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Overlegregeling 
 

Artikel 1 
 

1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

 ‘de commissie’: de in artikel 12.1, lid 1 van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen 

waterschapspersoneel (SAW) bedoelde commissie voor georganiseerd overleg; 

 ‘de ambtenaren’: de ambtenaren in de zin van de SAW en de werknemers in de zin van 

paragraaf 2.2 van de SAW; 

 ‘de organisaties’: de plaatselijk werkende groeperingen van de landelijke verenigingen 

van overheidspersoneel, aangesloten bij de centrales die deel uitmaken van het Lande-

lijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen (LAWA). 

 

2. De aan het slot van het vorige lid bedoelde centrales zijn: de Algemene Centrale van Over-

heidspersoneel (ACOP), de Christelijke Centrale van Overheids– en Onderwijzend Perso-

neel (CCOOP) en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, On-

derwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF). 

 

Samenstelling 

 

Artikel 2 
 

1.   De commissie is samengesteld uit een vertegenwoordiging van het waterschapsbestuur en  

      een vertegenwoordiging van de organisaties. 

 

2.   Voor de vertegenwoordiging van het waterschapsbestuur wijst het dagelijks bestuur uit zijn  

      midden een vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger aan en doet het algemeen bestuur  

      uit zijn midden aanwijzing van tenminste drie leden en hun plaatsvervangers. 

 

3. Voor de vertegenwoordiging van de organisaties worden per centrale, bedoeld in artikel 1, 

lid 2, maximaal 6 leden en hun plaatsvervangers aangewezen. Deze aanwijzing geschiedt 

door en uit de organisaties en wordt gelijkelijk verdeeld over de voorstellende organisaties. 

Indien verschillende organisaties deel uitmaken van een zelfde centrale, geldt het bepaalde 

voor deze organisaties gezamenlijk. 

 

Artikel 3 
 

1. De aanwijzing door het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur geschiedt voor een peri-

ode van ten hoogste zes jaren en voorts telkens ter vervanging van hen die ophouden lid 

van het dagelijks bestuur of van het algemeen bestuur te zijn. 

 

2. Uiterlijk 1 februari van elk jaar doet elke organisatie, bedoeld in artikel 2, lid 3, aan het dage-

lijks bestuur opgaaf van: 

a. het aantal der op 1 januari van dat jaar bij haar aangesloten ambtenaren; 

b. de namen en adressen der ambtenaren, die als gevolg van artikel 2, lid 3, als leden en 

plaatsvervangers zijn aangewezen. 

 

3. Degene, die als lid of als plaatsvervanger door een organisatie is aangewezen, houdt op dit 

te zijn zodra hij geen lid van de organisatie of geen ambtenaar meer is, evenals indien de 

organisatie schriftelijk aan het dagelijks bestuur doet weten dat zijn aanwijzing als verte-
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genwoordiger of plaatsvervanger is ingetrokken. In deze gevallen wordt zo spoedig mogelijk 

een opvolger aangewezen. 

 

Artikel 4 
 

1. Voorzitter van de commissie is de door het dagelijks bestuur aangewezen vertegenwoordi-

ger of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger. 

 

2. Het dagelijks bestuur wijst een ambtenaar, niet behorende tot de vertegenwoordiging van 

de organisatie, tot secretaris van de commissie aan, evenals diens plaatsvervanger. Zo no-

dig stelt het dagelijks bestuur verder personeel voor het secretariaat ter beschikking. 

 

3. De secretaris kan aan de besprekingen deelnemen. 

 

Taak en bevoegdheden 

 

Artikel 5 
 

1. De commissie beraadslaagt over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de 

rechtstoestand van de ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het 

personeelsbeleid zal worden ingevoerd, voor zover in het overleg niet wordt voorzien door 

het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen. 

 

2. Wordt over een onderwerp een regeling getroffen in overeenstemming met de uitkomsten 

van het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen, dan doet het dagelijks be-

stuur daarvan mededeling aan de commissie; wordt geen regeling getroffen dan vindt ter 

zake alsnog overleg in de commissie plaats. 

 

Artikel 6 
 

1. Voorstellen strekkende tot invoering, intrekking en wijziging van regelingen waaraan indivi-

duele personeelsleden rechten kunnen ontlenen en die een uitwerking zijn van voorstellen 

die in het landelijk overleg met de centrales van overheidspersoneel zijn overeengekomen, 

worden slechts ten uitvoer gebracht indien daarover overeenstemming is bereikt tussen de 

werkgeversdelegatie en de meerderheid van de werknemersvertegenwoordigers van de 

commissie. 

