
Aan alle leden werkzaam in roosterdienst bij Rijkswaterstaat. 
 

 
Beste leden, 
 

In vervolg op onze brief van 23 augustus willen wij jullie de voortgang melden van onze acties en informeren over de 
afspraken die er gemaakt zijn in het DGO van 21 november jl aangaande de evaluatie leidraad 1.0. 
 

Regelmatig hebben wij overleg gehad met Karin Visser (HID-VWM) en Hugo Kramer (Directeur-ACT) over de ontstane 
onrust ten aanzien van de invoering van de Leidraad 1.0 bij RWS. De vakbonden hebben die gesprekken benut om alle 
door de medewerkers geconstateerde problemen te inventariseren en tevens het proces van de evaluatie te bespreken. 

In vervolg hier op hebben de vakbonden technisch overleg gehad over de voorbereiding van de evaluatie Leidraad 1.0 in 
het DGO van het ministerie van IenM en de signalen die nog steeds, wekelijks, bij de betrokken vakorganisaties, binnen 
komen. Uitgangspunten voor deze evaluatie zijn de onderwerpen die door het DGO tijdens de voorwaardelijke 

goedkeuring door het DGO (juni 2011) van de Leidraad eerder zijn omschreven. 
 
In deze overleggen zijn de volgende punten aan de orde geweest: 

 
*Toepassing Toeslag niet tijdig verschoven dienst: naar aanleiding van het advies van juristenbureau Vijverberg, dat 

is uitgebracht ten aanzien van de interpretatie toepassing van de toeslag niet tijdig verschoven diensten (NTV) zal het 

Bestuur van RWS een standpunt in moeten nemen.  
 
* RD dienst(RC): in de leidraad 2.0 is reeds een tekstwijziging opgenomen waar in staat dat deze dienst principieel 

ingeroosterd wordt als een dagdienst. Hieruit blijkt dat de toepassing van de RD dienst in overeenstemming is met de 
omschrijving in de Leidraad 1.0. Opgemerkt wordt dat indien deze dienst als avond- of nachtdienst  moet worden 
gedraaid, er sprake is van een verschoven dienst met recht op de bijbehorende NTV toeslag.  

 
*Evaluatiepunten DGO: 
• De keuzes en varianten binnen de bandbreedte van de toelagen; er zou sprake moeten zijn van een evenwichtige 

verdeling van de verschillende diensten. Met behulp van de uitgevoerde roosters  is RWS in staat om deze 
evenwichtige verdeling aan te tonen. In het DGO zal deze informatie worden aangetoond door RWS. 

• Doorbetalen TOD bij vakantie en verlof, was onduidelijk. Er lijkt geen verschil van mening  over de doorbetaling van 

TOD bij vakantie en verlof. In het DGO zal deze informatie worden bevestigd. 

• Tekort aan uren binnen een tijdspanne van jaar vereffenen: Compensatie via korting op verlof binnen 30 dagen is 
niet toegestaan. Er wordt een herformulering van de tekst uitgevoerd waarbij duidelijk wordt dat compensatie van 

tekorturen in overleg met de medewerker, en binnen een periode van de resterende maanden van het lopende jaar, 
worden vereffend. 

• In het ARAR is vastgelegd dat er op minimaal 13 zondagen per half jaar geen dienst op zondag wordt vereist. In dit 

verband is een vrije zondag gedefinieerd gedurende 24 uur eindigend op 24.00 uur. De definitie van een dergelijke 
roostervrije dag komt niet overeen met de definitie van vrije dagen zoals omschreven door RWS. De vakbonden 
wijzen er op dat het ARAR in dit verband leidend is en  gevolgd dient te worden in geval er recht bestaat op de 

genoemde vrije zondag. RWS zoekt dit uit en zal in het DGO terugmelding geven. 

• -In de Leidraad is omschreven dat er gedurende opleidingen en cursussen maximaal 8 uur werktijd geschreven 
mag worden. De reistijd om deze opleidingen te kunnen bezoeken worden niet als werktijd gedefinieerd. Deze tijd 

kan dus niet als werktijd geregistreerd worden. (zie reistijdenregeling). Het DGO heeft reeds eerder aangegeven dat 
er  sprake is van een mogelijk onevenwichtige verdeling van de reistijd en heeft geadviseerd om opleidingen meer 
lokaal uit te voeren teneinde de reistijd te beperken. RWS heeft eerder aangegeven dat er sprake is van een 

gemiddelde cursusduur en reistijd waardoor de werktijd van 8 uur normaliter niet wordt overschreden. RWS zal het 
DGO aantonen dat deze middeling inderdaad aanwezig is. 
RWS geeft aan dat een aantal opleidingen inmiddels decentraal zijn uitgevoerd. Het DGO zal op de hoogte worden 

gesteld van de ratio van centraal en decentraal georganiseerde opleidingen

 



• Effect overschrijden roostertijd door reistijd: Zie vorige punt. RWS heeft het plan om meer gebruik te maken van  

e-learning.  

