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Wijziging functie /wijziging salarisschaal

Geachte
Ter bevestiging van hetgeen met ti is besproken. deel ik ii mee dat ti pet S juni 201 5 bent aangesteld in
de functie van Unitmanager R&I Unit-handhavïng bij de afdeling R&1-lnformatie & Rijbewijzen van
de RDW te Veendarn. Binnen de divisie R&I bent u breed inzetbaar.
Uw direct leidinggevende is de
In het kader van het Functiegebouw RDW zal voor u het volgende functieprofiel van toepassing zijn:
Middenmanagernent.
overeenkomstig
Uw salaris is per bovengenoemde datum vastgesteld op
satarisnummer van het Bezoldigingsreglement RDW op basis van 36 uren per
salarisschaal
week.

Uw eerstvolgende periodieke erhoging wordt u. bij goed functioneren, toegekend op 1juni 2016.
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Ik wens u veel succes toe In

LIV

nieuwe functie.

Met vriendelijke groeten.

.

De directie van de RDW
namens deze.
Di vi siernanager Registratie en Intormatie
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Uw kenmerk
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Datum

Bijlage(n)

952

HR I0/0028AR

Ii oktober 2010

2

Contactpersoon

J)oorkiesnummer

E-maiJ

Uw leidinggevende

Onderwerp

Voornemen indeling Functiegebouw RDW

Geachte

De RDW heeft een andere wijze van functie beschrijven ontwikkeld; het
functiegebouw RDW. Dit functiegebouw treedt in werking op 1 januari 2011.
Ik heb daarom het voornemen met ingang van 1januari 2011 uw huidige functie in
te delen in het voor u geldende functieproflel uit het functiegebouw RDW.
Voor u zal per 1 januari 2011 het volgende functieprofiel van toepassing zijn:
Projectleider/projectmanager, schaal
Graag verwijs ik u voor nadere ïnformatie naar de bijgevoegde flyer. Ook treft ii bij
deze brief het voor u van toepassing zijnde kernprofiel aan.
Verdere informatie over het functiegebouw, waaronder alle volledige profielen,
vindt u op Iris: Home> Jij & RDW > Ontwikkeiplein > Functiegebouw.

Nadrukkelijk wijs ik u erop dat bij de indeling de aan u opgedragen werkzaamheden
en dc daaraan verbonden salarisschaal niet wijzigen. Indien u een persoonlijk schaal
of aanloopschaal heeft, blijft deze voor u gelden.
Indien u bedenkingen heeft tegen dit voornemen kunt u deze binnen twee weken na
dagtekening van deze brief schriftelijk bij mij kenbaar maken. Na deze termijn zal
de indeling van uw functie definitief worden vastgesteld met ingang van 1 januari
2011. Indien u het niet eens bent met het definitieve besluit heeft u nog de
mogelijkheid om formeel in bezwaar te gaan.
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Het jaar 2011 zal vervolgens gebruikt gaan worden om het functiegebouw in uw
werkomgeving verder te introduceren. Tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek
met uw leidinggevende vormt het voor u geldende functieprofiel dan de basis voor
de te maken afspraken over resultaten en ontwikkeling voor het komende jaar.
Mocht u naar aanleiding van deze mededeling nog vragen en/of opmerkingen
hebben, dan kunt u terecht bij uw eigen leidinggevende en/of HR-adviseur.
Hoogachtend,
De di

Drs. J.G.
Algemeen Directeur
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u, indien u het niet eens bent met dit besluit, binnen
zes weken na dagtekening, bij de Algemeen Directeur van de RD W een bezwaarschrift indienen. Her
bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval uw naam en adres, de dagtekening, de
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, evenals de gronden van het bezwaar te
bevatten. Zo mogelijk dienen een afschrift van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking
hebbende stukken te worden meegezonden.
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Datum

952

HRO8/0357NdG

10maart2008

Contactpersoon

Doorkiesnummer

Emait

Bijlage(n)

Onderwerp

Reorganisatie

Geachte
Hierbij bevestig ik u dat de reorganisatie van de afdeling Managementondersteuning
onlangs is goedgekeurd.
Ten behoeve van de reorganisatie is een ptaatsingscornrnissie ingestetd. die tot taak
heeft gehad de betrokken leiding te adviseren over de uitvoering van de
reorganisatie, op grond van artikel 86 van het Rechtspositieregiement (RPR) RDW.