 

2. Voorts worden voorstellen strekkende tot invoering, intrekking en wijziging van in geld 

waardeerbare regelingen waaraan individuele personeelsleden rechten kunnen ontlenen, 

slechts ten uitvoer gebracht indien daarover overeenstemming is bereikt tussen de werkge-

versdelegatie en de meerderheid van de werknemersvertegenwoordigers van de commis-

sie. 

 

3. Besluiten betreffende de overige in artikel 5 bedoelde onderwerpen worden door het dage-

lijks bestuur en het algemeen bestuur niet genomen, noch voorstellen op dat gebied door 

het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur gedaan, dan nadat de werknemersdelega-

tie van de commissie haar gevoelen over de concept–besluiten, respectievelijk voorstellen 

heeft kenbaar gemaakt. 

 

4. Ten aanzien van voorstellen voortvloeiende uit algemene wetgevingsprojecten, stelselwijzi-

gingen of operaties die op werknemers in het algemeen betrekking hebben, is het bepaalde 

onder het eerste en tweede lid alleen van toepassing op de uit deze projecten voortvloeien-

de invoering of wijziging van regelingen. 
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Artikel 7 
 

1. De commissie, evenals de vertegenwoordiging van de organisaties, is bevoegd aangaande 

de in artikel 5 bedoelde onderwerpen voorstellen te doen aan het dagelijks bestuur. 

 

2. Heeft een voorstel betrekking op onderwerpen, behorende tot de bevoegdheid van het da-

gelijks bestuur dan neemt dit bestuur op dat gebied een beslissing. Behoren zij tot de be-

voegdheid van het algemeen bestuur dan legt het dagelijks bestuur het voorstel, voorzien 

van zijn advies, ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor, indien uit het voorstel de 

eenstemmige wens der vertegenwoordiging van de organisaties daartoe blijkt. 

 

3. De besluiten, welke naar aanleiding van voorstellen van de commissie worden genomen, 

worden aan de vertegenwoordiging van de organisaties en aan de hoofdbesturen van de 

vertegenwoordigde organisaties medegedeeld. 

 

Artikel 8 
 

1. De commissie kan, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp nodig wordt 

geacht, een subcommissie instellen, bestaande uit door haar aan te wijzen voorzitter en le-

den. 

 

2. De secretaris van de commissie is tevens secretaris van de subcommissie. Hij kan zich 

doen bijstaan of vervangen door degenen die ingevolge artikel 4, lid 2, ter beschikking 

staan. 

 

3. Het bepaalde in artikel 12 is van overeenkomstige toepassing. 

 

Vergaderingen 

 

Artikel 9 
 

1. De commissie vergadert indien de voorzitter dit nodig oordeelt op door hem te bepalen tijd-

stippen. 

 

2. Voorts belegt de voorzitter een vergadering indien tenminste drie leden van de commissie 

hem dit schriftelijk met opgaaf van redenen verzoeken en wel uiterlijk binnen één maand na 

ontvangst van het verzoek. 

 

Artikel 10 
 

1. De commissie wordt tijdig, in de regel 14 dagen tevoren, ter vergadering opgeroepen. De 

oproepingsbrief vermeldt zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen. 

 

2. Een vergadering kan slechts plaatshebben indien tenminste de helft van de vertegenwoor-

diging van het waterschapsbestuur aanwezig is en tenminste de helft van de organisaties is 

vertegenwoordigd. 

 

3. Indien wegens onvoltalligheid in de zin van het vorige lid een vergadering niet kan plaats-

hebben, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op de 

agenda van een binnen 14 dagen te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering die 

onderwerpen in elk geval kunnen worden behandeld. 
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Artikel 11 
 

Elk lid heeft het recht onderwerpen ter behandeling aanhangig te maken door deze schriftelijk 

op te geven aan de voorzitter. Deze stelt die onderwerpen zoveel mogelijk in de eerstvolgende 

vergadering aan de orde. 

 

Artikel 12 
 

1. De vergaderingen zijn niet openbaar. 

 

2. De voorzitter kan hoofden van dienst of andere ambtenaren de vergadering doen bijwonen. 

Deze kunnen aan de besprekingen deelnemen. 

