dat er tijdens de nachtdienst voldoende tijd is om administratieve handelingen te verrichten. Dit geldt overigens alleen voor administratie- en registratietaken die langer dan een kwartier uitgesteld kunnen
worden (de genoemde z-taken).

•

De verkeersdienstcoördinatoren werken in een eenrnansbedieningsrooster.
Gedurende kantoortijden en in de avond is er voldoende contact met (de
wachtdienst voor) het HCC, het havenkantoor Den Helder en andere instanties. In de nacht ervaren sommige verkeersdienstcoördinatoren de dienst als
potentieel onveilig. Er is dan weinig tot geen contact met andere instanties.
Als een verkeersdienstcoördinator onwel zou worden, dan is het mogelijk
dat daar pas uren later op gereageerd wordt. Hiervoor kan overigens een
oplossing gezocht worden door 's nachts een onderlinge melding tussen de
diverse (marine)wachtdiensten in te stellen.

•

De fysieke situatie van de verkeerscentrale kan tot onveilige situaties leiden.
De toegangen tot de verkeerscentraleruimte te Fort Harssens zijn nauw en
voorzien van (steile/gladde) trappen. In geval van brand kan wel een brandtrap gebruikt worden.

•

De infrastructuur en de apparatuur voor het uitvoeren van de VIS-taken
worden door de coördinatoren als gedateerd omschreven. Een betere (meer
op de gebruiker ingestelde) inrichting van de werkruimte en meer geavanceerde apparatuur zou de taakuitvoering ten goede komen. De coördinatoren
kunnen dan het werkaanbod beter aanpakken en de werkdruk acceptabel
houden. Daarbij wordt aangetekend dat vernieuwing op korte termijn (binnen een jaar) voorzien is.

Samenvattend zijn de verkeersdienstcoördinatoren van mening dat de werkdruk
acceptabel is, maar dat de combinatie van taken soms belastend is. Ook kan de
fysieke gesteldheid van de verkeerscentrale leiden tot (voor de medewerkers op de
verkeerscentrale) onveilige situaties. Verbetering van de infrastructuur en de apparatuur op de verkeerscentrale voor de uitvoering van de VTS-taken kan werkdrukverlagend werken.
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3. SITUATIE TERSCHELLING, ONTWIKKELINGEN VTS DEN HELDER
EN WET- EN REGELGEVING
3.1

WERKPROCESSEN VERKEERSCENTRALE TERSCHELLING

Op de verkeerscentrale Terschelling worden op hoofdlijnen dezelfde taken uitgevoerd als op de verkeerscentrale Den Helder. De taken worden op Terschelling
onderscheiden naar verkeersbegeleidende taken en nautisch-beheertaken. De
taakuitvoering wordt georganiseerd door de dienstkring Waddenzee-West van
Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland.
De organisatie van het werkproces verloopt wel enigszins verschillend tussen
Terschelling en Den Helder. De centrale Terschelling draait 24 uur per dag. Tien
medewerkers werken in een rooster, allen op basis van 36 uur per week. Er is altijd een chef van de wacht op de post aanwezig. Deze chef van de wacht heeft de
volgende inroostering:

•
•
•

22.00 - 6.00 uur
06.00-14.00 uur
14.00 — 22.00 uur.

Naast de chef van de wacht wordt de post tussen 7.00 's morgens en 22.00 uur
's avonds bemand door verkeersleiders. Er zijn dan twee diensten:
•
•

07.00-1430 uur
14.30-22.00 uur.

De roosters zijn goedgekeurd door de Arbo-dienst van Rijkswaterstaat en door de
ondernemingsraad. Periodiek doet de Arbo-dienst overigens een ronde om de
"vaste" voorzieningen van de post te keuren (gebouwen, meubilair, apparatuur,
luchtbehandeling, ...). De invulling van de roosters wordt gedaan door gekwalificeerde medewerkers. In de zomer kent de post Terschelling vanwege de vakanties
de mogelijkheid uitzendkrachten van de Zeevaartschool Terschelling in te zetten.
Deze uitzendkrachten mogen geen verkeersleiderstaken uitvoeren, maar worden
ingezet voor ondersteunende werkzaamheden. De chef van de wacht is verantwoordelijk. De medewerkers op Terschelling vormen een redelijk stabiele groep.
In Den Helder kent elke verkeersdienstcoördinator een driejaarse termijn.

