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Aanstelling
Per I mci 2016 treedt u,
, in dienst bij R&I-Handhaving Team A van de divisie
Registratie en Iniormatie van de RDW in de functie van Senior Behandelingsmedewerker te
V e end am.
In bet kader van het Functiegebouw RDW wordt u ingedeeld in functiefamilie Uitvoering,
functieproflel Medewerker Uitvoering.
1k wens u veel succes toe in uw nieuwe functie.
U wordt op grond van de artikel 6, lid 2 onder b van bet Rechtspositiereglernent RDW aangesteld in
tijdelijke dienst tot I oktober 2017 voot gemiddeld 36 tiur per week. Binnen de Iijnafdelingen van
R&1 is sprake van cen tijdelijke stijging van de werklast als gevoig van de projecten OKR
(tellerstanden). MERK, Tol, DAR, Maatschappelijk Vemantwoord Handhaven en Langzaarn Rijdende
Voertuigen (LRV).
Deze stijging zal zich voordoen tijdens de uitvoering en implernentatie van deze projecten, waama de
extra werkiast geleidelijk weer zal afnemen en zich weer zal normaliseren. Om die reden wordt u
tijdelijk aangesteld als Senior Behandelingsrnedewerker R&I. Gedurende deze periode zult u worden
ingezet op één of meerdere Units R&I tel ondersteuciing van projectactiviteiten dan wel ats
vervanging van medewerkers die binnen deze projecten acteren.

Posthus 777
27(1) AT Zoetermeer
Euwpaweg 205
2711 FR Zoetetmeer
8 S t)080a

Tel. 090007 39 (tO c p/rn)
Fa 079 345 80 25
v. ttlt ni

Voerttngmormafte

en -toetattng

Pers. Nr. 100028

RDW

Human Rescmurccs

(ins kcnmmierk

H Iadnuuiuumuer

HRS 16/454AK

3

Bijiagen
Usb-stick met de volgende inhoud:
• Brochure Werken bij de RDW
• Informatie orntrent Integriteit
Flyer Vertrouwenspcrsonen
• Folder Agressie in je werk

-

- Drie formulieren:
• Het formulier “Vasistelling datum ambtsjuhileum” Deze dient u in te vullen en te ondertekenen
en eventuele kopie bewijsswkken toe te voegen.
• Ret formulier “Verkiaring onurent het gedrag”. Deze diem u Ic ondertekenen en in te leveren bij
de gemeente waar u staat ingeschreven.
• Ret formulier + bijbehorende brief betr. uitvraagmogelijkheden no-riskpolis en mobiliteitspolis.
[)it formulier diem u in te vullen en te ondertekenen en eventuele kopie bewijsstukken toe
te voegen.
Nadat u de verkiaring omtrent het gedrag van de gemeente heeft ontvangen dient u deze samen met
het formulier “Vaststelltng datum ambtsjubileum’ op te sturen naar het HR Servicebureau. U kunt
h iervoor gebruik maken van bijgevoegde retourenveloppe.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het HR Servicebureau,
te]efoon
of malt naar
1k hoop

ti

hiermee voldoende te hebben geInformeerd en u zo spoedig mogelijk te vertvetkomen.

Met vriendelijkc groeten,

namei

en Informatie

tie A tue,,ie,me utet besitutrsrecItt hittit u. hit/len ii het niet eeiis be,mt met clii bes/itit. bmnnen cc’v uiekeit mma
btj tie AIenic’e,t I)irectetmr 1(111 tic’ RoW ec’ml beciucutrschrift tnchemmen. Hem he:nctcurschrtft c/tent te ctjmt

itt,,

kening.
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cmi client in icc/er ‘eu’ctl ttii ntmcnn en tic/ri’s. tie dctgtekentng. tie oni.W!iflji’tIig man bet hesitti, utctcmrtegemt bet
beum’cictr is t’ericht. euenctts tie grout/en utttm bet be:uctutr te heucitteum. /0 mnogetijk clieneim eeum aftelirift mciii bet hestimit en tie
ouermge op bet he:itctctr hetrekking hebbende stukken re itvrcien ‘neege:ondemt.
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stijging zal zich voordoen tijdens de uitvoenng en implementatic van deze projecten, wuarna de
extra werkiast geleidelijk weer zal alnemen en zich ‘.eer zal normaliseren.
Om die reden wordt tt tijdclijk aangestetd als Senior Behandelingsmedewerker R&1. Gedurende deze
periode zult ti worden ingezet op dn of meerdere Units R&I Let ondersteuning ‘.an projectactiviteiten
dan wel als vervanging an medewerkers die binnen deze projeeten acteren.
Deze

