
Geen enkele orGanisatie besteedt zulke 

GiGantische projecten aan als rijkswater-

staat. dit vraaGt om specialistische vakken-

nis op juridisch Gebied en op het Gebied van 

inkoop en projectmanaGement. rijkswater-

staat (rws) is een uitvoerinGsorGanisatie 

met ruim 9300 medewerkers. in januari 2006 

is de orGanisatie voortGezet als aGent-

schap van het ministerie van verkeer en 

waterstaat. anGeline van dijk, kwartierma-

ker hrm/oo en jan leeuwenhoek, directeur 

bedrijfsvoerinG, werken aan de vernieuwinG 

bij de corporate dienst in utrecht.

De Corporate Dienst (CD) is een bundeling van specialismen 

op het gebied van bedrijfsvoering. Rijkswaterstaat heeft hier-

door grote reorganisaties achter de rug. Veel medewerkers 

zijn al uitgestroomd. Daarnaast kregen álle uitvoeringsor-

ganisaties van het kabinet een bezuiniging van 5 procent 

opgelegd. ‘Dit helpt bij het stellen van prioriteiten’, vindt Jan 

Leeuwenhoek, directeur bedrijfsvoering sinds juli 2007. Het 

vernieuwingsproces Agenda 2012 is goed op dreef. 

Het nieuwe kantoorcomplex Westraven in Utrecht heeft de 

Daylight Award 2008 gewonnen. De jury roemt het opti-

maal gebruik van daglicht en de speciale toepassing van 

kunstlicht. En de focus van het gebouw op het weidse uit-

zicht. Flexplekken, overleg- en vergaderruimtes met glazen 

wanden en metershoge vides zorgen voor de alom gewenste 

helderheid. 

De bedrijfsvoering moest ook inzichtelijker worden. Bij een 

agentschap hoort een ander boekhoudkundig systeem met 

meer resultaatgerichtheid en meer duidelijkheid over verant-

woordelijkheden. ‘Vroeger bestonden we uit veel eilandjes, 

verspreid over het hele land. Elk onderdeel had weer allerlei 

eigen bedrijfsbureautjes. Dat moest anders. Inmiddels is er 

meer afstemming, beter netwerkmanagement en werken we 

bovendien publieksvriendelijker’, verzekert Leeuwenhoek. 

RWS werkt hard aan het bundelen van expertise en van alle 

uitvoeringsactiviteiten. 

Een mooi concreet resultaat vindt hij de invoering van één 

factuuradres voor heel Rijkswaterstaat. Speerpunten van de 
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interne bedrijfsvoering zijn het project ‘op tijd betalen’ van 

leveranciers – ‘dat doen we nog niet goed genoeg’ – en het 

‘stroomlijnen van inkoopprocessen’. 

Jongeren aantrekken
De Corporate Dienst bestaat uit vijf clusters: HRM-

specialismen, Financiële diensten, Facilitaire aangele-

genheden, Bestuurlijk-juridische zaken en Communicatie. 

Angeline van Dijk is sinds eind 2004 kwartiermaker HRM/

organisatieontwikkeling. Zij is verantwoordelijk voor de HRM-

eenheid en werkte daarvoor onder meer bij de Regiodienst 

Utrecht. Rijkswaterstaat moest na de omvorming tot agent-

schap werken met 1100 minder fte’s. In 2006 en 

2007 waren er continu toch ook circa 500 vaca-

tures. Dus was het noodzakelijk om te focussen 

op werving. Van Dijk: ‘Jongeren bleken snel uit 

te stromen, dus hebben we ons gericht op alter-

natieve wervingcampagnes bij universiteiten en 

via LinkedIn- en msn-bundels. Bovendien heb-

ben we een nieuw traineeprogramma aangebo-

den met gegarandeerde baanzekerheid voor de 

kritische functies in de sector grond, Weg en 

Water, inkoop en financiën.’ 

Boeiende loopbaanpaden
omdat de uitstroom ongeveer even groot is als de instroom, 

wil RWS meer aandacht geven aan talentontwikkeling met een 

aanbod van boeiende loopbaanpaden. Leeuwenhoek: ‘RWS 

heeft veel hooggekwalificeerde mensen in dienst. ons doel is 

om medewerkers niet alleen promotiekansen te geven vanuit 

managementlijnen, maar ook als projectleider of specialist.’ 

