
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 RDW - Dienst Wegverkeer 

 Afdelingsmanager Registratie & Informatie 
 
 Portefeuille Projectmanagement & Support 

 
 
Standplaats:  Veendam   
 

 
1. ORGANISATIE RDW 
 
Bij de RDW, een Zelfstandig Bestuursorgaan in overheidsland, denk je in eerste instantie vaak aan de  
kentekenregistratie en de rijbewijzen. Dit is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van de  
RDW, maar lang niet het enige. De laatste jaren heeft de RDW zich ontwikkeld tot een partner in  
mobiliteit. Eén die met uiteenlopende schakels - in binnen- en buitenland - samenwerkt om de  
veiligheid op de weg te waarborgen. Dit gebeurt vanuit vier RDW divisies: Registratie & Informatie  
(R&I), Toezicht & Beoordeling, Voertuig Regelgeving Toelating en ICT.  
 
De divisie R&I richt zich op drie kernactiviteiten; het beheren van registers, het verstrekken van 
informatie en het houden van toezicht. De ontwikkelingen zowel binnen als buiten de RDW gaan snel 
wat invloed heeft op de taken die de RDW uitvoert en de wijze waarop. Zo verandert de wereld rond 
het voertuig snel. Denk aan autonome voertuigen, Mobility as a Service en verduurzaming. De auto 
wordt steeds meer een computer op wielen. Nederland en Europa stellen steeds hogere eisen aan 
voertuigen op het gebied van milieu en klimaat.  
 
De divisie R&I draagt ook sterk bij aan de diverse RDW ontwikkelingen. Binnen de Digitale Overheid 
speelt R&I bijvoorbeeld een voortrekkersrol. Bijvoorbeeld door de introductie van eID (DigiD-hoog) 
op het rijbewijs. Ook internationaal is R&I  zeer actief, bijvoorbeeld in de ISO standaardisatie van een 
rijbewijs op de telefoon en als beheerder van het internationale EUCARIS netwerk dat de RDW’s in 
Europa met elkaar verbindt. Verder beheert en verstrekt R&I informatie uit belangrijke registers zoals 
het Kentekenregister, het Rijbewijsregister en Nationaal Parkeer Register en kijken ze continue op 
welke wijzen dit beter kan. Digitalisering is een belangrijk aandachtsgebied bij alle taken die R&I 
uitvoert. 
 
Voor de komende jaren is de verwachting dat de snelheid, complexiteit en de omvang van de 
ontwikkelingen alleen maar zullen toenemen. Dat vraagt een open blik naar de buitenwereld en het 
vermogen om continu te veranderen en te verbeteren. Tegelijkertijd verwacht de maatschappij dat 
de bestaande taken onverminderd hoogwaardig en efficiënt worden uitgevoerd.   
 
 
Naar de website: https://www.rdw.nl  
 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

Plaats in de organisatie 
 
De afdelingsmanager geeft leiding aan één van de vijf afdelingen binnen de divisie R&I, namelijk 
Projectmanagement & Support en maakt onderdeel uit van het R&I MT. De afdelingsmanager 
rapporteert aan de divisiemanager en geeft leiding aan de Projectmanagers en de unitmanager 
Planning & Control, die ook een team van professionals aanstuurt 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor een van de afdelingen binnen de divisie R&I.  
Je managet de afdeling ten aanzien van productie, personele, financiële en materiële aspecten.  
Je hebt hierbij aandacht voor de ontwikkeling en inzet van je medewerkers en als MT-lid van de 
divisie draag je mede zorg voor de ontwikkeling en afstemming van het beleid op de diverse 
terreinen binnen de divisie en organisatie breed. Je bent vanuit je rol als MT-lid tevens 
opdrachtgever van een aantal projecten. Je weet goed je weg te vinden in de complexe business 
omgeving en zoekt actief de samenwerking met andere divisies en organisatieonderdelen. Je bent 
goed op de hoogte van ontwikkelingen zowel intern als extern en signaleert (inter)nationale, 
politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen, relevante 
marktontwikkelingen. Deze analyseer je op  consequenties voor het afdelings- en divisiebeleid.  
Je geeft sturing aan veranderingen zonder dat de toekomst reeds vastomlijnd is en weet daarbij  
balans te houden tussen continuïteit en vernieuwing. Je durft zaken los te laten en daarbij wel  
richting gevend te zijn en belegt de verantwoordelijkheid waar deze hoort.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Het managen van één van de vijf afdelingen van R&I ten aanzien van productie, personele, 

financiële en materiële aspecten, in eerste instantie zal dit de afdeling Projectmanagement & 

Support betreffen;  

 Het realiseren van de in het managementcontract vastgelegde afspraken en doelen, met 

aandacht voor de ontwikkeling en inzet van mensen;  

 Het als MT R&I-lid mede zorgdragen voor de ontwikkeling en afstemming van het beleid op de 

diverse beleidsterreinen binnen het MT, inclusief het mede bepalen van prioriteiten; 

 Zorgdragen voor een goede afstemming en samenwerking met andere organisatieonderdelen;  

 Het signaleren van (inter)nationale, politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen, relevante marktontwikkelingen en het analyseren ervan op consequenties voor 

het afdelings- en divisiebeleid;  

 Het uitdragen van RDW-beleid in extern verband door het voeren van overleg en 

onderhandelingen, alsmede ten behoeve van externe inhuur. Het zo nodig fungeren als 

aanspreekpunt voor vertegenwoordigers van de betreffende bedrijfstak namens de RDW;  

 Opdrachtgeverschap vervullen of stuurgroeplid zijn voor grote projecten; 
 Herkennen, initiëren en faciliteren van innovatie en dit omzetten naar projecten; 
 
  



   

 

 

 

 

 

 

 
4. PROFIEL 
 

 Afgeronde academische opleiding  

 Kennis en ervaring met het managen van een grote business afdeling  

 Ervaring met business-, financieel-, project- en HR-management in een complexe organisatie 

 Affiniteit met ICT- en bedrijfsvoerings-vraagstukken  

 Sterke gesprekspartner, die vanuit de proces- en ketengedachte de RDW- en R&I-belangen 

behartigt bij andere organisatieonderdelen binnen de RDW als ook buiten de organisatie bij o.a. 

andere overheidsorganisaties en de auto- en verzekeringsbranche.  

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Ondernemerschap 

 Conceptueel denkvermogen 

 Verbindend leiderschap  

 Sterke communicatieve en sociale vaardigheden op elk niveau  

 Proactief en initiatiefrijk 

 Doelgericht  

 Politiek, bestuurlijk sensitief 

 Visie 

 Situationeel leidinggeven  

 Netwerker  

 

 
6. DE 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.  
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Nienke Rooda  
06-2915 9797  
 