Arbeidsvoorwaarden
Uw salaris worth vasteste1d op
hnito per mLiand, otereenkenistiz salarisschaal
salarisnummer van het Bezotdigingsreglernent RDW.
Een eerstvolgende periodieke verhoging worth u. bij goed functioneren. toegekend op 1 april 2017.
in overleg met ow teid;nggevende worden ontwikkelaRpraken gemaakt. In het functioneringsgesprek
worden de resultaten daarvan hesproken en gee’. alucerd.
U heeft recht op 216 vakantie-uren per jaar. Dat betekent voor 2016, 162,30 tiren.
Dc RDW heeft ccii collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij
Meet inforiiiatie treft u aan op de US B-stick. Indien u zich hij de collectieve verzekering
) wilt aansluiten dan verzoek 1k u over het beCindigen van ow huidige
verzekering contact op te nemen met ow huidige ziektekostenverzekeringsmaatschappij.

.

Bij de R[)W is het pensioenreglement ‘.an het Algerneen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) op u van
toepassing. Dc mogelijkheid hestaat om bij een ander pensloenfonds opgebouwde
ouderdornspensioenrechten door het ABP over te laten nemen. Bet verzoek voor waardeoverdracht
dient u binnen zes maanden na indiensttreding bij de RDW, bij bet ABP in te dienen. Informatie over
dit onderwerp kunt u ‘.inden op hon website ‘.‘.ww.abp.nl.

Overige arbeidsvoorwaarden
Via Iris wordt u ook op de hoote gesteld van a1eniene wijzigingen in de arheidsvoorwaarden en
rechtspositie.
U’.’. aanstel1int kan alleen doonzaan als de R[)W binnen twee maanden na dagtekening van deze brief
de verkiaring orntrent het gedrag in haar bezit heeft, welke door de Gemeente van ow t’.oonplaats
worth afgegeven.
Voor de aanvraag dient u gebruik te maken van bet bijgevoegde formulier ‘Verkiaring omtrent het
gedrag. Dc door u gernaakte kosten worden onder overlegging van bet betalingshewijs door ons
vergoed. Deze procedure kan gerniddeld twee tot ‘.1cc weken in bestag nernen. Indien u geen
verkiaring omtrent gedrag kunt oterleggen, zal ow aanstelling met inachtneming van een
opzegterrnijn van dn maand ttorden opgezegd. op grond van artikel 1 34, tweede Lid
van het Rechtspositiereglement RDW.
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Bijhtgen
Usb-stick met de volgende inhoud:
• Brochure Werken hij de RDW
Jnforrnatie omtrent Integriteit
• Flyer Vertrouwcnspersonen
• Folder Agresie in je werk

-

-

I)rie formulieren:
• I let Formulier Vaststel1in datum amhtsjuhileurn’ Deze diem u in te vullen en te ondenekenen
en eventuele kopie bewijsstukken toe te voegen.
Bet formulier ‘Verkiaring omtrent het gedrag”. Deze diem ii te ondenekenen en in te leveren bij
de gerneente waar ii staat ingeschreven.
• Bet formulier + bijbehorende brief betr. uitvraagmogelijkheden no-riskpolis en rnubiliteitspolis.
Dit formulier diem u in te sullen en te ondertekenen en eventuele kopie hetisstukken toe
te voegen.

Nadat ii de verkiaring orntrent het gedrag van de gerneente heeft ontvangen dient ti deze samen met
het formulier “Vaststeling datum ambtsjubileum” op te sturen naar het HR Servicebureau. U kunt
hiervoor gehrtii k maken van bijgevoegde retourenveloppe.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt ii contact opnemen met het I-fR Servicebureau,
telefoon 079-3457912 of mail naar hr@rdw.nl.
tk hoop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Dc directie van de RDW
narnens deze,
Div isiemanager Registratie en Informatie

Z. Baelde
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