Pers. Nr. 100026

Pers. Nr. 100026

Pers. Nr. 100026

Pers. Nr. 100026
“2 0

Ku man Resources

Uv. kennierk

t)ns kcnnietk

I)atum

[1ijlagc(n)

3086/0101

HRS 15/0898AK

29 september 2015

dlv.

Contactpc’rsoon

I )oorkicsn timmoner

Fmmmam I

Onderss crp

Aanstelling

Geachte

,

Aanstelling
Per 12 oktober 2015 treedt u,
, in dienst bij KCC Team A Veendam van de RDW in
de functie van Medewerkster KCC te Veendam.
In het kader van het Functiegebouw RDW wordt u ingedeeld in functiefamilie Uitvoering,
functi eprofiel Medewerker Uitvoenng.
1k wens u veel succes toe in uw nieuwe functie.
U wordt op grond van artikel 6, lid 2 onder b van het Rechtspositiereglement RDW aangcsteld in
tijdelijke dienst tot 12 oktober 2016 in verband met de verwachte tijdelijke aanhoudende drukte
wegens tetlerstanden, kentekencard en tenaamstellingscode voor gerniddeld 24 uur per week.
Arbeidsvoorwaard en
Uw salaris wordt vastgesteld op
bruto per maand, overeenkomstig salarisschaal
salarisnummer van het Bezoldigingsreglement RDW.
Op grond van de Reis- en verhuiskostenregeling RI)W ontvant u een regemoetkoming in de
reiskosten woon-werkverkeer van
netto per maand.
U hebt recht op 144 vakantie-uren perjaar. Dat betekent voor 2015, 32 uren.
Dc RDW heeft een collectieve ziektekostenverzeke ring afgesloten bij
Meer informatie treft u aan op de USB-stick. Indien u zich hij de collectieve verzekering
wilt aansluiten dan vetzoek 1k u over het beeindigen van uw huidige
verzekering contact op te nemen met uw huidige ziektekosten-verzekeringsmaatschappij.
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Bij de RDW is het pensioenreglement van het Algemeen Burgerlijk Pensloenfonds (ABP) op ti tan
toepassing. De mogelijkheid bestaat om hij een ander pensloenfonds opgebouwde
ouderdomspensioenrechten door het ABP over te laten nemen. Het verzoek voor waarde-overdracht
dient u binnen zes niaanden na indiensttreding bij de RDW, bij het ABP in te dienen.

Overige arbcidsvoorwaarden
Via Iris wordt u ook op de hoogte gesteld
rechtspositie.

van

algemene wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden en

Uw aanstelling kan aHeen doorgaan als de RDW binnen twee rnaanden na dagtekening \an deze brief
de verklaring omtrent het gedrag in haar bezit heeft, welke door de Gerneente van uw woonplaats
wordt afgegeven.
Voor de aanvraag client ii gebruik te maken van bet bijgevoegde formu]ier “verkiaring orntrent het
gedrag”. I)e door u gemaakte kosten worden onder overlegging van het betalingsbewijs door ons
vergoed. Dezc procedure kan gerniddeld twee tot vier weken in beslag nemen. Indien u geen
verklaring orntrent gedrag kunt overteggen, zal uw aanstelling met inachtneming van een
opzegterrnijn van één maand worden opgezegd, op grond van artikel 134, tweede lid
van het Rechtspositiereglement RDW.
Bijiagen
Usb-stick met de volgende inhoud:
• Brochure Werken bij de RI)W
Informatie omtrent Integriteit
• Flyer Venrouwenspersonen
• Folder Agressie inje werk

-

-

i)rie formulieren:
• Ret formulier “Vaststelling datum arnbtsjubileurn’ I)eze dient u in te vulten en te ondertekcnen
en eventuele kopie hew ijsstukken toe te voegen.
• Ret formu]ier “Verklarin omtrent bet gedrag’. Deze client u te ondertekenen en in te leveren
bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
• Het formulier + hijhehorende brief betr. uitvraagmogelijkheden no-riskpolis en mobititeitspolis.
Dit formulier client u in te vullen en te ondertekenen en eventuele kopie bewijsstukken toe
te voegen.

Nadat u de verklaring omtrent het gedrag van de gemeente heeft ontvangen dient u deze samen met
het formulier “Vaststetling datum ambtsjubileum” en bet formulier “Geheimhouding en
Integriteitverklaring” op te sturen naar bet HR Servicebureau. U kunt hiervoor gehruik maken van
hijgevoegdc retour-enveloppe.
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Mocht u nog vragen hebben dan kunt u kontakt opnemen met bet HR Servicehureau,
telefoon 0
of mail naar
1k hoop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd en u zo spoedig mogelijk te verwelkomen.
Met vriendelijke groeten,