 

3. De vertegenwoordigers der organisaties kunnen zich doen bijstaan door een vertegenwoor-

diger van het hoofdbestuur van hun organisatie; zij zijn voorts bevoegd de onderwerpen der 

agenda binnen de grenzen ener doelmatige en vertrouwelijke behandeling van zaken aan 

voorbespreking in eigen kring te onderwerpen. 

 

4. De voorzitter kan betreffende het in de vergadering behandelde en betreffende de inhoud 

van aan de commissie overgelegde stukken geheimhouding opleggen. Deze geheimhou-

ding geldt niet ten opzichte van het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur, evenals 

niet tegenover de hoofdbesturen van de vertegenwoordigde organisaties. 

 

Artikel 13 
 

De voorzitter kan op verzoek van tenminste twee leden of zo dikwijls hij dit nodig acht de verga-

dering schorsen voor een door hem te bepalen tijd. 

 

Artikel 14 
 

1.      Indien in de vergadering moet worden gestemd brengt elke vertegenwoordiging, bedoeld in  

       artikel 2, lid 1, één stem uit. 

 

2.      De stem van de vertegenwoordiging van het waterschapsbestuur wordt bepaald door hoof-

delijke stemming der aanwezige leden in of buiten de vergadering.  

 

3.      De stem van de vertegenwoordiging van de organisaties wordt bepaald door stemming per 

vertegenwoordigde organisatie. Waarbij voor iedere organisatie zoveel stemmen worden 

uitgebracht als er ambtenaren bij haar zijn aangesloten op de eerste werkdag van het lo-

pende jaar. Hierbij geldt dat voor een organisatie niet meer stemmen in aanmerking komen 

dan het totaal aantal stemmen min één, dat door de andere organisaties gezamenlijk wordt 

uitgebracht. 

Als een organisatie in de loop van het jaar wordt vertegenwoordigd, geldt voor de toepas-

sing van dit lid het aantal aangesloten ambtenaren op de dag van aansluiting. 

 

4.   Als de stemmen van de deelnemers binnen een vertegenwoordiging staken, wordt het  

      betreffende onderwerp voor de volgende vergadering opnieuw geagendeerd. 

 

5.   Staken de stemmen in de volgende vergadering over het betreffende onderwerp opnieuw,  

      dan wordt de stem van de vertegenwoordiging van het waterschapsbestuur bepaald door de  

      voorzitter en de stem van de vertegenwoordiging van de organisaties door de organisatie/ 

      centrale met de meeste leden. 
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Artikel 15 
 

Het in de vergadering behandelde wordt zakelijk weergegeven in de notulen, welke, tenzij in het 

bij artikel 16 bedoelde reglement anders is bepaald, zo spoedig mogelijk in afschrift aan de le-

den worden gezonden. 

 

Artikel 16 
 

Indien door de commissie een reglement van orde voor de vergaderingen wordt vastgelegd, 

behoefd dit de goedkeuring van het dagelijks bestuur. 

 

 
Artikel 17 
 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

a. deelnemers aan het overleg: de vertegenwoordiging van het waterschapsbestuur en de ver-

tegenwoordigers van de organisaties genoemd in artikel 1, lid 1; 

b. Advies– en Arbitragecommissie: de Advies– en Arbitragecommissie ingesteld door het Col-

lege voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de gezamenlijke 

colleges van gedeputeerde staten en het bestuur van de Unie van Waterschappen. 

 

Artikel 18 
 

De artikelen 19 t/m 23 zijn slechts van toepassing op geschillen betreffende aangelegenheden 

als bedoeld in artikel 5, lid 1, voor zover die aangelegenheden uitsluitend de rechtstoestand van 

ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal wor-

den gevoerd, betreffen. 

 

Artikel 19 
 

Indien een of meer van de deelnemers aan het overleg tijdens het overleg tot het oordeel komt 

dat dit overleg niet zal leiden tot een uitkomst die de instemming van alle deelnemers van het 

overleg zal hebben, brengen zij dat oordeel binnen drie dagen, nadat zij daarvan in het overleg 

blijk hebben gegeven schriftelijk ter kennis van de overige deelnemers aan het overleg. 

 

Artikel 20 
 

1. Binnen tien dagen na de kennisgeving bedoeld in het vorige artikel schrijft de voorzitter een 

vergadering van de commissie uit. De vergadering moet worden gehouden binnen zeven 

dagen nadat deze is uitgeschreven. 