.

De plaatsingscommissie heeft het volgende advies uitgebracht:
De plaatsingscommissie is van oordeel dat, op basis van dc functievergelijking, uw
huidige functie in (vrijwel) ongewijzigde vorm onderdeel uitmaakt van de nieuwe
organisatie van de afdeling Projectmanagement & Support.
ik neem dit advies over.
U blijft daarom met ingang van 1 maart 2008 aangesteld in de functie van
Projectmanager
Uw arbeidsvoorwaarden ondergaan hierbij geen wijzigingen.
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De reorganisatie is een onderdeel van het lopende organisatieontwikkelingtraject van
de afdeling Projectrnanagement & Support. Dit ontwikkeltraject wordt per 1 maart
2008 voortgezet.
Als ii verder nog vragen heeft kunt u terecht bij uw leidinggevende of uw
HR Adviseur.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
De directie van de RDW
namens deze,
Qhisiem nager Registratie en Informatie

Op grond van de Algemene wet bestuursrechl kunt is, indien is het niet eens bent met dit besluit, binnen
zes weken na dagtekening, bij de Algemeen Directeur van de RDW een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschriji dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval uw naam en adres, de dagtekening, de
omschrijving van liet besluit waartegen het bezwaar is gericht, evenals de gronden van her bezwaar te
bevatten. Zo mogelijk dienen een afschrji van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking
hebbende stukken te worden meegezonden.
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Datum

1-IR 0310243SH

17 februari 2003

Doorkiesnummer

Email

Bijtage(n)

C Indenverp

Reorganisatie

Geachte
Hierbij bevestig ik u dat de reorganisatie van de Divisie Registratie en Informatie
onlangs is goedgekeurd.
Ten behoeve van de reorganisatie is een plaatsingscommissie ingesteld. die tot taak
heeft de betrokken leiding te adviseren over de uitvoering van de reorganisatie. op
grond van artikel 86 van het Rechtspositierelement (RPR) RDW.
De plaatsingscommissie heeft het volgende advies uitgebracht:
De plaatsingscommissie is van oordeel dat, op basis van de functievergelijking. uw
huidige functie in (vrijwel) ongewijzigde vorm onderdeel uitmaakt van de nieuwe
organisatie van de Divisie Registratie en Informatie.
Ek neem dit advies over.
U blijft daarom met ingang van 1 april 2003 aangesteld in de functie van
Projectmanager.
Uw arbeidsvoorwaarden ondergaan hierbij geen wij zigingen.
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Ik hoop u hiermee voldoende le hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
De Algemeen Directeur van de EWW
namens deze,

.

ir. A.P.G. Groothe

.

Op grond van de Algemcne wei hestuursrecht kunt u. indien u het niet eens hem met dit besluit, binnen zes seken na
dagtekenmg. bij de Algemeen Directeur van de RDW een bezwaarschrift indienen
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Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

P&O01/0403SH

13 augustus2001

Contactpersoon

Bijlage(n)

Doorkiesnummer

Onderwerp

Wijziging functie

Geachte
Ter bevestiging van hetgeen niet u is besproken, deel ik ii mee dat u met terug
werkende kracht per 1 december 2000 bent aangesteld in de functie van Junior
Projectmanager bij de afdeling PION van de RDW te Veendam.
Aangezien deze functie is gewaardeerd volgens schaal
salariële consequenties.

heeft dit voor u geen

In de komende periode zullen in ftinctionerings- en coachingsgesprekken
afspraken worden gemaakt met uw leidinggevende over uw verdere loopbaan en
mogelijke verdere groei naar de functie van Projectmanager.
-

