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 Ondernemende en autonome businesspartner 
 

 
Standplaats:  Veendam   
 

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 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 werkplek. 
 
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 ingegeven worden door de politiek. 
Door vooruit te denken, te innoveren en te ondernemen heeft de RDW zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld tot een partner in mobiliteit, samenwerkend met uiteenlopende schakels, in binnen- en 
buitenland, om de veiligheid op de weg te waarborgen. 
 
Naar de website: https://www.werkenbijderdw.nl 

 
Plaats in de organisatie 

 
Als Senior HR adviseur ben je lid van het MT van de divisie Registratie & Informatie (R&I), gevestigd in 
Veendam, samen met vijf afdelingsmanagers en de divisiemanager. Daarnaast maak je onderdeel uit 
van het centrale team HR advies, met in totaal 18 collega’s, waar je leiding ontvangt van het Hoofd 
HR advies.  
 
RDW kent een centrale afdeling HR, die verantwoordelijk is voor het HR-beleid in brede zin bij de 
RDW. Het gaat hierbij o.a. over organisatieontwikkeling, ondersteuning van bedrijfs- en 
opleidingsplannen, arbeidsvoorwaarden, ARBO, loopbaan, leren & ontwikkelen en het uitvoeren van 
de HR-administratie en de Payroll. De afdeling bestaat uit de teams Advies, Specialismen en het 
Bedrijfsbureau. Het grootste deel van de afdeling is gevestigd in Zoetermeer, team HR advies is 
verspreid over Zoetermeer, Groningen en Veendam afhankelijk van de te bedienen business. 
 
 



   

 

 

2.  FUNCTIE 
 
Als senior HR adviseur maak je onderdeel uit van het MT van de divisie R&I. Vanuit een breed 
bedrijfskundig perspectief ben je strategisch adviseur en stevige gesprekspartner voor de 
divisiemanager en afdelingsmanagers. De functie is enerzijds strategisch/tactisch waarin zaken als 
organisatieontwikkeling en veranderprocessen aan de orde komen. Anderzijds is het ook een functie 
die ‘midden in de operatie staat’ en waar het dagelijkse HR werk deel van uit maakt.  
 
Samen met je klantteam, wat jij vormt met twee HR adviseurs, adviseer je leidinggevenden binnen 
de divisie. Hierbij ben jij aanspreekpunt op tactisch en strategisch niveau. Gezamenlijk dragen jullie 
zorg voor zowel gevraagd als ongevraagd advies met betrekking tot HR aspecten in de volle breedte. 
Je hebt een duidelijke visie op ontwikkelingen binnen de beroepsgroep en het vakgebied en weet de 
koppeling te maken tussen de organisatiestrategie en HR strategie.  
 
Naast je rol in het MT van de divisie ben je onderdeel van het centrale HR Adviesteam. Je neemt 
hierin actief deel aan overkoepelende HR projecten en als senior adviseur ben je tevens 
sparringpartner voor het Hoofd HR advies, waar je actief input levert op strategisch HR niveau.  Je 
levert een bijdrage aan de ontwikkelingen van (onderdelen van) het HR-beleid en de 
ontwikkeling/implementatie van HR-instrumenten. 
 
Je werkt met een proactieve resultaatgerichte houding en een moderne kijk op HR mee aan 
organisatievraagstukken. Je denkt en handelt vanuit strategische kaders, past methodieken toe en 
vertaalt dit naar uitvoeringsacties. Dit betekent aansluiten bij de belangen van de klant maar ook een 
positief-kritische houding aannemen om zaken kwalitatief te verbeteren. Je werkt mee aan 
organisatieveranderingsvraagstukken maar steekt waar nodig ook de handen uit de mouwen bij 
uitvoeringskwesties. 
 
 
4. PROFIEL 
 

 Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau. 

 “Gepokt en gemazeld” als HR business partner. 

 Je hebt een bedrijfskundige insteek en bent sterk analytisch ontwikkeld, maar ook in staat om de 

verbinding te leggen binnen de organisatie. 

 Je krijgt energie van een werkveld dat altijd in beweging is en wilt daarbinnen graag 

samenwerken én je eigen koers varen. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Vakmanschap, samenwerking en integriteit staan bij jou hoog in het vaandel. 

 Je bent een volwaardig partner voor het divisie MT die ook met de voeten in de klei staat.  

 Je hebt stevige adviesvaardigheden en reflectievermogen. 

 Je bent omgevingssensitief en je kunt omgaan met weerstand. 

 Je hebt een positief kritische houding en bent energiek.  

 

 



   

 

 

6. RDW BIEDT JOU 
 
Een functie waar HR een stevige positie heeft, je wordt uitgedaagd om een brede adviesrol te pakken 
en je visie proactief in te brengen. Je bent onderdeel van een organisatie die zich op zowel nationaal 
als internationaal niveau inzet voor de veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. 
Naast een marktconform salaris biedt RDW volop gelegenheid tot leren en ontwikkelen. En uiteraard 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 

Het salaris bedraagt maximaal € 6312,- bruto per maand bij 36 uur per week (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 
 