 

2. Tenzij door de commissie wordt besloten het overleg voort te zetten, dan wel te beëindigen, 

wordt in de vergadering nagegaan of overeenstemming bestaat over de vraag wat het on-

derwerp en de inhoud van het geschil is en of een oplossing van dat geschil zal worden ge-

zocht door middel van voortzetting van het overleg nadat het advies is ingewonnen van de 

Advies– en Arbitragecommissie, dan wel door onderwerping van het geschil aan een arbi-

trale uitspraak van die commissie. 

 

3. Tot het inwinnen van advies zijn – ieder voor zich – de vertegenwoordiging van het water-

schapsbestuur en de vertegenwoordiging der organisaties bevoegd. Het bepaalde in artikel 

14 is hierbij van toepassing. 

 

4. Voor onderwerping van het geschil aan arbitrage is overeenstemming vereist tussen alle 

deelnemers aan het overleg. 
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Artikel 21 
 

1. Binnen zes dagen na de vergadering bedoeld in artikel 20 wordt het verzoek om advies ter 

kennis gebracht van de voorzitter van de Advies– en Arbitragecommissie. 

Het verzoek wordt ondertekend door de deelnemers aan het overleg die zich voor inwinnen 

van het advies hebben uitgesproken en bevat tenminste het onderwerp en de inhoud van 

het geschil. 

Indien in de vergadering bedoeld in artikel 20 geen overeenstemming is bereikt tussen alle 

deelnemers aan het overleg over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil 

is, brengen de overige deelnemers aan het overleg hun visie op het onderwerp en de in-

houd van het geschil eveneens binnen zes dagen na eerdergenoemde vergadering ter ken-

nis van de voorzitter van de Advies– en Arbitragecommissie. 

 

2. Binnen zes dagen na de vergadering bedoeld in artikel 20 wordt het verzoek om arbitrage 

ter kennis gebracht van de voorzitter van de Advies– en Arbitragecommissie. Het verzoek 

daartoe wordt ondertekend door alle deelnemers aan het overleg en dient tenminste te be-

vatten: 

a. het onderwerp en de inhoud van het geschil; 

b. de standpunten van alle deelnemers aan het overleg betreffende onderwerp en inhoud 

van het geschil. 

 

Artikel 22 
 

Binnen twee weken na ontvangst van het advies wordt het overleg over het geschil voortgezet. 

 

Artikel 23 
 

De arbitrale uitspraak van de Advies– en Arbitragecommissie heeft bindende kracht. 

 

Slotbepalingen 

 

Artikel 24 
 

In de gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur na overleg met 

de commissie. 
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Regeling Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken  
 

 

Het initiatief voor Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken (TPOW) ligt bij de ambtenaar. TPOW kan 

in verschillende vormen: flexibel buiten kantoor/werklocatie werken en buiten geroosterde werk-

tijden werken tot structureel thuiswerken.  

 

Leidinggevende en ambtenaar maken afspraken over: 

1. De te verrichten werkzaamheden; 

2. De momenten waarop werkzaamheden moeten zijn afgerond. 

 

Leidinggevende en ambtenaar maken afspraken over: 

1. De bereikbaarheid voor externen; 

2. De bereikbaarheid voor collega’s; 

3. Vervanging op kantoor tijdens de afwezigheid van de ambtenaar; 

4. Over aanwezigheid van de ambtenaar. 

 

 

Leidinggevende en ambtenaar maken afspraken over: 

1. De te gebruiken apparatuur door de ambtenaar; 

2. De faciliteiten voor TPOW; 

3. De arbo aspecten van een werkplek; 

4. De veiligheid van de te gebruiken systemen en de afspraken over het primair/direct 

werken op de server van het waterschap. 

 

De afspraken over TPOW tussen leidinggevende en ambtenaar zijn onderdeel van de ge-

sprekscyclus en komen aan de orde in het planning-, functionering- en beoordelingsgesprek. 
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3 Regelingen belonen en gesprekscyclus 
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3 Regelingen belonen en gesprekscyclus 
 
Medewerkers zijn samen met de leidinggevende verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. 
Sociale partners verwachten van medewerkers dat zij regie voeren op de eigen loopbaan en, 
initiatief tonen en van leidinggevenden een stimulerende rol hierbij. Ontwikkeling is gespreks-
onderwerp en afspraken daarover worden vastgelegd. Gesprekken zijn er om medewerkers te 
stimuleren het beste uit zichzelf te halen en om evenwichtig en onderscheidend te belonen.  
 
