
 

RDW DIVISIE ICT IN GRONINGEN BIEDT 

Afstudeer- / verdiepingsstage HBO ICT 

Onze Serviceteam Interne Bedrijfsvoeringsplatform daagt  
jou uit!  

Welkom in de dynamische wereld van de RDW! 
De divisie ICT van de RDW zoekt ICT-toppers, die het een uitdaging vinden om met de allernieuwste 
technieken te werken en zich bezig te houden met innovatieve projecten. 
Als ICT Divisie zijn we sterk gericht op Microsoft-technologie. Veel doen we zelf, deels besteden we 
werk uit. Maar daarbij houden wij altijd de regie. De RDW is ambitieus. Daar past een divisie ICT bij 
dat gericht is op innovatie en medewerkers die bereid zijn om grenzen te verleggen, nieuwsgierig zijn 
en het beste uit zichzelf willen halen. Een volwassen, servicegerichte IT organisatie is voor de RDW 
een must, waarbij vooral mensen het verschil maken. En daar investeren wij graag in.  

Het serviceteam ‘Intern Bedrijfsvoerings Platform’ (IBP) binnen de divisie ICT is verantwoordelijk voor 
de systemen die de interne bedrijfsvoering (o.a. HR, Financiën, Inkoop) van de RDW ondersteunen. 
Het betreft hier vooral koop-applicaties, op dit moment voornamelijk SAP. RDW werkt aan een nieuw 
IBP, waarvoor naast het serviceteam ook een projectteam is geformeerd die een analyse van de 
markt heeft gedaan en een nieuwe architectuur aan het opstellen is. 
 
Mogelijke afstudeer opdracht bij het projectteam:  
We zijn op zoek naar een afstudeerder om te onderzoeken in hoeverre we de HR en financiële 
processen kunnen ondersteunen met moderne technieken zoals gebruik van (cloud)apps. Welke 
behoefte is er bij onze interne business op dit gebied, op welke manier kan hier invulling aan gegeven 
worden,  in hoeverre past dit in het RDW security en cloud beleid en is onze infrastructuur hiervoor 
voldoende geoutilleerd. 

Functie eisen 
Je volgt een HBO studie, bijvoorbeeld richting Business IT & Management 

• Je hebt affiniteit met IT-processen en -modellen; 
• Je bent communicatief vaardig; 
• Je beschikt over conceptueel en analytisch denkvermogen. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
De stage duurt ca. 6 maanden en kan z.s.m. starten. De stagevergoeding bedraagt € 450,00 per maand. 
De stageplaats is in Groningen, Rozenburglaan 5.  
 



Overige informatie 
De begeleider is Mark de Vries, Architect, voor vragen bel 06 52 05 07 98 of mail mdevries@rdw.nl 
 
Reageren 
Stuur je motivatie en CV in via een email naar Hidde Dousma, hdousma@rdw.nl. Voor vragen over de 
procedure of andere stage opdrachten kun je hem ook bereiken op 06 51 58 27 42. 
 


