
   

 

 

FUNCTIEPROFIEL 
 

RDW 
Senior adviseur planning & control 

 
“ervaren financial, kritische businesspartner” 

 
Standplaats:  Zoetermeer  
 

1. RDW 
 
“Het best bewaarde geheim van Nederland op werkgeversgebied” is RDW al eens genoemd binnen 
BeljonWesterterp. 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 
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.rdw.nl 

 
Plaats in de organisatie 
Samen met zeven collega-adviseurs van de centrale afdeling Planning en Control ondersteun je de 
directie en het management op het gebied van het financieel-economisch beleid. Jullie verzorgen het 
begrotingsproces en de financiële verwerking en verslaglegging van de RDW. Elk van jullie richt zich op 
een specifieke divisie, een (staf)afdeling, de administratieve organisatie of op projecten. In deze rol zul 
jij de RDW gaan helpen bij de uitvoering van een compleet nieuwe taak: de tolheffing op de 
Nederlandse wegen.  
 
Door de mooie mix van personen binnen het team, vullen jij en je collega’s elkaar goed aan. En 
iedereen staat voor elkaar klaar. Een aantal collega’s heeft al een lange staat van dienst bij de RDW en 
kan je snel wegwijs maken binnen de organisatie. Ook nu zij geregeld thuiswerken. Met de sfeer zit het 
zeker goed: die is informeel en gezellig.  
 
 
 
 
 



   

 

 

2.  FUNCTIE 
 
Tolheffing op de Nederlandse wegen: het gaat gebeuren en jij speelt er een rol in. In 2024 start de 
tijdelijke tolheffing op de Blankenburgverbinding bij Rotterdam. En in 2026 volgt de tijdelijke tolheffing 
ViA15 en de heffing voor vrachtwagens op alle rijkswegen. Als senior adviseur planning en control help 
je de RDW bij de uitvoering van deze compleet nieuwe taak. Gemiddeld ben je zo’n twee keer per 
maand voor overleg en advies op kantoor in Veendam, waar de controllers van onze nieuwe divisie 
Tolheffing werken. Verder werk je vanuit huis of samen met collega-adviseurs op je standplaats in 
Zoetermeer. En af en toe heb je op een andere centrale plek in Nederland een afspraak. Bijvoorbeeld 
met contactpersonen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
 
In het three-lines-of-defence-model waarmee de RDW werkt, pak jij de tweedelijnsrol op. Je toetst de 
financiële cijfers van de divisie Tolheffing: zijn prognoses realistisch? Zijn de kosten geïndexeerd met 
de juiste percentages? Geeft de divisie meer uit dan gebudgetteerd? Je stelt kritische vragen, en bent 
het aanspreekpunt én de sparringpartner voor de divisiecontrollers. Je adviseert hen onder andere 
over projecten en rapportages. Ook kijk je mee bij businesscases en controleer je rapportages voor 
externe partijen, zoals het ministerie. Dat doe je allemaal binnen de dynamische automotive-wereld, 
waarin ook de financiële processen en rapportages vlot meebewegen met technologische en 
wettelijke veranderingen. Want één ding is zeker: het werk van de RDW ziet er over een aantal jaar 
alweer heel anders uit. Dat maakt jouw werk extra interessant en uitdagend. 
 
Verder ben je betrokken bij inrichtingsvraagstukken, projecten en het bouwen en doorontwikkelen 
van rapportages en stuurinformatie. Je denkt bijvoorbeeld proactief mee over de verbetering van onze 
financiële functie: zijn collega’s tevreden over ons werk? Wat verwachten zij? Hoe doen wij het ten 
opzichte van andere organisaties? Wat kan er beter in de kwaliteit van onze stuurinformatie? Zo breng 
je samen met je collega’s de financiële functie naar het volgende niveau. Daarnaast werk je nauw 
samen met onze senior adviseur administratieve organisatie, die zich bezighoudt met 
procesbeschrijvingen, risico’s en beheersmaatregelen. Je draagt bij aan het opstellen en actualiseren 
daarvan.  
 
 
3. PROFIEL 
 

 Je hebt minimaal een bachelor diploma bedrijfseconomie of een vergelijkbaar diploma, en in 
ieder geval een aantal jaar ervaring als controller of senior adviseur; 

 Je hebt ervaring of affiniteit met het opstellen van procesbeschrijvingen; 

 Je hebt een goede dosis organisatiesensitiviteit en weet hoe de lijnen lopen om tot 
besluitvorming te komen. Daarnaast werk je planmatig: je organiseert en prioriteert je werk om 
deadlines te halen; 

 Je vindt het leuk om af en toe naar andere locaties te reizen en jezelf zichtbaar te maken als 
expert; 

 Je hebt bij voorkeur ervaring met AFAS en businessintelligence-tools. 
 
 
  



   

 

 

4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 
Als senior adviseur planning & control kun je snel schakelen. Je hebt een duidelijke visie en durft je 
mening op een duidelijke en correcte wijze uit te dragen. Daarnaast herken je je in de volgende 
kwaliteiten: 

 Je bent analytisch en communicatief sterk; 

 Je weet je adviezen goed over te brengen op managers en medewerkers; 

 Je bent kritisch, proactief en je hebt overtuigingskracht; 

 Je bent leergiering, een teamspeler die ook zelfstandig kan werken; 

 Je hebt een hands-on mentaliteit.  

 

 
5. RDW BIEDT JOU 
 
RDW hecht veel waarde aan goede arbeidsvoorwaarden, een schone en veilige werkomgeving en een 
gezonde werk-privébalans, zodat jij energiek en betrokken aan het werk kunt. Zo zijn er onder andere 
vele mogelijkheden voor flexibel werken, goede onkostenvergoedingen, zes weken verlof per jaar en 
een uitgebreid introductieprogramma waarbij je de hele organisatie leert kennen. RDW kent 
bovendien een persoonlijk loopbaanbudget van € 1.000,- per twee jaar en veel ontwikkel- en 
opleidingsmogelijkheden. 
 
Het salaris bedraagt maximaal € 6.312,- bruto per maand bij 36 uur per week (exclusief 8% 
vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering), definitieve inschaling afhankelijk van je opleiding en 
ervaring. Uiteraard ontvang je een laptop e telefoon. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar. 
Als beiden tevreden zijn, is de intentie om je hierna een vaste arbeidsovereenkomst te bieden. 

 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Geert-Jan Plette 
06-83222367 
 

https://www.werkenbijderdw.nl/over-rdw/groei-en-ontwikkeling/
https://www.werkenbijderdw.nl/over-rdw/groei-en-ontwikkeling/