Dc directie van de RDW
narnens deze,
I)ivisiemanager Registratie & Inlormatie
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Ter hevestiging van hetgeen met LI is besproken. deel 1k ii nice dat u per 1 april 2016 bent aungesteld
in de functie van Senior Medewerker KCC Team A bij de afdeling R&1-KCC Team A van de divisie
Registratie en Informatie van de RDW te Veendam.
En bet kader van het Punctiegehouw R1)W zal voor u bet volgende functieprofiel van toepassing zijn:
Medewerker U itvoering.
U salaris is per bovengenoemde datum vastgesteld op
bruto per rnaand overeenkornstig
salarisschaal
salarisnummer van het Bezoldigingsreglement RDW op basis van 24 uren per week.
Uw ecrstvotgende periodieke verhoging worth u, bij goed ftinctioneren, toegekend op 1 april 2017.
1k wens u ted succes toe in uw nicuwe functie.
Met vriendelijke groeten,
Dc directie van de ROW
narnens deze,
Divisiemanager Regis tratie en Informatie
•
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Cm die reden ordt u tijdetijk aangestetd ats Senior Behandetingsmedewerker R&I. Gedurende deze
periode zult u worden ingezet op één of meerdere Units R&t ter ondersteuning van projectactiiteiten
dan wel als vervanging van medewerkers die hinnen deze projecten acteren.

Arbeidsvoorwaarden
Uw salaris wordt vastgesteld OP
bruto per maand, overeenkomstig salarisschaal
salarisnunirner van het Bezoldiinsreg1ement RDW.
Een eerstvolgende periodieke verhoging wordt u. bij goed functioneren. toegekend op 1 april 2017.
In oterleg met utt Ieidinggevende worden ontt ikketafspraken geinaakt. In her functionerinsgesprek
worden de resultaten daarvan hesproken en geevalueerd.
Op grond van de Reis- en verhuiskostenregctin RDW ontvangt
reiskosten woon-werkverkeer van
netto per maand.

it

een tegemoetkoming in de

U heeft recht op 216 vakantie-uren perjaar. Dat hetekent voor 2016, 162,30 uren.
1)e RDW heeft ccii collectieve ziektekostenverzekering afgestoten bij
Meet informatie treft u aan op de USB-stick. [ndien u zich hij de collectieve verzekering
) wilt aansluiten dan verzoek 1k u over het heeindigen van uw huidige
tcollectiviteitsnr.
verzekering contact op te nernen met utt huidige ziektekostenverzekeringsmaatschappij.

.

Bij de RDW is het pensioenregtement van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) op U Vfl
toepassing. Dc mogelijkheid bestaat om bij ccii ander pensioenfonds opgebouwde
ouderdornspensioenrechten door het ABP over te laten nernen. [Jet verzoek voor waardeoverdracht
diem u hinnen zes maanden na indtensttredin bij de RDW, hij het ABP in te dienen. Informatie over
dit onderwerp ktint U vinden op hun website www.ahp.nl.

Overige arbeidsvoorwaarden
Via Ins wordt
rechtspositie.

ti

ook op de hoote gesteld van atgemene ttijzigingen in de arhetdsvoorwaurden en

Uw aanstelling kan ulleen doorguan als de R[)W binnen twee maanden na dagtekening van deze brief
de verkiaring orntrent het gedrag in haar hezit heeft, welke door de Gemeente van uw woo nptaats
wordt afgegeven.
Voor de aanvraag dient u gebmik te maken van het bijgevoegde formulier “Verklaring omirent het
gedrag’. Dc door u gemuakte kosten worden onder overlegging van het hetalingsbewijs door ons
vergoed. Deze procedure kan gemiddeld twee tot vier weken in heslag nemen. Indien u geen
verklaring ointrent gedrag kum overleggen. zal uw aanstelling met inachtnerning van een
opzegtermijn van ën maund worden opgezegd. op grond van artikel 1 34. tweede lid
van het Rechtspositiereglement RDW.
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81] lagen
Ush-stick met de voigende inhoud:
• Brochure Werken hij de R[)W
• Jnformatie omtrent Integriteit
• Flyer Vertrouwenspersonen
• Folder Aressie inje werk

-

-

Drie fortuulieren:
• 1-let formulier Vaststeiiing datum ambtsjtihileum” Deze dient u in te vullen en te ondertekenen
en eventuele kopie hewijsstukken toe te oegen.
1-let formulier ‘Verkiaring omtrent het gedrag’. Deze Went u te ondertekenen en in te leveren bij
de gemeente want u staat ingeschreven.
• Het formulier + hijbehorende brief hetr. uitvraagmogeiijkheden no-riskpolis en rnobilitcitspolis.
Dit formulier dient u in te vu lien en te ondertekenen en eventuele kopie hewijsstukken toe
te voegen.
•

Nadat u de verkiaring orntrent het gedrag van de gemeente heeft ontvangen dtent u deze sarnen met
het formulier “Vasistelling datum ainbtsjuhiieum” op Ic sturen naar het HR Servicebureau. U kunt
hiervoor gebruik maken van hijgcvoegde retourenveioppe.
Mocht u nog vragen hebhen dan kunt u contact opnemen met het HR Servicehureau,
telefoon
of maH naar
1k hoop u hiermee voldoende te hehhen geInformeerd.
Met vriendelijke groeten.
Dc directie van de RDW
narnens deze,
Divisietuanager Registratie en Inforinatie
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