ebr
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Het verschil tussen Den Helder en Terschelling ligt met name in de aard van het
scheepvaartverkeer. In Terschelling komt meer pleziervaart voor en minder beroepsvaart dan in Den Helder' ° . Het is daarbij opmerkelijk dat, gezien de oriëntatie van VTS op de beroepsvaart (met meldplicht), de post op Terschelling tussen
07.00 uur en 22.00 uur met een dubbele bezetting draait. De verkeerscentrale Den
Helder is (behoudens uitzonderingen) op alle tijden bezet door één medewerker.
Aangezien wij op basis van de werklastmeting niet kunnen vaststellen dat de omvang van de scheepvaartbewegingen een dubbele bezetting in Den Helder vereist,
spelen andere factoren dan alleen de VTS-scheepvaart voor de verkeerscentrale
Terschelling een rol.
De belangrijkste verschillen in werkaanbod tussen Terschelling en Den Helder
zetten wij hier daarom op een rij:
Aard van het scheepvaartverkeer. Zoals aangegeven is op Terschelling het
grootste deel van het scheepvaartverkeer pleziervaart. Deze (soms onervaren
en daardoor gecompliceerde) vaart is voornamelijk actief tussen mei en
september.
In Den Helder levert de marine een belangrijke (en eveneens vaak complicerende) bijdrage aan het scheepvaartverkeer.
Onderscheid beheersgebied en VTS-gebied. Terschelling heeft naast de zorg
voor het VTS-gebied Terschelling ook het beheer over het hele Waddenzeegebied als centrale meldpost Waddenzee. De verkeerscentrale Den Helder
concentreert zich op het VTS-gebied Den Helder.
•

Ondersteunende systemen. De systemen op Terschelling zijn moderner dan
in Den Helder. De marifoon wordt bediend via een "touch-screen"-monitor.

3.2

ONTWIKKELINGEN VIS DEN HELDER

Bij de beantwoording van de vraag of in de toekomstige situatie eenmansbediening
van het VTS Den Helder gezien de taakbelasting mogelijk dan wel wenselijk is,
hebben wij een aantal ontwikkelingen die hierop van invloed kunnen zijn, nader
bezien. Een voorwaarde daarbij is dat de dienstverlening door het VTS
Den Helder optimaal moet zijn. De volgende ontwikkelingen zijn hierbij betrokken:
•
•
•
•

10

De gevolgen van de uitgebreide/nieuwe functionaliteiten en extra werklast
door mogelijke toekomstige taken.
De omvang van de verkeersbewegingen.
Complexe verkeerssituaties en het aantal incidenten.
De gebruikte roostertechniek.

Jaarbericht WATIS 1997.
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Gevolgen uitgebreide/nieuwe functionaliteiten en extra werklast door mogelijke
toekomstige taken
Een uitvoeringsproject dat moet leiden tot de vervanging van de functionele voorzieningen, op basis van het genoemde rapport van de AVV, het DGG en de KM,
zal door het DGG gestart worden. Wij gaan er daarom van uit dat de voor de primaire taakuitvoering benodigde voorzieningen vernieuwd zullen worden. De ervaren werklast zal daardoor kunnen afnemen.
Aangezien er geen (mogelijke) nieuwe taken voor VTS-Den Helder vastgesteld
zijn, zal het toekomstige werkpatroon en -aanbod alleen afwijken indien de
scheepvaart in het VTS-gebied verandert (groeit, afneemt, in karakter wijzigt, ...).
Het is mogelijk dat de scheepvaartbewegingen licht in omvang zullen toenemen in
de komende jaren (zie voor een verdere uitwerking hiervan onder "omvang van de
verkeersbewegingen"). Bovendien is het mogelijk een aantal nu geleverde diensten niet langer te leveren. Het gaat dan om de diensten die als "extra service"
gezien worden. Dan moeten overigens wel de afspraken met de betrokken instellingen in het VTS-gebied gewijzigd worden.

Omvang van de verkeersbewe gingen
In de volgende tabel zijn de meldingen (van verkeersbewegingen) over het jaar
1997 opgenomen.
Tabel 5.
Meldingen aantallen schepen VTS Den Helder.
(Bron: WATIS jaarverslag 1997.)
Totaal

Beloodst

Gev. lading

Gev. lad. loods

Meldplicht

Niet-meidpi.