• Geen nadelige TOD gevolgen voor medewerkers die aan de medezeggenschap deelnemen: RWS heeft 
aangegeven dat de oorspronkelijke roosterindeling (grondrooster) wordt doorbetaald. 

• Opnemen verlof mag niet leiden tot overwerk: Dit punt heeft te maken met de capaciteitbehoefte. Het DGO heeft 
reeds eerder aangegeven dat er sprake dient te zijn van een formatief gevuld rooster waardoor er voldoende 
mogelijkheden zijn om verlof toe te kennen zonder dat dit spanning in het rooster oplevert. Het DGO zal RWS 

verzoeken om een overzicht van de formatieve invulling van het rooster waarin aangegeven dient te worden of er 
sprake is van formatieve onderbezetting. 

 
Verder zijn de volgende signalen besproken: 
• werkdruk, de medewerkers ervaren een toename van de werkdruk. Met name de onzekerheid ten aanzien van de 

roosterindeling veroorzaakt veel ongenoegen. 

• dag ( uitslaapdag) na de nachtdienst. In de ATW is een rustperiode voorzien die voorziet in voldoende rusttijd. Er is 
geen reden om aan te nemen dat de ATW op dit punt wordt overschreden.  Desalniettemin is er reden om met de 
medewerkers in overleg te gaan om te bezien of er een passende oplossing voor dit ongenoegen kan worden 

gevonden. 

• reistijd bij RKW gesprek op vrije dag. De medewerkers ervaren het als onredelijk dat RKW-gesprekken op een vrije 
dag kunnen worden gehouden. Het feit dat de uren worden gecompenseerd doet aan dit feit niets af. Hetzelfde 

geldt voor door RWS opgedragen medische keuringen. 

• onevenwichtigheid privé en werk. Zou aan het eind van het jaar sprake van kunnen zijn als gevolg van niet 
voorziene roostercorrecties. Indien dat aan de orde is zal dit door het DGO worden herbezien. 

• verlof tijdig aangeven. Thans dienen de medewerkers reeds in oktober/november aan te geven in welke periode zij 
hun vakantieverlof (2 minimaal weken aaneengesloten) wensen op te nemen. Tijdig aangeven, betekent dat de 
verlofaanvraag dient te worden gehonoreerd. De strikte bepaling dat de verlofaanvraag in oktober/november moet 

worden ingediend zal worden gecorrigeerd. Indien de vakantieaanvraag later wordt ingediend bestaat het risico dat 
dit wordt afgewezen. Dit dient overigens wel gemotiveerd plaats te vinden. 

• het maximaal  aantal nachtdiensten achter elkaar. Dit wordt nu per team besproken. RWS gaat na wat de reden is 

van het verzoek van de GOR om het aantal uit te breiden en zal het DGO informeren. 

• SAP registratie van nachtdiensten. De nachtdienst wordt geregistreerd op de dag van aanvang. Echter, de ATW 
checker houdt rekening met eindtijd van de dienst en het aantal feitelijk gelopen uren . Volgens RWS wordt hiermee 

voldaan aan de wettelijke eis ten aanzien van de werktijdregistratie. Overigens is nadrukkelijk onderzocht of de 
registratie in SAP kan worden gewijzigd. Dit bleek onmogelijk.  

Voorgaande punten zijn op 21 november jl. opnieuw in het DGO ter sprake gebracht vanwege de wens van vakbonden 

stappen te maken ten aanzien van de besluitvorming toepassing NTV en de definitieve evaluatie van de Leidraad 1.0. 
Dit heeft geleid tot de afspraak dat er besluitvorming in het Bestuur van RWS in de eerste week van december zal 
plaatsvinden en er tijdig met de GOR overeenstemming moet zijn over het overdrachtskwartier zodat de evaluatie in het 

geplande DGO van 30 januari 2014 afgerond kan worden. 
 
Wij hopen jullie hiermee geïnformeerd te hebben over de voortgang van het proces. Het zijn kleine stapjes op weg naar 

een groter resultaat. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Namens DGO betrokken vakorganisaties. 
 

VPW AC, 
Abvakabo FNV 
CNV Publieke Zaak 

CHMF 
 
 
Rotterdam, 27 november 2013 


