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:4 anstelling
Per 15 oktober 2015 treedt u.
divisie Registratie en Informatie

,in dienst hij R&!-Unii Handhain van de
de RDW in de functie van Product
te Veendain.
-

van

In het kader van het Functiegehouw RDW wordt u ingedeeld in functiefltmilie Uitvoering,
lunctieproltel Adviseur UItVoert ng.
Ik wens u veel succes toe in u nieuwe functie.
U wordt op grond van artikel 5. lid 1 an het Rechtspositiereglement RDW in vaste dienst aangesteld
voor gemiddeld 36 uur per week.
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van liet Bezoldigingsreglement RDW,

Ien eerstvolgende periodieke verhogin2 wordt u. hij goed functioneren, toegekend op 1 oktober 201
Op grond van de Reis- en verhuis kostenregeling RDW ontvangt u een tegemoctkomin2 in de
reiskosten woon-werkverkeer ;tn
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Ingeval u kiest voor compensaiievcrlof, erzoek ik u hierover afspraken ie maken met uw
leidinggevende.
Zorgverzekeraar.
De RDW heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten hij
Meer informatie treft u aan op de USI3-stick, Indien u zich hij de collectieve verzekering
wilt aansluiten dan verzoek ik u over het beëindigen van uw huidige
(colleetiviteitsnr,
verzekering contact op te nemen met uw huidige ,ickiekosten-verz.ekeringsmaatschappij.
Bij de R1)W is hei pensioenreglement ‘un het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP opu san
toepassing. De mogelijkheid bestaat om bij een ander pensioenfonds opgebouwde
ouderdomspensioenrechten door het ARP over te laten nernen Het erzoek voor waarde-overdracht
dient u binnen zes maanden na indienstireding bij de RDW, hij hei ARP in te dienen.
Overige arbeidsvoorwaarden
Via Iris wordt u ook op de hoogte gesteld van algemene wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden en
rechtspositie
-

Uw aanstelling kan alleen doorgaan als de RDW binnen twee maanden na dagtekening van deze brief
de verklaring omtrent liet gedrag in haar bezit heeft, welke door de Gemeente van uw woonplaats
wordt algegeven.
Voor de aanvraag dient u gebruik te maken \an het bijgevoegde lormulier verklaring omtrent het
gedrag’. De doorn gemaakte kosten worden onder oserleggin van het betaIingsbe% ijs door ons
vergoed. Deze procedure kan gemiddeld twee tot vier weken in beslag nemen, Indien u geen
verklaring omtrent gedrag kunt overleggen, zal uts aanstelling met inaehtneniing van een
opzegtermijn van één maand worden opgezegd. op grond van artikel 134. tweede lid
van hei Rechtspositiereglement RDW.
lagen
Lsh-stick met de olgende inhoud:
Brochure Werken hij de RDW
In thrmati e omtrent Integriteit
Flyer Venrouwenspersonen
,Folder Agressie inje werk

Rij
-

-

-

-

Drie formulieren:
liet formulier “Vaststelling datum amhtsjuhdeuni’ Deze dient u in te vullen en te ondertekenen
en e’.entuele kopie bewijsstukken toe te voegen.
Het formulier ‘Verklaring omtrent het gedrag’. Deze dient u te ondertekenen en in te leveren hij
de gemeente waar u staat ingeschreven.
Het formulier + bijbehorende brief hetr. uitvraagmogelijkheden no-riskpolis en mohiliteitspolis.
Dit formulier dient u in te vullen en te ondertekenen en eventuele kopie bewijsstukken toe
te voegen.
,

-

-
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Nadat u de verklaring omtreni liet gedrag van de gemeente heefl onis angen dient u deze samen met
het formulier ‘Vaststelling datum amhtsjuhileum’ en het formulier “Geheimhouding en
tntegriteitverklaring” op te sturen naar het HR Servicebureau. U kunt hiervoor gebruik maken van
bijgevoegde retour-enveloppe.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u kontakt opnemen mei het T IR Servicehurean,
telefoon 0
of mail naar
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en u zo spoedig mogelijk te erwelkonien.
Met vriendelijke groeten.

De directie van de RDW
namens deze,
Divisiemanager Registratie en Informatie

Z. Baelde
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