30234

847

253

174

13585

16649

Meldingen 6

-

Meldingen 18

18 u.:

68%

Meldingen werkdgn.:

16%

6 u.:

32%

Meldingen weekend:

9%

2,11

Werkdgn. weekend:

1,84

-

Verhouding dag nacht:
:

:

Uit de tabel blijkt dat in VTS Den Held r iets meer dan 30.000 schepen gemeld
zijn in het jaar 1997. Gemiddeld komt d t neer op circa 83 schepen per dag. Op
een gemiddelde dag verschijnt circa 68% van de schepen tussen 6 uur 's ochtends
en 6 uur 's avonds.
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In de avond en nacht (tussen 6 uur !s avonds en 6 uur 's ochtends) verschijnt circa
32%. Dat houdt in dat op een gemiddelde dag meer dan tweemaal zoveel schepen
overdag als 's avonds/'s nachts varen.
In een gemiddelde week komen op werkdagen bijna tweemaal zoveel scheepsbewegingen voor als op weekenddagen.
De in de tabel gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het jaarverslag (jaarbericht)
WATIS 1997. WATIS-gegevens (over de scheepvaartbewegingen in VTS Den
Helder) zijn niet of onvoldoende beschikbaar over 1998. In 1999 functioneert
WATIS eveneens gebrekkig. Wij kunnen op basis van de WATIS-gegevens geen
trend (ontwikkeling) waarnemen in de omvang van het scheepvaartverkeer. Een
jaarlijkse groei van het scheepvaartverkeer in het VTS-gebied Den Helder voor de
komende vijf jaar van minder dan 5% per jaar, zal naar onze mening (gezien de
resultaten van de werklastmeting) niet tot een significante toename van de werkbelasting leiden.

Complexe verkeerssituaties en incidenten
In tabel 6 is het aantal voorvallen zoals geregistreerd in Den Helder in 1997, opgenomen.
Tabel 6. Voorvallen. (Bron: WATIS jaarverslag 1997).
VOORVALLEN

Totaal

AANTALLEN

IN PROCENTEN

62

100%

Omschrijving overig/niet benoemd

13

21%

Verontreiniging door lozing, e.d.

21

34%

Stranden/aan de grond lopen

9

15%

Mayday/vuurpijl

3

5%

Aanvaring

4

6%

Beperktlonmanoeuvreerbaar schip

1

2%

11

18%

Waarvan:

Overige omschrijvingen

Meml,er of

C8840—dec. 1999

16

EMM

Consultiiiq Group

Berenschot

De gegevens over voorvallen dateren uit 1997. Over 1998 zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. De gegevens bieden geen inzicht in de aard en omvang van de
voorvallen. Een incident met beroepsvaart/gevaarlijke stoffen heeft uiteraard en
veel grotere uitwerking dan het aan de grond lopen van een zeilboot.
Het aantal voorvallen wordt niet structureel en niet kwalitatief inzichtelijk bijgehouden. De gebrekkige werking van WATIS is hiervan de oorzaak. Gegevens
ontbreken dan ook om historische gegevens in de context van de huidige ontwikkelingen te plaatsen".
Vanwege de kwalitatief en kwantitatief onvoldoende gegevens over (de groei en!of
ontwikkeling van) complexe verkeerssituaties en incidenten kunnen wij ons hierover geen goed beeld vormen. Uit het rapport van AVV, DGG en de KM blijkt dat
VTS Den Helder effectief is in het beheersen van complexe verkeerssituaties en
incidenten.

Roostertechniek
Het huidige rooster van de verkeersdienst heeft de volgende karakteristieken:
•

De capaciteit voor inzet op de verkeerscentrale is 7 medewerkers in 6 diensten. Deze diensten zijn: ochtend-/middagdienst (dagdienst), middag-/avonddienst (avonddienst), nachtdienst en reservedienst. Wanneer een medewerker
niet voor één van deze diensten ingeroosterd is, heeft hij vrijaf. De zevende
medewerker vervult in periodes van 6 weken diensten op het HCC. Als het
nodig is extra of vervangende capaciteit in te zetten op de verkeerscentrale,
kan het hoofd verkeersdienst enlof het plaatsvervangend hoofd verkeersdienst
ingezet worden.

•

In het rooster is flexibiliteit nodig voor de verlofperiodes en voor ziekte/vervanging en eventuele extra diensten (bijvoorbeeld bij evenementen). In
de zomer is de verlofperiode 15 werkdagen, in de winter 10 werkdagen per
medewerker. De inzet van de zevende medewerker en het (plv.) hoofd verkeersdienst is daarvoor nodig.

•

Het roosterpatroon per medeweker ziet er als volgt uit: d-d-d-0-n-n-n-n-0-0-00-a-a-a-0-r-d-d-d-d-0-n-n-n-0-0-0-0-a-a-a-a-0-r-r-r-O-r-r-r-0 (d = dag, n =
nacht, a = avond, r = reserve, 0 = vrij).

Het meest opvallende element van de inroostering is dat er geen pauzes ingelast
worden; de medewerkers wordt dus gevraagd tijdens hun diensten van acht uren
vrijwel onafgebroken te functioneren.

