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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden

4
Vragen van het lid De Lange (OSF) op 19 december 2013 medegedeeld aan de
Minister van Infrastructuur en Milieu inzake personeelsvacature bij
Rijkswaterstaat.
Antwoorden van mevrouw Schultz van Haegen (Minister van Infrastructuur
en Milieu) (ontvangen 5 februari 2014).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel in de Leeuwarder Courant van
7 december 2013 met als kop «Rijkswaterstaat neemt liever geen Noorderling
aan»?
Antwoord 1
Ja, ik heb kennis genomen van het artikel.
Vraag 2
Mijn fractie is bezorgd over het feit dat kennelijk bij Rijkswaterstaat een sfeer
heerst waarbij het in de Leeuwarder Courant vermelde incident zich kon
voordoen, en waar bij de vervulling van een personeelsvacature voor een
rijksdienst in eerste instantie op regionale afkomst zou worden geselecteerd.
Deelt u deze zorg? Zo ja, welke maatregelen overweegt u om dergelijke
uitwassen in de toekomst te voorkomen?
Antwoord 2
Bij het opstellen van de tekst voor een tijdelijke functie van Communicatiemedewerker op het intranet van Rijkswaterstaat is abusievelijk opgenomen dat
een «Randstedelijk» type één van de aanvullende eisen zou zijn voor de
functievervulling. Deze «populaire» tekst is per ongeluk op de vacaturesite
van Rijkswaterstaat geplaatst terwijl het om een wervingstekst voor een
tijdelijke inhuurfunctie ging. In de tekst had moeten staan en werd bedoeld
«het in bezit hebben van een Randstedelijk netwerk». Naast het bij medewerkers goed vertegenwoordigde regionale netwerk, is het ook van groot belang
een randstedelijk netwerk te onderhouden.
Rijkswaterstaat betreurt overigens de gang van zaken en heeft dat dienovereenkomstig ook richting de eigen medewerkers aangegeven.
Rijkswaterstaat maakt bij het werven van (tijdelijke) medewerkers geen
onderscheid in (regionale) herkomst van medewerkers. Er wordt geworven en
geselecteerd op (vereiste) functie-eisen en competenties. Bij de betreffende
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tijdelijke functie was tevens het hebben van een gedegen Haags netwerk van
groot belang.
Vraag 3
De Onafhankelijke SenaatsFractie heeft begrepen dat Rijkswaterstaat er naar
streeft om zich als dienst goed te wortelen en te profileren in de regio’s waar
de dienst actief is. Kunt u aangeven hoe in het beleid nu en in de toekomst
aan dit streven nadere invulling wordt gegeven?
Antwoord 3
De positie van Rijkswaterstaat binnen en de relatie tot de regio’s waar zij
opereert, wordt vormgegeven door de producten en diensten die zij levert,
als mede in de werkwijze die zij daarbij hanteert. Samenwerking en betrokkenheid staan daarbij centraal.
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