-

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
De Algemeen Directeur van de RDW
namens deze,
Divisiemanager Registratie ethnfomiatie

ir. A.P.G. Groothedd
Op grond van de Aigtncie4et bcstuursrecher, indien u het niet eens bent mct dit besluit, binnen zes weken na
dagtekening, hij dc Algemeen Directeur van de ROW een bezwaarschrift indienen
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Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

P&O 9911246SR

18 augustus 1999

Hijtagc(n)

Doorkiesnummer

Contactpersoon

Onderwerp

Plaatsing

Geachte
Zoals u bekend, is de organisatie en de formatie van het Bureau Projecten, Innovatie

en Ondersteuning (PION) van de afdeling Informatie en Documenten onlangs
vastgesteld.
Hierbij bevestig ik u dat u per 1 september 1999, zoals met u is besprokei, wordt
geplaatst als Senior Tester.
Deze functie is ingedeeld in hoofd- en niveaugroep
Bezoldigingsreglement RDW.

,

salarisschaal

van het

Deze plaatsing heeft geen consequenties voor uw (salaris) schaal en overige
arbeidsvoorwaarden.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel succes met de
voortzetting van uw werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,

.

De Algemeen Directeur van de RDW
Namens deze,
Hoofd infor

.

Op vond van de Algemene wet bestuunrecht kunt

ii,

indien u het

niet eens

bent met dit besluit, binnen zes weken na

dagtekning. hij de Algemeen Directeur Van de RDW een bezwaarschrift indienen

-

-
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Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

P&O 981512 SR

23 juli 199$

Bïjlage(n)

Doorkiesnunifner

Contactpersoon

Onderwerp

Aanstelling vast dienstverband

Geachte
Ter bevestiging van hetgeen met u is besproken, deel ik u mce dat u per
1 juli 1998, gelet op Hoofdstuk 2 van het Rechtspositiereglemeflt RDW, in vaste
dienst bent aangesteld bij de RDW.
Deze aanstelling heeft geen consequenties voor uw (salaris)schaal en overige
arbeidsvoorwaarden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De Algemeen Directeur van de RDW
namens deze,
Hoofd Personeel & Organisatie

Mw. T. Selhorst

Op grond van de Algemene wet bestuursreclit kunt u, indien

ii

het niet eens bent met dit

besluit,

zes weken na dagtekening, hij de Algemeen Directeur van de RDW een bezwaarschrift indienen.
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Aanstellings/mutatieformuli

Nummer

:1

Bij lage
Ingang mutatie
Aard mutatie(s)

:0
01/06/1998
Dienstverband

Personeelscatego rie
Regis t rat ienumme r

t
t

PERSONEELSLID
670424 938 001 11

Geboortedatum
fl001 Geslachtsnaam

Voorlet ters
Voorvoegsels
fl002 Voornaam
fl003 Titels voor
Titels na

.

R023 Sofinummer

1998

z_

bacc.
t

(45050000)

fl034 Administratieve indeling

Projectbureau

fl090 Datum geg. dienstverband
Dienstverband
Letter
Afloopdatum

01/06/1998
Vaste dienst
Niet van toepassing

R093 Ambt A.B.P.

Toelichting
vast dienstverb.

3ewerkerBeheersn,

-
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Contactpersoon

juli

Bijlage(n)

1996

Doorkiesmimmer

Onderwerp

Wijziging functie en aard dienstverband

Geachte
Naar aanleiding van uw sollicitatie en hetgeen met u is besproken, ican ik u met
genoegen meedelen, dat u per 1 juli 1996 bent aangesteld als Functioneel
Systeembeheerder bij het Stafbureau voor 38 uren per week.
U bent aangesteld in tijdelijke dienst, met toepassing van artikel 6, tweede lid
onder a, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Bij goed functioneren en
bij een positieve uitslag van een te houden methodische personeelsbeoordeling.
zult u uiterlijk per 1 juli 1998 in vaste dienst worden benoemd.
Deze wijzigingen hebben geen consequenties voor uw (salaris)schaal en overige
arbeidsvoorwaarden.
Met ingang van 1 juli 1996 wordt u in uw dienstverhoudïng ambtenaar in de zin
van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet. Van het bestuur van het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds zult ti nog een intreebevestiging ontvangen waaruit
het ontstaan van liet ambtenaarschap blijkt.
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Indien u liet niet eens bent met dit beslttit, dan kunt u binnen zes weken na
dagtekening van deze brief. op grond van dc ALgemene Wet Bestuursrecht, een
bezwaarschrift indienen bij de Directeur van de Dienst Wegverkeer. Het be
zwaarschrift kunt u versturen aan de afdeling P&O in Veendarn.
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend.
DE ALGEMEEN DIRECTEUR RDW,
namens deze,

Hoofd van de afdeling
Personeel & Organisatie a.i.