Het eerdergenoemde rapport "VTS Den Helder Onderzoek Functionaliteit" publiceert eveneens gegevens over scheepvaartbewegingen in VTS Den Helder. In dat rapport zijn de gegevens onder andere gebruikt om een inschatting te maken van de effecten van VTS in het
Helderse gebied.
Memher
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Het is daarom de vraag in hoeverre de gehanteerde inroostering voldoet aan de
hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In de volgende paragraaf gaan
wij hier nader op in.

3.3

RELEVANTE WET- EN REGELGEVING

In deze paragraaf gaan wij in op de mogelijkheden die, en de eventuele voorwaarden waaronder, de bestaande wet- en regelgeving biedt voor eenmansbediening van
het VTS Den Helder.
Volgens het stafbureau Arbeidsomstandigheden, Bedrijfsveiligheid en Milieu
(ABM) van de KM te Den Helder valt de verkeersdienst Den Helder als onderdeel
van het Commandement Maritieme Middelen Den Helder (CMMHLDR) onder de
bepalingen van de Arbowet en het Arbo-besluit en de Arbeidstijdenwet. Er is geen
ontheffing verleend door de bevoegde instanties.
Arbowet
Een vereiste op grond van de Arbowet (artikel 5) is dat van de arbeidsomstandigheden van een werksituatie een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gedaan
wordt' 2
In 1999 heeft het stafbureau ABM een RI&E uitgevoerd voor het gehele
CMMHLDR. In de rapportage (bijlagen bij brief Arbo/Ol 80/99) zijn negen punten
voor de verkeerscentrale aangegeven, waarop het stafbureau maatregelen aanbeveelt. Onder deze punten vallen bijvoorbeeld de ventilatie in de werkruimte, de
instelbaarheid van het meubilair, de breedte van de trap in de verkeerscentrale en
het risico bij het onwel worden van een medewerker.
Wij gaan ervan uit dat de (voorgestelde) maatregelen op de negen punten genomen worden. Het resultaat daarvan zal effect hebben op de ervaren werkbelasting
en kan effect hebben op de aanbevelingen die wij in hoofdstuk 4 van dit rapport
doen.
Arbo-besluit
In het Arbo-besluit, hoofdstuk 5, is onder het onderwerp "Fysieke belasting" het
werken met beeldschermen opgenomen. Naast de definities en de toepasselijkheid, gaat het hoofdstuk in op de inventarisatie en evaluatie, de dagindeling van
de arbeid, maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers, en voorschriften voor de inrichting van
werkplekken.

12

De wettekst van artikel 5, lid 1 luidt: "Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid
legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid
voor de werknemers met zich mee brengt. Deze inventarisatie en evaluatie bevat tevens een
beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.
(...)".

'r.b
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Met name artikel 5.10, over de dagindeling van de arbeid, is van belang voor het
al dan niet werken met een eenmansbezetting in de verkeersdienst.
Het artikel stelt het volgende:

"De arbeid aan een beeldscherm is zodanig georganiseerd dat deze arbeid telkens na ten hoogste twee achtereenvolgende uren wordt afgewisseld door andersoortige arbeid of door een rusttijd, zodanig dat de
belasting van het verrichten van de arbeid aan een beeldscherm wordt
verlicht."
Wat "de arbeid aan een beeldscherm" nu precies omvat wordt niet direct duidelijk
uit het Arbo-besluit. In de huidige werksituatie op de verkeerscentrale werken de
verkeersdienstcoördinatoren (vrijwel) nooit twee achtereenvolgende uren aan één
beeldscherm. Zij werken wél met drie radarbeeldschermen en, daarnaast, met een
computerbeeldscherm, marifoons en andere apparatuur. Het beeldschermwerk
wordt dus altijd afgewisseld door andere werkzaamheden. Daarbij komt dat het
onafgebroken werken aan één (of meerdere) beeldscherm(en) door de werkgever
niet als eis aan de werknemers gesteld wordt. Indien dat wel het geval zou zijn,
zou:
6f de medewerker afgelost moeten worden na twee uren, waarmee (ten minste) een tweemansbediening noodzakelijk zou zijn
6f de medewerker het beeldscherm moeten verlaten na twee uren om andere
werkzaamheden op te pakken.
Aangezien in de huidige werksituatie een twee uur durende periode achter een
beeldscherm (vrijwel' 3) niet voorkomt, heeft dit artikel verder geen gevolgen voor
de bediening van het VTS Den Helder.

Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit zijn van toepassing op werkzaamheden van het VTS Den Helder. De wet bevat bepalingen
over werktijden en de indeling daarvan, nachtwerk, pauzes, overwerk, rusttijden,
werken op zondag en speciale arbeids- en rusttijden voor zwangere vrouwen. De
wet onderscheidt twee modellen:
de standaardregeling
de overlegregeling.

