
 
 
 
 
 
Aan: 

Directeur Generaal RWS dhr. mr. Ing J.H. Dronkers 
Koningskade 4 
2596 AA Den Haag 

 
 
 
Geachte heer Dronkers, 
 
Naar aanleiding van de onrust bij de medewerkers van Rijkswaterstaat over de resultaten 
van het Nieuwe Roosteren vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
Wij zijn ons er van bewust dat het goedkeuren van roosters primair een verantwoordelijkheid 
is van de medezeggenschap. Echter, de vakbonden zijn vanaf het begin bij het Nieuwe 
roosteren en de Leidraad Roosterdiensten betrokken geweest en hebben in juni jl. ingestemd 
met de Leidraad Roosterdiensten 2.0.  
Aan vakbonden is steeds voorgehouden dat het Nieuwe Roosteren moet zorgen voor 
uniformiteit, het voorkomen van overschrijdingen ATW en het voorkomen van 
inkomensverschillen ( ofwel moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van diensten). Met dit 
gegeven zijn vakbonden meegegaan in de ontwikkeling van de Leidraad.  
Het roosteren door middel van een roostergenerator (NRG Systematiek) zou zorgen voor 
een betere behoeftedefinitie waardoor, 
 

- onderbezetting in de toekomst voorkomen gaat worden; 
   - een evenredige verdeling van het aantal diensten vroeg/ laat/ nacht ontstaat.  
   - het overschrijden van de ATW wordt voorkomen 
 
Allemaal vooronderstellingen/verwachtingen die we als vakbonden kunnen en willen 
toejuichen. 
 
Echter, nu we door onze leden geïnformeerd worden over het resultaat zijn we heel erg 
geschrokken! Een resultaat wat nooit de bedoeling kan zijn geweest van het Nieuwe 
Roosteren. In plaats van het voorkomen van overschrijdingen van de ATW, uniformiteit en 
een evenredige verdeling van diensten, zorgt het Nieuwe Roosteren voor onwerkbare 
situaties. Na bestudering van de jaarroosters voor 2015, komen wij tot de conclusie dat een 
normaal sociaal leven bijna niet meer te leiden is. De regelmaat is ver te zoeken, van een 
evenwichtige verdeling is geen sprake en het aantal reservediensten is ontoelaatbaar hoog. 
Dit is niet in lijn met het uitgangspunt dat iedereen ruim van te voren moet weten waar hij/ zij 
aan toe is.  
 
Uit alle  delen van het land en organisatieonderdelen die in roosterdienst werken, krijgen wij 
gelijke signalen. Deze signalen zijn niet te herleiden tot één specifiek onderdeel of regio in 
Nederland. Wij kunnen dan ook niet anders dan deze signalen serieus nemen en onze leden 
te ondersteunen in de conclusie dat de roosters die nu geproduceerd worden onwerkbaar 
zijn.  
 
  

 



Een kleine opsomming van hetgeen wij constateren naar aanleiding van de signalen over 
jaarroosters is: 
 

• Er worden te weinig uren ingeroosterd, dit loopt soms op tot 61 uur aan het eind van 
het jaar; 

• Er komen regelmatig hele lange cycli voor: 11 dagen waarvan 1 vrij,  12 dagen 
waarvan 2 vrij en zelfs 20 dagen waarvan 4 vrij komt voor.  

• Er komen overschrijdingen van de onafgebroken rusttijd ARAR artikel 21 in de 
roosters voor.  

• Heel veel dezelfde diensten in één periode: binnen 30 dagen 9 nachten, 20 dagen 
waarvan 7 nachten, 8 dagen waarvan 6 laat, 19 dagen waarvan 10 dagdiensten. 

• Lange cycli ,zonder nachtdiensten, kan oplopen tot 30 dagen. 
• Vreemde opbouw cycli: 3V-1vrij-3N-3vrij-2V  of  3Dag-3N-1vrij-3L 
• Heel veel losse dagen vrij: tot wel 25 dagen per jaar. 
• Het normrooster is onwerkbaar en onhandelbaar. Meer dan 2 meter papier heb je 

nodig om het indicatieve en individueel normrooster te kunnen inzien om je privé 
afspraken voor volgend jaar te plannen. Daarnaast wordt het normrooster en het 
werkelijk rooster in de loop van tijd onherkenbaar van elkaar vervreemd.  

 
Over het algemeen zijn de medewerkers van Rijkswaterstaat in roosterdienst zeer 
meewerkend, flexibel en betrokken. 
Echter op dit moment geven de resultaten geen vertrouwen voor de toekomst en wordt de 
roep om een cyclisch rooster steeds groter. Medewerkers willen weten waar ze aan toe zijn 
en willen niet geconfronteerd worden met roosters die tot het laatste moment nog op veel 
punten gewijzigd kunnen worden.  
 
Roosters waarbij elke medewerker met plezier moet kunnen werken en dit ook langdurig 
moet kunnen blijven doen, zullen uit moeten gaan van een gezonde wijze van roosteren. 
Gezond roosteren is het maken van roosters waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden 
met de effecten van de werktijden voor de gezondheid en het sociale leven van de 
medewerkers. Op het moment dat de balans ontbreekt, leidt dit tot gezondheidrisico’s. Het 
werken in rooster tijden doet een flinke aanslag op de kwaliteit van slapen, de spijsvertering 
en het leveren van inspanningen. Daarnaast zijn er welzijnsrisico’s te noemen als sociale 
isolatie en verminderde ontwikkelingskansen. Maar het brengt ook veiligheidsrisico’s met 
zich mee door vermoeidheid en concentratieverlies. 
Voor vakbonden de reden om zich deze kwestie aan te trekken en de medewerkers te 
ondersteunen in hun constatering dat de roosters die nu voorliggen voor 2015, onwerkbaar 
zijn en niet goedgekeurd mogen en kunnen worden. 
 
Op korte termijn willen wij met u in overleg op welke wijze voorkomen kan worden dat 
medewerkers van Rijkswaterstaat in 2015 geconfronteerd gaan worden met roosters die niet 
tegemoet komen aan uw eigen uitgangspunt ( zoals verwoord in de Leidraad): 
 
“Het streven van Rijkswaterstaat is, dat elke medew erker met plezier moet kunnen 
werken en dit ook langdurig moet kunnen blijven doe n.” 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mick Bleijerveld Abvakabo FNV 
Paul van Es  Ambtenarencentrum VPW 
Loek Schueler  CNV Publieke zaak 
Jan-Albert Kram CMHF 
 
Rotterdam 6 november 2014 