Ö

51 1)06
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rijksdienst voor het wegverkeer

J

afdeling personee’ en organisatie

uw trie van:

veendam,

21 december 1995

uw kenmerk:

ons kenmerk:

1076/95 P&O YD

onderwerp.

Verlenging tijdelijk
dienstverband

bijlage(n):

doorkiesnummer;

verzonden:

Geachte

Ter bevestiging van hetgeen met u Is besproken, deel Ik u mee dat uw
tijdelijk dienstverband per 1 december 1995, als Projectmedewerker voor
gemiddeld 38 uren per week, wordt verlengd voor bepaalde tijd en van
rechtswege eindigt op 1 januari 1997. Gedurende deze periode zult u
(tijdelijk) extra werkzaamheden verrichten bij het Projectenbureau.
Deze verlenging van het dienstverband heeft geen consequenties voor uw
(salarls)schaal en overige arbeidsvoorwaarden.
Uw leidinggevende zal uw verlof en ADV-kaart naar evenredlgheld aanpas
sen.
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na
dagtekening van deze brief, op grond van de Algemene Wet Bestuursrecbt,
een bezwaarschrift Indienen bij de Directeur van de Rijksdienst voor het
Wegverkeer. Het bezwaarschrift kunt u versturen aan de afdeling P&O In
Veendam.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,
DE
EDEWERKSTER

Mw. Y.

usma
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rijksdienst voor het wegverkeer
kenmerk: 0470/95 P0 ER’l

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Gelet op het Algemeen Rljksambtenarenregelement en op het Bezoldigingsbesluit
burgerlijke Rijksambtenaren 1984;
BESLUIT:

met ingang van

: 1 juli 1995

(naam)
geboren op

:

-

met toepassing van artikel 6, tweede lid, onder d, van het Algemeen Rijksambte
narenreglement, voor bepaalde tijd, zulks tot 1 december 1995 bi] zijn ministe
rie aan te stellen.
-met vaststelling van

Ö

dienstvak
functie
standplaats
salarisschaal
hoofd- en niveaugroep
salarisnummer
salaris per maand
datum eerstvolgende
periodieke verhoging

Rijksdienst voor het Wegverkeer
: Pro] ecteedewerker
: Veendam
t

t

t

n.v.t.

Veendam, 15 juni 1995
0E MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE MEDEWERKER BEHEER,

H.J. Mulder

rdw/r 21—3
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10
-2Ik vestfg er uw aandacht op dat u door uw aanstelling bij de Rijksdienst voor
liet Wegverkeer niet verplicht verzekerd bent ingevolge de bepalingen van
de Ziekenfondswet. Ik geef u in overweging u tegen ziektekosten te verze
keren bij een particuliere ziektekostenverzekeringsmaatschappij.
Eventueel bestaat de mogelijkheid om via uw partner verzekerd te zijn
Ingevolge de Ziekenfondswet. De hoofdregel dle de ziekenfondsen hanteren
is dat u zich kunt laten meeverzekeren wanneer uw Inkomen lager is dan dat
van uw partner. Nadere Informatie hierover kunt u verkrijgen bij liet
desbetreffende ziekenfonds.
Ik wijs u erop, dat zolang u korter dan één jaar in dienst bent bij de RDW, u
bij behandeling van Interne vacatures, waarvoor u belangstelling heeft, als
externe kandidaat wordt beschouwd.

.

