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Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat (RWS) bestaat al meer dan 200 jaar. Het werkveld is omvangrijk en breed en omvat 

wegen, vaarwegen, tunnels, bruggen en sluizen, waterkeringen en dergelijke. Er zijn op dit moment 

nog zo’n 7500 personen werkzaam binnen 13 organisatieonderdelen, waarvan ongeveer een derde 

regelmatig ‘buiten’ actief is. Er is een transitie gaande van een van oorsprong hiërarchische naar een 

procesgerichte sturing. Daarbij worden 7 hoofdprocessen onderscheiden.  

ImpulsProgramma Veiligheid 
Dit programma is gericht op het verhogen van het niveau van veiligheid en beschikbaarheid van de 

Rijkswaterstaatnetwerken en werkt overkoepelend over de  11 verschillende veiligheidsdomeinen.  

Het programma loopt van medio 2013 tot medio 2015 en kent een structuur- en een cultuurspoor. 

Het structuurspoor  is gericht op het scheppen van helderheid in taken en verantwoordelijkheden, 

het organiseren van afdoende deskundigheid, het opstellen van handboeken en veiligheidsplannen, 

en het vertalen van veiligheidsrisicoprofielen naar de managementcyclus en programmering. 

Cultuurspoor 
Het bestuur heeft zichzelf als doel gesteld dat RWS zich in 2018 op een proactief cultuurniveau 

bevindt, met als tussendoel organisatie-breed tenminste een calculatieve cultuur in 2016. Binnen het 

cultuurspoor worden onder meer communicatiecampagnes, webinars en masterclasses voor het 

topmanagement georganiseerd.  Daarnaast wordt binnen iedere dienst een veiligheidscultuurmeting 

uitgevoerd middels groepsinterviews. Dit levert niet alleen handvatten op om te starten met gerichte 

verbeteracties maar draagt ook direct bij aan de bewustwording bij betrokkenen.  

Veerkracht door samenwerking  
De leden van het IPV team hebben een verschillende achtergrond en ervaring en beschikken over 

elkaar aanvullende kwaliteiten. Binnen het team wordt bewust gestuurd op de verbinding, op een 

optimale informatie-uitwisseling en op voldoende reflectiemomenten.  Ook richting organisatie 

wordt sterke nadruk gelegd op collectieve houding en gedrag en het belang van een goede 

samenwerking om te komen tot een hogere veiligheidscultuur. Het besef is groot dat eenzijdige 

nadruk op systemen en procedures schijnveiligheid creëert en pro-activiteit belemmert.  

Borging 
Voor de ontwikkeling naar niveau 4 heeft het IPV team het fundament gelegd. Het is nu aan het 

lijnmanagement om deze lijn door te trekken. De directeuren Bedrijfsvoering zijn aan zet om het 

veranderingsproces te stimuleren en faciliteren en hun collega-directeuren Netwerkontwikkeling en 

Netwerkmanagement aan te spreken. Veiligheid is onderdeel van de Speerpuntenbrief van de 

Directeur Generaal, van het managementcontract, van voortgangsgesprekken en van alle 

vergaderingen van de groepsraad en de directieteams van alle diensten. De uitdaging is vooral om 

het ‘glazen plafond’ te vermijden. Ook de verbeteracties richting niveau 3 zullen al direct op een 

niveau 4 wijze in wisselwerking met de werkvloer vorm en inhoud moeten worden gegeven. 


