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Uw leidinggevende
Onderwerp

Besluit algemene R&I brede aanstelling en afdelingswijziging

Geachte
Op 14januari 2014 heeft de directie van de RDW de voorgenomen
organisatieaanpassing van de divisie R&I goedgekeurd. Deze reorganisatie vindt
plaats op grond van hoofdstuk 7 van het Rechtspositieregtement (RPR) van de
RDW.
In het kader van deze reorganisatie wordt per 15 april 2014 de aanstelling van alle
Medewerkers Uitvoering bij de lijnafdelingen van R&I met standplaats Veendam
omgezet in een algemene R&I brede aanstelling.
Reden hiervan is dat R&I wil bereiken dat medewerkers breed inzetbaar zijn binnen
R&1. Hiermee wordt de mogelijkheid tot interne doorstroom van medewerkers en
functieroulatie bevorderd.
Als er sprake is van verplaatsing in het kader van deze brede aanstelling, vindt dat
in overleg plaats. De flexibele inzet wordt gezien als een gedeelde
verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker, met als uitgangspunt het
organisatiebelang maar vanzelfsprekend onder afweging van persoonlijke wensen.
Voor u betekent dit dat u per 15 april 2014 R&I breed wordt aangesteld, op basis
van artikel 5 Rechtspositiereglement RDW, als Medewerker Uitvoering R&I.
levens wijzigt de R&1 afdeling waaronder uw unit ressorteert van naamgeving en
samenstelling. De unit waar u werkzaam bent, zal per 15 april 2014 onderdeel uit
maken van de afdeling Informatie en Rijbewijzen, welke bestaat uit de volgende
units:
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Handhaving (HH)
Informatieverstrekking, inclusief team Parkeren (IV)
Landeljik informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)
Rijbewijzen (RB)

De nieuwe afde)ing Informatie en Rijbewijzen wordt aangestuurd door de
afdelingsmanager,
Uw standplaats blijft ongewijzigd. ook uw direct leidinggevende, uw functie en
overige arbeidsvoorwaarden wijzigen verder niet.
Heeft u na het lezen van deze brief vragen of wenst u meer informatie? Neem dan
contact op met uw direct leidinggevende of uw HR adviseur.

Ik kijk met vertrouwen uit naar een voortzetting van de goede samenwerking.

Met vriende]ijke groet,
De directie van de RDW
Namens deze,
Divisiemanager Registratie & Informatie

Z. Bae]de
Op grond van de Algemene wei bestutirarethi kuur u, indien u het iiie! eens bent met dit besluit, binnen
zes weken na dagtekeniuzg, hij de Algemeen Directeur ton de Rt)W een hezssciar.schrtjt indienen Het
bezstaarschrifi dient te zijn ondertekend en dient in ieder gevat mi naam en adres, de dagtekening, cle
omschrsjs rug van liet besluit wcrclrtegen liet bezwczar is gericht, evenals de gronden van het bezwaar te
bevatten. Zo mogelijk dienen een afschrtfl van het besluit en de overige op het bezwctar betrekking
hebbende stukken te sivrden uneegezourden.

Pers. nr. 100012
Human Resources

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

Bijlage(n)

859

HR l0/0028AR

II oktober 2010

2

Contactpersoon
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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 1 januari 2011 uw huidige functie in
te delen in het voor u geldende functieprofiel uit het functiegebouw RDW.
Voor u zal per 1 januari 2011 het volgende functieprofiel van toepassing zijn:
Medewerker Uitvoering, schaal
Graag verwijs ik u voor nadere informatie naar de bijgevoegde flyer. Ook treft u bij
deze brief het voor u van toepassing zijnde kemprofiel aan.
Verdere informatie over het functiegebouw, waaronder alle volledige profielen,
vindt u op Iris: Home > Jij & RDW > Ontwikkelplein > Functiegebouw.
Nadrukkelijk wijs ik u erop dat bij de indeling de aan u opgedragen werkzaamheden
en de 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 e&of opmerkingen
hebben, dan kunt u terecht bij uw eigen leidinggevende en/of HR-adviseur.
Hoogachtend,
Dedii