Sociale partners vinden het belangrijk om onderscheidend en waarderend te belonen. Zij con-
stateren dat dit door de huidige structuren en regelingen door veel waterschappen en voor me-
dewerkers onvoldoende tot stand kan worden gebracht. Het huidige systeem is toe aan een 
nieuwe fase. 
 
In de SAW worden per 1 juli 2018 de hoofdregels voor de salarisverhoging en voor incidenteel 
belonen opgenomen. 
 
Bij het zetten van deze stap willen sociale partners op twee niveaus een vangnet bieden; op het 
niveau van de organisatie en op individueel niveau van de medewerker. Waterschappen krijgen 
zo tijd om zorgvuldig door te ontwikkelen. Ieder waterschap heeft een eigen tempo en eigen 
route om dit in overleg met medezeggenschap en medewerkers vorm te geven. 
 

De huidige regels voor gesprekken en belonen verplaatsen we per 1 juli 2018 naar deel 2 SAW. 
De huidige regelingen van/voor waterschappen worden daarmee basis-
regelingen/personeelsregelingen van het waterschap. De huidige regels blijven als personeels-
regeling gelden tot een waterschap een eigen regeling overeenkomt.  
 
Onder het publiekrecht willen sociale partners nog een extra vangnet aan individuele medewer-
kers bieden. Tot het ingaan van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren kunnen mede-
werkers kiezen voor het toepassen van de basisregelingen (huidige regelingen), ook als in het 
eigen waterschap een andere regeling van kracht is. 

 
Regeling belonen 
 
Artikel 1 Verhoging van het salaris  

 

1. De structurele salarisverhoging binnen de voor de ambtenaar geldende salarisschaal wordt 

gebaseerd op het eindoordeel dat gevormd wordt op basis van de gesprekscyclus uit 

hoofdstuk 5.2. schriftelijk, al dan niet digitaal meegedeeld. 

 

2. Het eindoordeel bepaalt het percentage waarmee het salaris van de ambtenaar die het 

maximumsalaris van de voor hem/haar geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt wordt 

verhoogd: 

Eindoordeel Verhoging 

A 5% van het maximum van de voor de ambtenaar geldende salaris-

schaal op 31 december. 

B 3,5% van het maximum van de voor de ambtenaar geldende salaris-

schaal op 31 december. 

C 2,5% van het maximum van de voor de ambtenaar geldende salaris-

schaal op 31 december. 

D 1,5% van het maximum van de voor de ambtenaar geldende salaris-

schaal op 31 december. 

E 0%  

 

3. De salarisverhoging kan slechts worden toegekend tot het maximum van de salarisschaal. 
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Artikel 2 Geen salarisverhoging 

 

1. Indien aan de ambtenaar een eindoordeel van D of E wordt toegekend maken ambtenaar 

en dagelijks bestuur afspraken die moeten leiden tot verbetering van het functioneren van 

de ambtenaar.  

 

2. De ambtenaar die gedurende twee achtereenvolgende jaren een eindoordeel D of E krijgt, 

ontvangt de eerste twee jaren de salarisverhoging behorend bij eindoordeel D. Pas indien 

het derde jaar een eindoordeel E wordt toegekend aan het functioneren van de ambtenaar 

vindt geen verhoging plaats. 

 

Artikel 3 Niet te beoordelen 

 

1. Het tijdvak waarover beoordeeld wordt beslaat minimaal zes maanden. Indien dit tijdvak 

korter is kan de ambtenaar niet beoordeeld worden en komt de ambtenaar voor dat jaar niet 

in aanmerking voor een salarisverhoging. 

 

2. Met de ambtenaar die nieuw in dienst treedt na 31 mei van enig jaar en die vanwege het 

bepaalde in lid 1 in dat jaar niet in aanmerking komt voor een salarisverhoging, kunnen in 

het arbeidsvoorwaardengesprek maatwerkafspraken worden gemaakt.  

 

3. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor de ambtenaar die wegens ziekte of zwangerschap- 

en/of bevallingsverlof niet beoordeeld kan worden over een tijdvak van minimaal 6 maan-

den. In deze situaties krijgt de ambtenaar in beginsel een bij eindoordeel C behorende sala-

risverhoging. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.  