13

Uitzonderlijke situaties daargelaten: bijvoorbeeld bij (dichte) mist en gelijktijdige drukte in
het VTS-gebied.
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De standaardregeling is van kracht tenzij:
•
•

de collectieve regeling (zoals de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO))
bepalingen bevat over arbeidstijden en!of rusttijden
de werkgever overeenstemming heeft bereikt met de ondernemingsraad
(OR) over arbeidstijden enlof rusttijden. Bij werkgevers met minder dan 35
werknemers moet overeenstemming bereikt zijn met de personeelsvertegenwoordiging.

Indien de standaardregeling van toepassing is, zijn de genoemde bepalingen over
werktijden, etc. van kracht. Indien echter een collectieve regeling (CR) afgesloten
is, waarin bepalingen over arbeidstijden, rusttijden en pauzes opgenomen zijn,
zijn de CR-bepalingen van kracht. De CR-bepalingen of OR-afspraken moeten
wel vallen binnen de in de wet gestelde normen van de overlegregeling. Eén van
die normen stelt bijvoorbeeld dat de maximale arbeidstijd per dienst tien uur is.
De afdeling Rechtstoestand van de directie Personeel van de KM biedt inzicht in
de omgang met de Arbeidstijdenwet bij de KM. De KM maakt deel uit van de
Nederlandse Krijgsmacht en valt daarmee onder het Ministerie van Defensie. Het
Ministerie van Defensie wil rechtspositionele afspraken voor de gehele sector
Defensie maken. Die afspraken moeten opgenomen worden in de collectieve regeling, in casu in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) en het
Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD). Over de overlegregeling is in
het sectoroverleg Defensie echter geen overeenstemming bereikt.
Bij het staken van de stemmen in het sectoroverleg over dit onderwerp (arbeidstijden) heeft de directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid een voorlopige voorziening
getroffen. Deze voorziening is ingegaan op 1 januari 1997 en stelt dat voor de
sector Defensie de overlegregeling overgenomen wordt. Voorts is in de regeling
aangegeven dat voor bepaalde beveiligingswerkzaamheden (zoals luchtverkeersleiding, brandweer en gevechtsleiding) afwijkingen toegestaan zijn op de pauzeverplichting. Over het onderwerp pauze staat de volgende passage in de voorziening: "Indien de arbeidsduur meer dan SV2 uur bedraagt worden de werkzaamheden onderbroken door een pauze van ten minste een half uur aaneengesloten.
In afwijking hierop kan worden bepaald dat de militair die belast is met beveiligingswerkzaamheden geen pauze heeft; met dien verstande dat de arbeidsduur in
elke periode van 13 achtereenvolgende weken gemiddeld ten hoogste 40 uren per
week bedraagt."
De voorziening houdt in dat het momenteel geldende rooster voor de verkeersdienstcoördinatoren (vrijwel ongewijzigd) kan blijven bestaan. Het rooster van de
verkeersdienst Den Helder wordt overigens vastgesteld door de commandant Maritieme Middelen (zoals aangegeven valt de verkeersdienst onder CMMHLDR).
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Het medezeggenschapsorgaan van CMMHLDR heeft inspraak in de vaststelling.
Het rooster moet, vanwege de afwijking op de pauzeverplichting, goedgekeurd
worden door de bevelhebber der Zeestrjdkrachten Nederland.
In de huidige, door CMMHLDR vastgestelde roosters, beslaat een dienst bij de
verkeersdienst acht onafgebroken (dus zonder pauzes) uren. Het functioneren van
een eenmansbediening is op dit punt dus mogelijk.
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
4.1 CONCLUSIES

Werklastmeting
•

De gemiddelde gemeten (waargenomen) werkbelasting van de verkeersdienst VTS Den Helder bedraagt 25%. Deze gemeten werkbelasting ligt onder de werklastnorm van 75 tot 80%.

•

Indien wij ervan uitgaan dat de tij dsbesteding aan monitoren en controleren
vijfmaal hoger is dan de door ons gemeten tijdsbesteding aan deze subactiviteit, bedraagt de gemiddelde (geprojecteerde) werklast 42%. Ook deze
werklast ligt onder de werklastnorm van 75 tot 80%.

•

De feitelijk gemeten en de geprojecteerde werklast liggen onder de werklastnorm. Op basis van deze conclusie kan de huidige eenmansbezetting gehandhaafd blijven.