Drs. J.G.
Algemeen Directeur
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u, indien is het niet eens bent met dit besluit, binnen
zes weken na dagiekening, bij de Algemeen Directeur van de RDW een bezwaarschrW indienen. Het
bezwaarschnft 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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Wijziging functie / wijziging salarisschaal / stopzetten toelage

Geachte
Ter bevestiging van hetgeen met u is besproken, deel ik u mee dat u per
t januari 2007 bent aangesteld in de functie van Senior Behandelingsmedewerker
bij de Divisie Registratie en Informatie (R&1) van de RDW te Veendam.
Uw salaris is per bovengenoemde datum vastgestetd op
bruto per maand
overeenkomstig salarisschaal salarisn ummer van het Bezotdigingsreglement
RDW op basis van 36 uren per week,
Tevens is uw toelage van
stopgezet.

bruto per maand, per bovenvermelde datum

Uw eerstvolgende periodieke verhoging wordt u, bij goed functioneren, toegekend
op t januari 200$.
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Ik wens u veel succes toe in uw nieuwe functie.

Met vriendelijke groeten,
J)e directie van de RDW
namens deze,
Registratie en Informatie
Djvisi

•
Op grond van de Algemene wet bestuursrccht -unt u, indien u het niet eens bent met dit besluit, binnen
zes weken na dagtekening. bij de Algemeen Directeur van de PDW een bezwaarschriji indienen. Het
henvaarschriji 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 afschriji van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking
hebbende stukken te worden meegezonden.

.
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Wijziging functie

Geachte
Ter bevestiging van hetgeen met u is besproken, deel ik u mee dat u per 1 januari
2006 bent aangesteld in de functie van Behandelingsmedewerker
bij de Divisie
Registratie en Informatie (R&l) van de RDW te Veendam.
In verband met uw standplaatswijziging is uw reiskostenvergoeding voor woonwerkverkeer per t januari 2006 stopgezet.
Deze functiewijziging heeft geen consequenties voor uw salarisschaal en overige
arbeidsvoorwaarden.
Ik wens u veel succes toe in uw nieuwe functie.
Met vriendelijke groeten,
De Algemeen Directeur van de RDW
namens deze,
Divisiemanager Registratie en Informatie

z.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u, indien u het niet eens bent met
dit besluit, binnen zes weken na dagtekening, hij de Algemeen Directeur van de
RDW een bezwaarschrift indienen,
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Bijlage(n)

Doorkiesnummer

Contactpersoon

Onderwerp

Aanstelling vast dienst
verband.

Geachte
Ter bevestiging van hetgeen met u is besproken deel ik u mede dat u te rekenen
van 1 maart 1997 in vaste dienst bent aangesteld bij de RDW, afdeling Keuring
en toezicht ter standplaats GroningenfBeilen.
Deze aanstelling heeft geen consequenties voor uw salaris en overige
arbekisvoorwaarden en is een aanvulling op uw eerder ontvangen beschikking.
Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht klmt ti, indien u het met eens
bent met dit besluit, binnen zes weken na dagtekening, bij de Algemeen
Directeur van de RDW een bezwaarschrift indienen.

Hoogachtend,
De Alg een Directeur van de RDW
a.i.

\
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Bîjlage(n)

Doorkiesnummer

Onderwerp

Plaatsing bij K&T

Geachte
Hierbij bericht ik u dat u per 1 maart 1997 bij de afdeling Keuring en toezicht
wordt geplaatst in de functie van uflIsatIefMedewker Keurlnstatio
met als standplaats
Uw salaris zal worden vastgesteld op
bruto per maand
overeenkomstig salarisschaal salarinummer hoofd- en niveaugroep
van het BBRA 1984. Dit is gebaseerd op een voÏtijds dienstverband. Een
eerstvolgende periodieke verhoging wordt bij goed functioneren toegekend in
de rfldjulij

Voor zover op

ii

van toepassing.

De inmiddels eventueel toegekende extra uren in het kader van de 36-urige
werkweek blijven tot 1 juni 1997 gehandhaafd. Tot die tijd wordt bezien in
hoeverre ook na die datum de toekenning van de extra uren kan worden
gehandhaafd.
De plaatsing is als volgt totstandgekomen:
Als uitgangspunt is het Sociaal Statuut van Verkeer en Waterstaat gevolgd.