Wellicht ten overvloede vestig Ik uw aandacht nog op het feit dat u bij
eventueel ontslag wegens reorganisatie geen aanspraak kunt maken op her
plaatsing Ingevolge het Sociaal Statuut Verkeer en Waterstaat.
De bij de aanstelling behorende beschikking, de brochure Rechtspositie
Rijksambtenaar alsmede overige bescheiden treft u hierbij aan.
Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u eventueel, binnen zes
weken na dagtekening van deze brief, op grond van de Algemene Wet”
Bestuursrecht, een bezwaarschrift Indienen bi] de Directeur van de Rijks
dienst voor het Wegverkeer. Het bezwaarschrift kunt u versturen aan de
afdeling P & 0 te Veendam.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,
DE P&O ADVISEUR

1. Bont
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rijksdienst voor het wegverkeer
afdeling personeel & Organisatie (i.o.)

uw brief van:

veerrdam,

15 juni 1995

uw kenmerk:

ons kenmerk:

0468/95 P&O HM

Onderwerp:

Tijdelijke aanstelling

biIage(n):

—

doorkiesnumrner:

verzonden:

Geachte

Ter bevestiging van hetgeen met u Is besproken, bericht Ik u het volgende.
Per 1 juli 1995 wordt u aangesteld als Projectmedewerker bij het Projectenbureau bi] de Rijksdienst voor het Wegverkeer voor gemiddeld 38 uren per
week. Het dienstverband is aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van
rechtswege op 30 november 1995. Uw aanstelling houdt verband met het feit
van het Projectenbureau, tot het einde van het jaar is
dat
gedetacheerd hij Bureau Bijzondere Registraties en u een gedeelte van de
projectwerkzaamheden dle onder zijn verantwoordelijkheid vallen uitvoert.
•

Aangezien de werkelijke werktijd 40 uren per week bedraagt, heeft u aan
uren per maand. Daarnaast heeft
spraak op
Uw
ADV- en verlofkaart zijn bijge
u in 1995 recht op
voegd.
Met Ingang van 1 juli 1995 bent u In uw dienstverhouding ambtenaar in de
zin van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet (ABP-wet). Van het bestuur
van het AI3P zult u nog een lntreebevestlglng ontvangen. Voor de goede orde
maak ik ii erop attent dat de mogelijkheid bestaat om elders (bi] een ander
pensioenfonds) opgebouwde ouderdomspensloensrechten door het ABP over
te laten nemen. Het verzoek voor overname dient u binnen twee maanden na
lndlensttreding bij de RDW, In te dienen. Een formulier hiervoor kunt u
verkrijgen bij de afdeling Personeel & Organisatie (P&O).

postbel 30000
9640 K& VEET4DAM
skagenk 10

-

Pers. nr. 100024

ÖÜ)
RIJKSDIENST VÛÛR HET WEGVERKEER
(dienstaanduiding: 08.200.000)

Aard mutatie: Aanstelling op
grond van artikel
6,2,d Arar tot
01-12-95
Datum ingang inutatle: 0 -07-1995
V&W kenmerk gegevens
IAR-Nummer: 000670Lt21100000
Budgeteenheidsnummer 0101081150005
Ambt ABP J
•

••

RDW kenmerk gegevens
Aanmaakdatum:
Referentienumrner
PZ-kenmerk
0r Eëh:.

-•

16-06-1995
00469
1328
45050000

Medewerker gebonden ggevens
Voornamen:

..

•

Titel: Bc
Adres:
Postcode/Plaats:
Geslacht:
Burg. staat:
Nationaliteit:
Geboortedatum:
Geboorteplaats.:
Betrekking gebonden gegevens:
Funktie: Projectmedewerker
Afdeling: Projectenbureau (i.o.)
Standplaats: Veendam
Status dienstverband: In aktieve dienst
Einddaturn: 30-11-1995
Aard dienstverband: Tijd.bepaald 6,2d
Hoofd/Nivo groep
Schaal
Ancienniteit: 01-07-19911
Vo1letijdsl.’ia/maar4:
Arbeidstijd: 38.00 uur/week
.

•

Opmerkingen:

Datum:

Ï/o%

•

Accoord:

•

•

.

..:

••

•

..

...