•

Bij VTS Den Helder bestaat het risico dat een verkeersdienstcoördinator
niet in alle gevallen 100% beschikbaar is. Daarnaast bestaat het risico van
conflicterende (niet-uitstelbare) VTS-taken. Zolang het takenpakket van de
verkeersdienstcoördinator niet ontregeld wordt door structureel andere taken, accepteert het management van VTS Den Helder deze risico's.

•

De verkeersdienstcoördinatoren zijn van mening dat de werkdruk acceptabel
is, maar dat de combinatie van taken soms belastend is. Ook kan de fysieke
gesteldheid van de verkeerscentrale leiden tot (voor de medewerkers op de
verkeerscentrale) onveilige situaties. Verbetering van de infrastructuur en
apparatuur op de verkeerscentrale voor de uitvoering van de VTS-taken kan
werkdrukverlagend werken.

Situatie Terschelling
•

De verkeersdienst Terschelling voert op hoofdlijnen dezelfde werkprocessen
uit als de verkeersdienst Den Helder.

•

In tegenstelling tot Den Helder werkt Terschelling met een dubbele bezetting tussen 07.00 en 22.00 uur. Den Helder heeft onder normale omstandigheden op alle tijden een eenmansbediening.

Member
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•

De medewerkers op Terschelling vormen een redelijk stabiele groep. In
Den Helder kent elke verkeersdienstcoördinator een driejaarse termijn,
waardoor een structurele doorstroming in de groep coördinatoren ontstaat.

•

Op Terschelling vormt de pleziervaart het grootste deel van het scheepvaartverkeer. In Den Helder levert de marine een belangrijke bijdrage aan
het scheepvaartverkeer.

•

Terschelling heeft naast de zorg voor het VTS-gebied Terschelling, ook het
beheer over het hele Waddenzeegebied als centrale meldpost Waddenzee.
De verkeersdienst Den Helder concentreert zich op het VTS-gebied
Den Helder.
De systemen op Terschelling zijn moderner dan in Den Helder.

Ontwikkelingen VTS Den Helder
De gevolgen van de uitgebreide/nieuwe functionaliteiten en extra werklast
van mogelijke toekomstige taken zijn beperkt en zullen naar verwachting
niet leiden tot uitbreiding van de verkeerscentralebemanning.
•

Er is onvoldoende inzicht in (de ontwikkeling van) de omvang van de verkeersbewegingen en in (de ontwikkeling van) complexe verkeerssituaties en
het aantal incidenten. Gefundeerde uitspraken over de (toekomstige) werkbelasting zijn daarom op deze punten niet te doen. Gezien de huidige werkbelasting verwachten wij op korte termijn op deze punten geen noodzaak tot
het uitbreiden van de verkeersdienstformatie.

•

De gebruikte roostertechniek werkt in de praktijk, maar roept vragen op
vanwege het ontbreken van pauzes.

Wet- en regelgeving
•

De Arbowet stelt als eis dat er een RI&E uitgevoerd wordt. Het resultaat
van deze RI&E bij CMMHLDR leidt tot een aantal aandachtspunten en
voorgestelde maatregelen. Het resultaat daarvan zal effect hebben op de ervaren werkbelasting en kan effect hebben op onze aanbevelingen in de volgende paragraaf.
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•

Het Arbo-besluit geeft aan dat twee uur onafgebroken beeldschermwerk
opgevolgd moet worden door een pauze of andere werkzaamheden. Het is
de vraag wat beeldschermwerk (zoals aangegeven in het Arbo-besluit) precies inhoudt. Niettemin komt de situatie van twee uur onafgebroken beeldschermwerk, of de eis daartoe, (vrijwel) niet voor bij de verkeersdienst Den
Helder.

•

De Arbeidstijdenwet geeft (onder andere) bepalingen over werktijden, rusttijden en pauzes. Als gevolg van de invoering van de Arbeidstijdenwet (en
het hierop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit) geldt bij de KM momenteel een
(Defensie-brede) voorlopige voorziening voor de (vaststelling van) arbeidstijden. In deze voorziening staan onder andere de bepalingen over de omgang met pauzes. De voorziening houdt in dat het momenteel geldende
rooster voor de verkeersdienstcoördinatoren (vrijwel ongewijzigd) kan blijven bestaan. In de momenteel geldende roosters beslaat een dienst op de
verkeersdienst acht onafgebroken (dus zonder pauzes) uren.