 

4. Indien het eindoordeel namens het dagelijks bestuur niet door de eigen leidinggevende kan 

worden opgemaakt dient deze tijdig opgemaakt te worden door de plaatsvervangend lei-

dinggevende.  

 

5. Indien buiten schuld of toedoen van de ambtenaar en met inachtneming van het bepaalde in 

het vierde lid, in enig jaar het eindoordeel niet (tijdig) wordt opgemaakt, zal aan de ambte-

naar in beginsel een eindoordeel C met de daarbij behorende salarisverhoging worden toe-

gekend.  

 

6. Indien het niet (tijdig) opmaken van het eindoordeel te wijten is aan grove nalatigheid van 

het dagelijks bestuur wordt in beginsel aan de ambtenaar een salarisverhoging toegekend 

die hoger ligt dan het bepaalde in het vijfde lid. 

 

Artikel 4 Individuele prestatietoeslag 

 

1. De ambtenaar, die  bij aanvang van het beoordelingsjaar het maximum heeft bereikt, kan in 

aanmerking komen voor een individuele prestatietoeslag. 

  

2. De beoordeling van het functioneren wordt vastgesteld op basis van de gesprekscyclus en 

resulteert in een volgens artikel 5.2.4 SAW vastgelegd eindoordeel. 

 

3. Is het eindoordeel zeer goed, een B beoordeling, dan is de individuele prestatietoeslag 

3,5%. Is het eindoordeel uitstekend, een A beoordeling, dan is de individuele prestatietoe-

slag 5%.    

 

4. De individuele prestatietoeslag is gebaseerd op twaalf keer het uitbetaalde maandsalaris in 

het jaar waarover beoordeeld wordt.  
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 Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen 

 

5. Indien het niet (tijdig) opmaken van het eindoordeel te wijten is aan grove nalatigheid van de 

leidinggevende/de organisatie wordt in beginsel aan de ambtenaar een individuele prestatie-

toeslag volgens lid 1 toegekend. 

 

Artikel 5 Overgangsbepalingen individuele prestatietoeslag 

 

1. De ambtenaar die op basis van een regeling persoonlijke toelage op 1 januari 2011 een toe-

lage gebaseerd op goed functioneren boven het maximum van de voor hem/haar geldende 

salarisschaal ontvangt, kan eenmalig kiezen voor behoud van de regeling van het water-

schap c.q. deze persoonlijke toelage of de individuele prestatietoeslag. Kiest hij/zij voor het 

gegarandeerd krijgen van de waterschapsregeling dan is hij/zij daarmee uitgesloten van de 

prestatietoeslag volgens artikel 3.1.10 SAW.  

 

2. De ambtenaar die anders dan in lid 1 een gegarandeerd salaris(perspectief) boven het 

maximum van de voor hem/haar geldende salarisschaal heeft, waarbij een goed functione-

ren criterium ten grondslag heeft gelegen aan de nu gegarandeerde toeslag, kan eenmalig 

kiezen voor behoud van de garantie of de individuele prestatietoeslag. Kiest hij/zij voor be-

houd van de garantie dan is hij/zij daarmee uitgesloten van de prestatietoeslag volgens arti-

kel 3.1.10 SAW. De genoemde persoonlijke toelage is gebaseerd op artikel 3.1.15 SAW van 

2010. Dit artikel is opgenomen in deel 3 SAW. 

 

Artikel 6 Extra vrije tijd en beloning 

 

Wegens buitengewone inzet of bijzondere vervulling van een deel van de functie kan aan de 

ambtenaar extra vrije tijd (niet zijnde IKB) of een bijzondere beloning worden toegekend. 

 
Regeling gesprekscyclus  
 

Artikel 1 Gesprekscyclus  

 

1. De gesprekscyclus bestaat in beginsel uit drie gesprekken per jaar tussen het dagelijks be-

stuur en de ambtenaar. In deze gesprekken komen planning, voortgang en evaluatie en be-

oordeling aan de orde. In overleg tussen dagelijks bestuur en ambtenaar kan bepaald wor-

den dat het moment van evaluatie en beoordeling samenvalt met het moment waarop plan-

ningsafspraken worden gemaakt. 

 

2. Binnen de gesprekscyclus komen ontwikkeling, loopbaan, mobiliteit, vitaliteit, opleiding,   

  arbeidsomstandigheden, integriteit en Tijd- en PlaatsOnafhankelijk Werken aan de  

  orde. 

