
   

 

 

“ICT ontwikkelt zo snel door, waardoor 
geen aanbesteding hetzelfde is.” 

Collega tactisch inkoper ICT  

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Divisie ICT RDW 

 Tactisch Inkoper  
 
 Creatief, onafhankelijk met lef 

 
 
Standplaats:   Groningen  
 

1. RDW 
 
“Het best bewaarde geheim van (Noord-) Nederland op werkgeversgebied” is RDW al eens genoemd 
binnen BeljonWesterterp Gr/Dr. Een fijne werkgever waar menselijkheid en professionaliteit hand in 
hand gaan. Waar de dynamiek van een zelfstandig bestuursorgaan, dus wel afhankelijk van politieke 
besluitvorming vanuit Den Haag en Brussel, en sterke resultaatgerichtheid elkaar gevonden hebben. 
Een Leerzame plek waar je uitgedaagd wordt door de vele stakeholders, de inhoud en de omvang van 
de organisatie. Een plek om stappen te maken in je eigen ontwikkeling waar je optimaal in 
gefaciliteerd wordt. Waar zaken gerealiseerd worden die merkbaar zijn in ons dagelijkse leven, 
waarbij de nieuwste technieken gebruikt worden en er blijvend gezocht wordt naar innovaties.  
RDW, een geweldige plek om te werken. 
 
Ontwikkelingen in mobiliteit gaan steeds sneller. Rondom bijvoorbeeld verkeersveiligheid, smart 
mobility en alternatieve brandstoffen staan we als samenleving voor boeiende uitdagingen. De RDW 
speelt een belangrijke voortrekkersrol bij deze uitdagingen die ontstaan vanuit de politiek en haar 
wettelijke taken. 
 
RDW staat voor veiligheid en duurzaamheid van voertuigen; van ontwerp op de tekentafel tot aan 
demontage of export. Hierbij is rechtszekerheid en betrouwbaarheid steeds de basis van onze 
dienstverlening. Daarbij samenwerkend met uiteenlopende schakels - in binnen- en buitenland - om 
de veiligheid op de weg te waarborgen. Iedereen veilig en vertrouwd op weg, daar gaan we voor. 
 
De divisie ICT is verantwoordelijk voor de inzet van ICT binnen de RDW. Gezien de snelheid waarmee 
ICT dienstverlening wordt ontwikkeld en de ICT markt verandert, heeft de divisie ICT zelf tactisch 
inkopers in dienst, die gespecialiseerd zijn in het inkopen van alle ICT gerelateerde producten en 
diensten voor de hele RDW. De divisie bestaat uit circa 240 interne medewerkers, aangevuld met 
ruim 100 externe ICT Professionals die met de nieuwste technieken werken aan uitdagende 
opdrachten. De divisie ondersteunt de RDW-organisatie, onder meer in het veilig en betrouwbaar 
registreren, beheren en verstrekken van informatie over voertuigen en rijbewijzen.  
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
 
De dienstverlening van de RDW is in de afgelopen jaren in verregaande mate gedigitaliseerd. Vrijwel 
alle bedrijfsprocessen zijn overgezet naar digitale platformen en worden ondersteund door state-of-
the-art ICT-faciliteiten. Er wordt voortdurend en ingrijpend geïnvesteerd in de toepassing van nieuwe 
technologie.  
 
Organisatorisch kent de divisie ICT vier afdelingen, namelijk Business Diensten, Infra & Platform 
Diensten, Bedrijfsvoering & Ondersteuning en Advies & Architectuur.  
 
De divisie ICT werkt met Serviceteams, waarbij een team volledig verantwoordelijk is voor een 
specifieke dienst. Dit is van belang om ‘agile’ te kunnen werken, waarbij Divisie ICT snel nieuwe 
software op kan leveren tegen hoge kwaliteit.  
 
Naar de website: https://www.rdw.nl 
 
 

Plaats in de organisatie 
 

Je dagelijkse werk voer je uit samen met je 3 collega inkopers die dedicated voor de divisie ICT 
werkzaam zijn. Hiërarchisch val je binnen het team Inkoop & Financiën (I&F), binnen de afdeling 
Bedrijfsvoering & Ondersteuning. Het team I&F bestaat uit 18 enthousiaste collega's die samen 
verantwoordelijk zijn voor de werkterreinen financiën, planning & control, inkoop en 
contractmanagement. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als Inkoper ICT bij de RDW in Groningen ben je omringd door innovatie. Dat betekent dat je te maken 
krijgt met uitdagende inkoopvraagstukken en de bijbehorende ICT-aspecten. De divisie ICT 
ondersteunt hiermee de ontwikkelingen op het gebied van o.a. nieuwe voertuigen die rijden op 
waterstof of elektriciteit, smartcards en mobile documents tot onbemande luchtvaartuigen en 
‘mobility as a service’.   
 