Slotconclusie
Eenmansbediening bij de verkeersdienst Den Helder blijft mogelijk gezien de
uitkomsten van de werklastmeting.
Van de verkeersdienstcoördinatoren wordt gevraagd dat zij hun diensten van acht
uren vrijwel onafgebroken (100%) uitvoeren. Dit lukt niet in alle gevallen, en levert een risico op voor het management. Naast het genoemde risico van het niet
(volledig) kunnen uitvoeren van de VTS-taken kan de situatie zich ook voordoen
dat de (niet-uitstelbare) VTS met elkaar conflicteren. Druk scheepvaartverkeer
enlof incidenten kunnen hiervan de oorzaak zijn. Inzicht in het scheepvaartverkeer
en voorvallen kan het management helpen bij het al dan niet accepteren van het
risico van conflicterende VTS-taken.
De risico's van het niet (volledig) kunnen uitvoeren van de VIS-taken door de
verkeersdienstcoördinatoren moeten bekend zijn, 66k bij de verkeersdienstcoördinatoren zelf. De door het management gemaakte afwegingen over het accepteren
van deze risico's moeten eveneens bekend zijn.
De voorgestelde maatregelen uit de RI&E van het stafbureau ABM kunnen leiden
tot een vermindering van de ervaren werkbelasting.
Het Arbo-besluit doet uitspraken over beeldschermwerk. Het langer dan twee uur
onafgebroken werken aan een beeldscherm is niet toegestaan. Deze situatie komt
in Den Helder (vrijwel) niet voor.

Mcber
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De precieze eisen die gesteld worden aan beeldschermwerk zijn echter voor de
medewerkers niet vastgelegd.
De Arbeidstijdenwet geeft aan tot hoever (in tijd uitgedrukt) werknemers mogen
worden belast met werkzaamheden en andere vormen van beslaglegging. Het
Ministerie van Defensie heeft een voorlopige voorziening getroffen om aan de
bepalingen uit deze wet tegemoet te komen. De voorziening geeft aan dat het
momenteel geldende rooster voor de verkeersdienstcoördinatoren (vrijwel ongewijzigd) kan blijven bestaan.
4.2

AANBEVELINGEN

Wij adviseren het volgende:
•

Handhaaf de eenmansbezetting bij de verkeersdienst Den Helder. De overwegingen die bij het handhaven van deze bezetting meespelen, zijn de aan
de VTS-taken gerelateerde risico's en de randvoorwaarden. De risico's omvatten het risico van het niet (volledig) kurmen uitvoeren van de VTS-taken
en het risico van het conflicteren van (niet-uitstelbare) VTS-taken. De randvoorwaarden bestaan uit wet- en regelgeving.

•

Het risico van het niet (volledig) uitvoeren van de VTS-taken is bij een
eenmansbezetting niet volledig te voorkomen. Het management kan wel
maatregelen treffen voor:
-

technische voorzieningen (zoals draagbare marifoons)
het aanbieden van zo veel mogelijk (tijdelijke) vervanging bij (voorspelbare) conflictsituaties.

•

Inzicht in het scheepvaartverkeer en voorvallen kan het management helpen
bij het al dan niet accepteren van het risico van conflicterende VTS-taken.
Het is daarom van belang een juiste (kwantitatieve en kwalitatieve) en
structurele registratie van scheepvaartbewegingen en voorvallen bij te houden. WATIS functioneert met gebreken. Een goed functionerend systeem is
voor inzicht in de ontwikkelingen en de effecten van VTS en het VTSverkeer een vereiste.

•

Het rooster voor de verkeersdienst Den Helder is ter goedkeuring voor te
leggen aan de Arbo-dienst van de KM. Op die manier kan duidelijk en objectief vastgesteld worden of aan alle bepalingen in de Arbeidstijdenwet dan
wel in de geldende Defensie-brede voorziening, voldaan wordt. Het rooster
moet eveneens besproken worden met het medezeggenschapsorgaan van
CMMHLDR. Daarbij kan de mening van de verkeersdienstcoördinatoren
gevraagd worden.
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•

Omschrijf de precieze eisen die aan de verkeersdienstcoördinatoren gesteld
worden voor het beeldschermwerk voor de uitvoering van de VTS-taken.
Definieer deze eisen in ieder geval in termen van tijdsduur en eventuele onderbreking en afwisseling van werkzaamheden.

•

Periodieke/regelmatige controle van het welzijn van de verkeersdienstcoördinatoren is, met name in de nachtdiensten, van belang. In de uitgevoerde RI&E worden hiervoor maatregelen aanbevolen. Bij de (technische
en infrastructurele) vernieuwing van de verkeerscentrale Den Helder zijn de
voorgestelde aanpassingen in gebouw en apparatuur mee te nemen. De
technische maatregelen zijn uit te breiden met organisatorische maatregelen
zoals onderlinge controle of persoonlijke melding.
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BIJLAGE
TIJDBESTEDINGSFORMIJLIER TAKEN
VERKEERSDIENST DEN HELDER
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Takenoverzicht VTS Den Helder (verkeersbegeleiding scheepvaartverkeer van en naar de haven van Den Helder). Basis: Convenant Scheepvaartverkeer Den
Helder. Taken zoals vastgesteld in het rapport "VTS Den Helder Onderzoek Functionaliteit" (A VV, HD/N 96.307. 1).