 

3. De gesprekken in de cyclus kunnen uitgebreid worden met gesprekken over een Persoonlijk 

OntwikkelingsPlan, vitaliteit, de loopbaan, de tweede loopbaan of de afronding van de loop-

baan. 

 
Artikel 2 Planningsgesprek  

 

1. Het dagelijks bestuur en ambtenaar maken ieder jaar, na gezamenlijk overleg, vóór 

31 maart concrete planningsafspraken.  

 

2. Het dagelijks bestuur en de ambtenaar brengen hun opvattingen over de te maken plan-

ningsafspraken vooraf en in het gesprek in. 
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3. Het dagelijks bestuur en de ambtenaar kunnen afspreken dat andere personen aanwezig 

zijn bij het planningsgesprek.  

 

4. In het planningsgesprek worden concrete afspraken gemaakt over de te behalen resultaten 

en over talent- en competentieontwikkeling. Afspraken over (te ontwikkelen) competenties 

worden pas gemaakt nadat de organisatie een competentiewoordenboek/systeem heeft 

vastgesteld waarover overeenstemming is bereikt met de Ondernemingsraad. Tevens ko-

men de wensen, ambities, vitaliteit, loopbaan en ontwikkelmogelijkheden van de ambtenaar 

aan de orde en hierover worden concrete afspraken gemaakt. 

 

5. De planningsafspraken worden schriftelijk vastgelegd.  Het dagelijks bestuur en de ambte-

naar tekenen de gemaakte afspraken. 

 

6. Als het dagelijks bestuur en de ambtenaar het niet eens worden over de te maken plan-

ningsafspraken beslist het dagelijks bestuur. De ambtenaar kan schriftelijk zijn zienswijze 

kenbaar maken en tekent daarna de afspraken voor gezien. 

 

Artikel 3 Voortgangsgesprek 

 

1.  Het dagelijks bestuur en de ambtenaar bespreken halverwege het jaar tenminste eenmaal 

de voortgang van de gemaakte afspraken. Hierbij kan onder meer aandacht worden be-

steed aan de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht, de randvoorwaarden om 

de resultaten te bereiken, de arbeidsomstandigheden en de wijze van leidinggeven. Ook de 

afspraken gemaakt in het kader van Persoonlijk Ontwikkelingsperspectief, loopbaan of vita-

liteit worden besproken. 

 

2. Het dagelijks bestuur en de ambtenaar kunnen afspreken dat andere personen bij het 

voortgangsgesprek aanwezig zijn. 

 

3.    Het voortgangsgesprek heeft tot doel de realisering van de vastgelegde planningsafspra-

ken te volgen en te ondersteunen. Zo nodig worden de afspraken nader ingevuld, aange-

vuld dan wel bijgesteld. Afspraken over nadere invulling, aanvulling of bijstelling worden 

schriftelijk vastgelegd. 

  

4. Als het dagelijks bestuur en de ambtenaar het niet eens worden over de te maken afspra-

ken beslist het dagelijks bestuur. De ambtenaar kan schriftelijk zijn zienswijze kenbaar ma-

ken en tekent daarna de afspraken voor gezien. 

 

Artikel 4 Evaluatie- en beoordelingsgesprek  

 

Vóór 1 december van ieder jaar hebben het dagelijks bestuur en ambtenaar een evaluatie- en 

beoordelingsgesprek. Zo nodig vinden extra gesprekken plaats. 

 

1. Minimaal één week voordat het evaluatie- en beoordelingsgesprek zal plaatsvinden, ont-

vangt de ambtenaar de concept evaluatie en beoordeling. 

 

2. De ambtenaar wordt uitgenodigd zijn/haar opvattingen over de concept evaluatie- en be-

oordeling voor het evaluatie- en beoordelingsgesprek in te brengen. 

 

3. In het evaluatie- en beoordelingsgesprek evalueren het dagelijks bestuur en de ambtenaar 

de realisatie van de gemaakte afspraken uit het plannings- en voortgangsgesprek. 

 

4. Het dagelijks bestuur kent een eindoordeel A, B, C, D, of E toe aan het totale functioneren 

van de ambtenaar.  
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 Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen 

 

A Uitstekend: 

De ambtenaar voldoet beduidend beter dan de norm (C=Goed). De amb-

tenaar realiseert veel meer dan in de functie en/of op basis van resultaat-

afspraken en/of competenties verwacht mag worden. Realiseert dit op 

een beduidend hoger niveau dan het normniveau.  