Als tactisch Inkoper ICT ben je verantwoordelijk voor het, middels (Europese) aanbestedingen, 
inkopen van ICT dienstverlening en hardware en software, die belangrijk zijn voor de hele RDW. Je 
bent in een vroeg stadium betrokken bij het vaststellen van diverse inkoopbehoeften op het gebied 
van ICT. Je adviseert in het maken van keuzes in het inkoop proces. Je kent de richtlijnen en regels en 
weet dit creatief in te zetten om je interne klant te ondersteunen in een succesvol inkooptraject. Je 
verwerkt de informatie van de diverse interne materie deskundigen in het aanbestedingsproces, en 
bent actief bij dit proces betrokken, tot en met de implementatie van de gunning.  
Het inkoopteam binnen de divisie ICT wil zich graag verder ontwikkelen om een kwaliteitsslag te 
maken en hun portfolio uit te breiden.  
 
Het betreft een dynamische baan waarin je jouw talenten op inkoopgebied kunt laten zien en waarin 
je wordt aangemoedigd om jezelf verder te ontwikkelen. 
 
 

https://www.rdw.nl/


   

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Je adviseert de opdrachtgever bij te maken inkoopkeuzes en stelt aanbestedingsstukken en 
contracten op, hierbij werk je nauw samen met de contractmanagers.  

 Je voert de (Europese) aanbesteding uit.  

 Je hebt een actieve en, daar waar nodig, sturende rol in het projectteam dat de (Europese) 
aanbesteding voorbereidt. 

 Je werkt mee aan de verdere professionalisering van zowel de tactische als operationele 
inkoopfunctie, waarbij ook je eigen ontwikkeling een belangrijk onderdeel is. 

 
 
4. PROFIEL 
 

 Je hebt een hbo- of wo-werk- en -denkniveau. 

 Je hebt ervaring in het begeleiden/uitvoeren van (Europese) aanbestedingen en bent bekend 
met de aanbestedingswet.  

 Je bent een enthousiaste inkoper die enkele jaren relevante werkervaring heeft opgedaan in een 
vergelijkbare functie en/of organisatie. 

 Je hebt een inkoop gerelateerde opleiding met goed gevolg afgerond (bijvoorbeeld NEVI II), of 
bent bereid tot het volgen van deze opleiding. 

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Je bent een teamspeler, bent samenwerkingsgericht en blinkt uit in het opbouwen en 
onderhouden van (interne) relaties. 

 Je communiceert open, bondig en helder en bent je bewust van het organisatiebelang. 

 Je overziet strategie en inkoopprocessen tot in de details. 

 Je stelt prioriteiten, bent resultaatgericht, denkt out-of-the-box en pakt door. 

 Je bent proactief, durft initiatieven te tonen, weet van aanpakken en kunt aantoonbaar iets 
neerzetten. 

 Je bent betrouwbaar, accuraat en gaat voor degelijke kwaliteit. 

 

 
6. RDW BIEDT JOU 
 
Een verantwoordelijke, uitdagende functie in een complexe business omgeving waar je de 
verantwoordelijkheid hebt over een multidisciplinair team. Je bent onderdeel van een organisatie die 
zich op zowel nationaal als internationaal niveau inzet voor de veiligheid, duurzaamheid en  
rechtszekerheid in mobiliteit. Het betreft een fulltime functie, met een marktconform salaris met  
volop gelegenheid tot leren en ontwikkelen. En uiteraard goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 

 Flexibel werken; mogelijkheid tot thuiswerken en werktijden van 4 x 9 uur. 

 6 weken verlof per jaar. 

 Introductieprogramma, waarbij je de hele organisatie leert kennen. 

 Tegemoetkoming woon-werk verkeer, volledige vergoeding met OV. 

 Goede onkostenvergoeding. 



   

 

 

 Vitaliteitsprogramma met leuke activiteiten en een enthousiaste groep “Jong RDW”. 

 Mogelijkheid tot zowel interne als externe stages. 

 Veel ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. 

 Om jou optimaal van start te laten gaan, ontvang je een mobiele telefoon en laptop van het 
werk. 

 
Werk je 36 uur per week, dan kun je rekenen op een salaris van maximaal € 5.566,- bruto per maand 
(exclusief 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering), afhankelijk van je opleiding en ervaring.  
 

 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Nienke Rooda 
06-29159797 
 