Primaire taak: Verbetering en bewaking van een veilige verkeersafwikkeling in de regio Den Helder en beperking van de effecten van incidenten en ongevallen
voor mens en met name het (Wadden)milieu.
TAKEN
ACTIVITEITEN
Het leveren van een bijdrage Informatieverstrekking (als
aan het voorkomen van po- dienst aan of op verzoek van
tentieel gevaarlijke situaties verkeersdeelnemers)
in het VTS-gebied

Navigatieassistentie (toepassen
van de verkeersregels)

Verkeersordening

SUBACTIVITEITEN
Verstrekken van algemene nautische informatie over geografie, bijzondere
omstandigheden, hydro/meteo, voor de navigatie in het VTS-gebied
Verstrekken van algemene nautische informatie over de verkeerssituatie in
het VTS-gebied. Met name gericht op binnenkomende, zich meldende
schepen in het VTS-gebied
Verlenen van navigatieassistentie op verzoek van verkeersdeelnemer door
het verstrekken van gedetailleerde positieinformatie (bijv. bij slecht zicht,
bijzonder transport, ...)
(On)gevraagd verstrekken van verkeersinformatie aan schepen die de havens
in het VTS-gebied in- of uit willen varen (geven van speciale aandacht)
Bevorderen van het maken van navigatieafspraken tussen verkeersdeelnemers voor een veilige verkeersafwikkeling
Verlenen van navigatieassistentie (adviezen) bij ongewenst gedrag van
verkeersdeelnemers/bij ongewenste situaties, ter beperking van de kans op
het verder escaleren van deze situatie
Verstrekken van gerichte nautische informatie aan één of meerdere
verkeersdeelnemers om de kans op ontwikkeling van ongewenste verkeerssituaties te beperken (bijv. bij kruisend verkeer, interactie visserj-KM-veerbijzonder transport)
Geven van verkeersaanwijzingen aan individuele verkeersdeelnemers (in
bijzondere gevallen) ter afwending van incidenten of ongevallen of ter
beperking van de effecten hiervan (de verantwoordelijkheid voor de navigatie blijft hierbij ongemoeid).
Beherende/voorwaardescheppende activiteiten: handhaving van de regiementen (bijv. correctieve begeleiding), samenwerking met patrouille- en
havendiensten in het VTS-gebied.
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TAKEN

Het leveren van een bijdrage
aan de beperking van effecten van ongevallen of mcidenten in het VTS-gebied

1

ACTIVJTEFFEN

Signalering, melding en afhandeling van incidenten en rampen
Zorg voor een veilige verkeersafwikkeling
Nazorg rondom incidenten en
ongevallen
Het leveren van ondersteunende diensten ter bevordering van
een vlotte verkeersafwikkeling (op basis van gemaakte afspraken met organisaties/instellingen in het blokgebied)
Algemene beherende en voorwaardescheppende activiteiten
(verkrijgen van input voor de uitvoering van het takenpakket)
Niet nader gespecificeerde en ondersteunende taken

1

SUBACTJVFFEITEN

CAT.

Aannemen en verwerken melding van incident of ramp
Leveren van bijdrage aan uitvoerende informatieve activiteiten
Reguliere zorg voor veilige (en vlotte) afwikkeling van de overige vaart

x

Veiligstellen/bewaren opnames (audio) en scheepvaartgegevens

z

Optreden als intermediair (tussen scheepvaart en havendienst voor ligplaatsen; bij douane- en KM-handelingen, voor loods- en sleepdiensten)
Verstrekken van informatie over sluizen en bruggen
Inwinnen van gegevens en (verkeers)inforniatie (o.a. via VHF)
Monitoren en controleren van gegevens en (verkeers)informatie
Vastieggen van gegevens en informatie (o.a. in WATIS)
Systeembeheer
Bekwamen in automatiseringsapparatuur
Voorbereiden, begeleiden en verzorgen van opleidingen voor verkeersleiders
Administratieve werkzaamheden
Persoonlijke verzorging en huishoudelijke werkzaamheden
Verzorgen van post
Lezen van vakliteratuur
Uitwerken van notulen van werkbesprekingen
Bijhouden van handboeken met reglementen ed.
Verlenen van extra' service (diensten) aan derden in het blokgebied

y
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