U bent geplaatst op de functie die u onder uw tweede keuze heeft aangegeven.
U heeft door middel van de belangstellingsregistratie gesolliciteerd naar de
functie van Eerste Medewerker Administratie Keuringsstation en bent niet als de
meest geschïkte kandidaat geselecteerd.
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Wanneer ii op het voorblad van de belangstellingsregistrade aangegeven heeft
mee te willen werken aan nevenactiviteiten, wordt dit binnenkort aan de
betrokken verantwoordelljken gemeld.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking
binnen 6 weken na verzending bezwaar worden ingediend.
Indien u bezwaar wenst te maken, dient u een gemotiveerd bezwaarschrift in te
dienen bij de Algemeen Directeur van de RDW, postbus 777, 2700 AT te
Zoetermeer. Bij het bezwaarschrift verzoek ik u (een afschrift van) dit schrijven
en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken bij te voegen.
Hoogachtend,
De Algemeen Directeur van de RDW
namens deze,
Hoofd Personeel en organisatie a.i.

H. Boswinkel
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rijksdienst voor het wegverkeer

AAN:

dtv:

districtshoofd Groningen

uw brief van:

zoetormoor

31 januari 1995

uw kenmerk:

ons kenmerk

DI

onderwerp:

Benoeming tot huipkassier

95/368

doorkiesnummer:
verzonden:

bijlagefn)

•

Een van de voorwaarden voor de goedkeuring van onze
bedrijfsvoering is het hebben van een goedgekeurde kasinstructie
en het juist uitvoeren van die instructie.
na
Ingevolge artikel 14b van de Beschikking Kasbeheer kunnen
door mij
goedkeuring van de afdeling FEZ van het ministerie
ambtenaren (huipkassiers) aangewezen worden om de rekenpliclitige
in zijn taak bij te staan.
-

-

Onlangs is de kasinstructie voor de Buitendienst goedgekeurd door
de directeur FEZ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat met
de brief van 26 oktober 1994, nr FEZ/94/25.O1O. In die brief is
ook goedkeuring verleend voor het benoemen van huipkassiers.
In december 19911 is de kasinstructie bij u geïntroduceerd om (na
een gewenningsperiode) per 1 januari j.l. definitief in werking te
treden.

Als afronding van deze formele procedure wijs ik u hierbij
instemming van de rekenpliclitige
aan als huipkassier.

-

met

-

Er wordt van u verwacht dat u zich houdt aan de aanwijzingen in de
kasinstructie voor de Buitendienst en de Regeling Rekenplichtige
waarop de instructie is gebaseerd.

Ik verwacht het op een juiste en verantwoorde wijze uitvoeren van
de kasinstructie zal bijdragen tot een goede bedrijfsvoering bij
onze dienst.
DE DIRE

ir. I.F.H.CC. van den Enden
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afdeling personeelszaken

AFSCHRtf.

van:

zoetertner

15 september 1993

uw kenmerk

ons kenmerk:

onderverp

bijagefn):

Verlenging tijdelijk
dienstverband.

doorliesnummer:

2063/93 PZ/SR
verzonden:

1

Geachte

Ter bevestiging van hetgeen met u is besproken, deel ik u mee
dat uw tijdelijke dienstverband met ingang van 1 oktober 1993,
wordt verlengd voor onbepaalde tijd met toepassing van artikel
6, tweede lid onder i, in verband met de reorganisatie van de
afdeling Buitendienst.

•

Uw salaris is vastgesteld op
bruto per maand,
hoofd
overeenkomstig salarisschaal , salarisnummer
en niveaugroep
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984.
Een eerstvolgende periodieke verhoging wordt bij goed functio
neren toegekend op 1 juli 1994.
Uw chef zal uw verlof- en/of ADV-kaart naar evenrediglield
aanpassen.

• Ik vestig er nog uw aandacht op dat u door deze benoeming bij
de Rijksdienst voor het Wegverkeer niet verplicht verzekerd
bent ingevolge de bepalingen van de Ziekenfondswet.
Ik geef u in overweging u tegen ziektekosten te verzekeren bij
een particuliere ziektekostenverzekeringsmaatschappij.