B Zeer goed: 

De ambtenaar voldoet beter dan de norm (C=Goed). De ambtenaar reali-

seert meer dan in de functie en/of op basis van de resultaatafspraken 

en/of competenties verwacht mag worden. Realiseert dit op een hoger 

niveau dan het normniveau. 

C Goed: 

De ambtenaar voldoet aan de norm. De ambtenaar realiseert wat in de 

functie en/of resultaatafspraken en/of competenties verwacht mag worden 

op het gewenste niveau. 

D Nog te ontwikkelen ten opzichte van score C (Goed): 

De ambtenaar voldoet op een aantal punten (nog) niet aan de norm (C = 

Goed). Er is ruimte voor ontwikkeling in de realisatie van datgene wat in 

de functie en of op basis van de resultaatafspraken en/of competenties 

verwacht mag worden.  

E Onvoldoende: 

Het functioneren op basis van de (functie)eisen en/of resultaatafspraken 

en/of competenties dient op een groot aantal punten een drastische ver-

betering. 

De ambtenaar voldoet niet aan de norm en kan niet realiseren wat in de 

functie en/of op basis van de resultaatafspraken verwacht mag worden op 

het gewenste niveau. 

 
5. Deze score wordt vastgelegd in een evaluatie- en beoordelingsformulier. Een beslissing 

tot toekenning van een eindoordeel wordt de ambtenaar uiterlijk voor 31 december, schrif-

telijk, dan wel digitaal meegedeeld. 

 

6. Het dagelijks bestuur en de ambtenaar kunnen afspreken dat andere personen bij het eva-

luatie- en beoordelingsgesprek aanwezig zijn. 

 

7. Het dagelijks bestuur kan voor het opmaken van de evaluatie- en beoordeling  inlichtingen 

bij derden inwinnen. Ook de ambtenaar kan aan het dagelijks bestuur vragen om informa-

tie bij derden in te winnen. Het dagelijks bestuur deelt de ambtenaar mee welke informatie 

hij/zij van deze derden heeft ontvangen. 

 

8. Indien de ambtenaar weigert deel te nemen aan het evaluatie- en beoordelingsgesprek of 

de ambtenaar niet kan deelnemen, terwijl uitstel naar het oordeel van het dagelijks bestuur  

niet verantwoord is, kan het dagelijks bestuur besluiten de evaluatie- en beoordeling, inclu-

sief eindoordeel buiten aanwezigheid van de ambtenaar uit te brengen. Het dagelijks be-

stuur stelt de ambtenaar hiervan tijdig schriftelijk en gemotiveerd in kennis. 

 

9. Het dagelijks bestuur  ondertekent het evaluatie- en beoordelingsformulier, inclusief eind-

oordeel voor akkoord. De ambtenaar ondertekent het evaluatie- en beoordelingsformulier, 

inclusief eindoordeel voor gezien. Indien de ambtenaar het niet eens is met de evaluatie- 

en beoordeling, inclusief eindoordeel kan hij/zij binnen twee weken de geschilpunten op 

het evaluatie- en beoordelingsformulier vermelden. 

 



Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel deel 2 

 

 

 

 

 

 

10. Indien de ambtenaar niet binnen twee weken zijn/haar geschilpunten kenbaar heeft ge-

maakt wordt de evaluatie- en beoordeling, inclusief eindoordeel, door het dagelijks bestuur  

vastgesteld.  

 

11. De ambtenaar die zijn/haar geschilpunten volgens lid 10 kenbaar heeft gemaakt wordt bin-

nen twee weken nadat hij/zij dit heeft gedaan in de gelegenheid gesteld deze bezwaren 

mondeling toe te lichten bij het dagelijks bestuur. 

 

12. Het dagelijks bestuur  wijzigt de evaluatie- en beoordeling, inclusief eindoordeel, voor zover 

hij/zij de bezwaren van de functionaris deelt. Wanneer hij/zij geheel aan de bezwaren te-

gemoet komt, stelt hij/zij de evaluatie- en beoordeling, inclusief eindoordeel vast. Indien het 

dagelijks bestuur de bezwaren niet deelt wordt de evaluatie- en beoordeling, inclusief eind-

oordeel uiterlijk na 6 weken nadat deze is uitgebracht vastgesteld door het dagelijks be-

stuur.  

 