Medewerkers tussen 30 en 40 jaar vormen de doelgroep. 

‘Managers scheppen een klimaat. Zij moeten zich daar bewust 

van worden en aandacht geven aan doorstroommogelijkhe-

den. En niet als een kip op de gouden eieren gaan zitten’, vindt 

Van Dijk. ‘Daarom zijn we nu druk bezig met een Vlootschouw 

voor de schalen 11 en hoger. Dit gaat om ongeveer 700 men-

sen. Het mobiliteitscentrum is ook druk bezig met het project 

‘Match’: zitten de juiste mensen op de juiste plek? Ten slotte 

wordt gewerkt aan de opzet van een digitaal loopbaanloket, 

waar mensen zelf tests kunnen doen via een elektronisch 

loket. Vervolgens kunnen zij zonodig telefonisch advies vra-

gen aan een loopbaancoach. En, als daar behoefte aan is, een 

face to face-gesprek aanvragen. 

De specialistische functies maken RWS tot een bijzondere 

speler op de arbeidsmarkt. ‘Vanuit Nijenrode en Corus komen 

ze bij ons kijken’, zegt Van Dijk. ‘Wij zijn de enige organisatie 

die zulke grote projecten aanstuurt. Bovendien hebben wij 

een grote variatie in functies: contractmanagers, systeemin-

genieurs, inkopers en laboratoriumfuncties. Dat betekent dat 

extra werving nodig is.’ 

Samenwerking met Den Haag
Het hoofd van het corporate mobiliteitscentrum draait mee 

met het Haagse netwerk. Van Dijk: ‘De samenwerking met het 

kerndepartement is er, maar kan altijd beter. We beseffen dat 

we één HRM-keten zijn en ons zo ook moeten presenteren 

naar de medewerkers van VenW.’ Het spreekt volgens haar 

vanzelf dat onderlinge uitwisseling tussen Haagse ministeries 

meer voor de hand ligt dan met een uitvoeringsorganisatie 

in de regio. ‘Wij lossen veel vacatures binnen RWS op. De 

Mobiliteitsorganisatie van het Rijk is nu vooral gericht op 

het Haagse circuit. Corporate HRM is wel betrokken geweest 

bij de oprichting. We lopen zelfs iets voor. RWS is zeker 

geïnteresseerd in de gezamenlijke 

inkoop van ICT-producten voor HRM, 

als assessments of een matchsysteem 

van werk naar werk. RWS doet mee 

met de gemeenschappelijke vaca-

turebank Werken bij het Rijk en de 

Mobiliteitsbank. En werkt ook samen 

met het EC-AMC en EC aj.’

De kloof met Den Haag was voorheen 

groot. Leeuwenhoek ‘Ik werk sinds 1982 

bij VenW en ik zie hem gaandeweg ver-

smallen. RWS is hard bezig om muren te slechten. Zo hebben 

de directeuren onlangs leertrajecten gevolgd om verbinding 

te leggen tussen bedrijfsvoering en het primaire proces en 

tussen de regio en Den Haag. Natuurlijk bestaat er altijd een 

soort functionele spanning tussen centraal en decentraal. Een 

centrale blik past niet altijd op een decentrale situatie.’ 

‘een centrale blik 

past niet altijd op 

een decentrale 

situatie’
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De HRM-eenheid bestaat uit:
1.  Corporate Learning Center (CLC). Is vooral toonaangevend 

voor het projectmanagement. Van Dijk: ‘We bouwen spe-

ciale leerlijnen en verzorgen opleidingen voor alle RWS-

medewerkers.’ 

2.  Corporate Mobiliteitscentrum. Heeft een team voor wer-

ving- en selectie. Reguleert alle in-, uit- en doorstroom 

voor RWS. Verzorgt loopbaanpaden en grote projecten. 

3.  HRM-advies. Bestaat uit een pool van acht organisatiead-

viseurs. Een nieuw functiegebouw is ontworpen, waarbij 

alle functies tot zeven hoofdgroepen zijn teruggebracht. 

‘Daarvoor hebben we de o.S.C.A.R!-prijs ontvangen. En we 

worden voor toelichting gevraagd in interdepartementale 

werkgroepen’, aldus Van Dijk.

4.  HRM-administratie. Behandelt gemiddeld 40.000 klantvra-

gen per jaar, legt personeelsmutaties vast en afspraken in 

functioneringsgesprekken et cetera. 