-

Aangezien

-
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Aangezien u jonger bent dan 25 jaar, bouwt u nog geen ouder
dompensioen op in de zin van de ABP-wet. Wel bent u verzekerd
voor invaliditeitspensioen, waarvoor premie op uw salaris wordt
ingehouden. Van het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensi
oenfonds
ontvangt u te zijner tijd een intreebevestiging
waaruit het onstaan van liet ambtenaarschap blijkt.
De bij

deze aanstelling behorende beschikking treft u hierbij

aan
Ik hoop hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR HET WEGVERKEER,
LD.

(Mw. S.M. van Ooijen)

.
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afdeling personeelszaken

zoetormeor

uwbriefvafl:
uw kermerk.

2 april 1993
ons kenmerk09O8/93 PZ/SO

doorkiesnummer:

ondererPIndjensttreding

bijlage(n):

verzcrnden:

div.

Geachte

In aansluiting op mijn brief van 23 februari 1993, kenmerk
01151/93 PZ/SO, deel ik u mee, dat de uitslagen van het medischen antecedentenonderzoek geen belemmering vormen voor uw
indiensttreding per 1 april 1993 bij de Rijksdienst voor het
Wegverkeer.
De aanstellingsbeschikking alsmede de verlof/ADV kaart treft u
hierbij aan.
TenSlotte wens ik u succes toe in uw nieuwe functie.

.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
EER,
VOOR HET WEG
l.D.

(C.A.E.

.

estplat)
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kenm rk: 0452/93 PZ/S0

E

Gele
slui

VAN

MINISTER

VERKEER

EN

WATERSTAAT

op het Algemeen Rijksambtenarenreglement en op
3urgr’lijke Rijksambtenaren 1984;

liet Bezoldigingsbe

BESLUIT:

met :ngang van

: 1 april 1993

fnaa)

:

geboien op

:

:oepassing van artikel 6, tweede lid, onder e, van liet Algemeen
Rijkambtenarenreglement, voor bepaalde tijd, zulks tot 1 oktober 1993 in
tijdElijke dienst bij zijn ministerie aan te stellen.
met

niet aststeiling van
Rijksdienst voor het Wegverkeer
Administratief Medewerkster 3
Groningen

dienstvak
functie
stand )laats
salaiisschaal
hoof- en niveaugroep
salatisnummer

salai Ls per maand
datum eerstwolgende
perioieke s.rerhoging
toela1e(n) per maand

-

t

gebaseerd op een volledige werktijd

1 juli 1993

Zoetermeer, 23 februari 1993
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR
WEGVERKEER,

mw.

.

M. van Ooijen)
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‘

aanstelling.

23 februari 1993
0451/93
PZ/S0
kenmerk

bijlagefn):

Ripy

doorkiesnummer:

verzonden:

div.

Geachte

Ter bevestiging van hetgeen met u is besproken,
het volgende.

bericht ik u

Als de uitslagen van het medische- en antecedentenonderzoek
geen, belemmering vormen kunt u voor in dienst treden per
1 april 1993 als Administratief Medewerkster 3 bij de
uren per week.
RijkBdienst voor liet Wegverkeer, voor
Aangezien de werkelijke werktijd 40 uren per week bedraagt,
(= arbeidsduurverkorting) uren per
heeft u aanspraak op
maand, daarnaast heeft u in 1993 recht op
vakantie-uren.
U zult worden aangesteld in tijdelijke dienst.
Het dienstverband zal worden aangegaan voor bepaalde
eindigt op 1 oktober 1993.

tijd en

Uw Salaris zal worden vastgesteld op
bruto per
salarisnummer
maand, overeenkomstig salarisschaal
hoofd- en niveaugroep
van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1984.
--

-

Ik

-
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bladnummar 2

Ik wijs u erop dat u bij behandeling van interne vacatures
waarvoor u belangstelling heeft als externe kandidaat wordt
beschouwd.
Bij aanstelling wordt uw standplaats Groningen.
Voor de goede orde deel ik tevens mede dat de sociale verzeke
ringwetgeving op u van toepassing is hetgeen betekent dat op
uw slaris de daarvoor geldende premie’s worden ingehouden.
Teves deel ik u mee dat u door uw benoeming door uw indienst
treding verplicht verzekerd bent ingevolge de ziekenfondswet.
De bLj de aanstelling behorende beschikking alsmede de verlof
/ADV-kaart volgen.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Namens deze
DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR HET WEGVERKEER,
l.D.

(mw. S.M. van Ooijen)
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