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Functieomschrijving 

Als Casemanager bij Rijkswaterstaat te Amsterdam en rondom Utrecht begeleid jij het 

management van ons organisatieonderdeel Scheepvaartverkeer- en Watermanagement 

afdeling Noord West bij het slagvaardig oplossen van casuistiek inzake ingewikkelde 

personeelsdossiers. Bij HRM-zaken kan het management op jou rekenen als volwaardige, 

professionele en zelfstandig optredende sparringpartner die zorgt voor een goede en 

volledige dossieropbouw en zoekt naar mogelijkheden en oplossingen. 

 

Ons organisatieonderdeel heeft een flinke opgave ten aanzien van cultuurverandering in 

een operationeel werkveld en jij draagt hier doeltreffend aan bij. Je adviseert, 

ondersteunt en coacht de managers bij de invulling van HRM-taak. Je hebt hierbij een 

zelfstandige en onafhankelijke rol. Je pakt individuele casuistiek samen met het 

management gericht op, draagt op een professionele wijze bij aan gesprekken met 

medewerkers op operationeel niveau, bent oplossingsgericht ten aanzien van dossiers en 

ontzorgt het management bij de dossieropbouw. Daarnaast coach en spiegel je het 

management in het handelen bij individuele casuistiek.  

 

Als adviseur HRM adviseer en ondersteun je de afdeling in de uitvoering van hun HRM-

taken. Dat doe je op een proactieve en klantgerichte wijze met oog voor detail. Vanuit je 

professionaliteit bied je toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van de afdeling. Je 

maakt onderdeel uit van het managementteam van Noord West. Het team bestaat uit 1 

afdelingshoofd en 4 teamleiders. Je werkt voor het management met een objectieve en 

onafhankelijke blik. 

 

Je werkt nauw samen met de HRM-collega’s van ons organisatieonderdeel en de 

tweedelijnsadviseurs bij het organisatieonderdeel Corporate Dienst. 

 

Verkeer- en Watermanagement  

Verkeer- en watermanagement is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van 

Rijkswaterstaat. Wij zorgen ervoor dat iedereen, onder gewone én bijzondere 

omstandigheden, vlot en veilig gebruik kan maken van onze (vaar)wegen. Dit doen wij 

onder meer door regulering van waterstanden, een efficiënte fileaanpak en de 

ontwikkeling van lokale sluisbediening naar bediening van meerdere sluizen op een 

langer traject. Onze prioriteit ligt bij weg- en scheepvaartverkeersmanagement en bij 

water- en crisismanagement. VWM is een essentiële schakel in de keten van veiligheid en 

vervoer. Daarom werken we nauw samen met relevante regionale partners en andere 

organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Samen doen we zichtbaar werk wat ertoe 

doet en waaraan medewerkers direct of indirect een bijdrage leveren. In totaal werken er 

1850 medewerkers bij VWM: 1300 in het veld en 550 op kantoor, verkeerscentrales en 

andere locaties.  



 

Functie-eisen 

• In het bezit van een HBO/WO diploma op het gebied van HRM 

• In het bezit van een rijbewijs en eigen auto 

• Minimaal 7 jaar HRM ervaring op het gebied van ingewikkelde casuistiek m.b.t. 

individuele medewerkerstrajecten en ervaring met cultuurverandertrajecen 

• Beschikt over arbeidsjuridische kennis en ervaring 

 

Wensen:  

• De mate van ervaring in een coachende rol richting (team)managers 

• De mate van het zorgen voor een goede en zorgvuldige dossieropbouw en 

zoeken naar mogelijkheden en oplossingen 

• De mate van recente ervaring binnen een grote overheidsorganisatie 

• De mate van de competenties: creatief, oplossingsgericht en een natuurlijke 

overtuigingskracht  

Bedrijfsinformatie 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al 

meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een 

duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is 

tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar 

je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar 

Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. 

 


