
Memo

L-3 Leeuwendaal

Aan Gemeente Haarlem, Maurice Spier
Van Leeuwendaal, Ruth de Bruijn en Romy Paulissen
Datum : 25-07-2018
Betreft: functiewaarderingsadvies Senior Communicatieadviseur / Coördinator

Beste Maurice,

Je hebt ons verzocht een waarderingsadvies op te stellen voor de functie van
• Senior Communicatieadviseur / Coördinator

We hebben het advies opgesteld aan de hand van onderstaande informatie:
• Telefonische toelichting van het afdelingshoofd, Karin Nad
• Functiewaarderingsverzoek / adviesaanvraag
• Functiebeschrijving senior communicatieadviseur - coördinator (2018)

Op basis hiervan hebben wij het advies opgesteld. Mocht je hierover vragen hebben, laat het ons 
dan gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Ruth de Bruijn en Romy Paulissen

Advies:
• Senior Communicatieadviseur / Coördinator: AB 12
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Functie: Senior Communicatieadviseur / Coördinator
Afdeling: Bestuur en Communicatie
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de Senior Communicatieadviseur / Coördinator:

• Advisering:
Adviseert de opdrachtgever bij de te nemen gemeente brede (communicatie)strategie en 
de in te zetten middelen op het gebied van communicatie.
Werkt samen met betrokken afdelingen en partners in de stad.
Zoekt naar kansen om de communicatie in- en extern te verbeteren.
Heeft overleg met bestuurders, management en medewerkers van de gemeente en met 
externe instanties en belanghebbenden ter advisering, informatie-uitwisseling, afstemming 
en coördinatie.

• Coördinatie:
Geeft operationeel leiding aan een team van adviseurs.
Beoordeelt de kwaliteit van het team.
Coacht de individuele teamleden.
Zorgt voor samenhang, samenwerking en afstemming binnen het team en de rest van de 
afdeling/organisatie.

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende en beleidsmatige karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep 
AB passend.

De senior communicatieadviseur/coördinator is belast met het adviseren over de 
communicatiestrategie en de in te zetten middelen op gemeente-breed niveau. Tevens is er in de 
functie sprake van coördinerende werkzaamheden. Dit uit zich onder andere in het operationeel 
leidinggeven aan een team van adviseurs, het beoordelen van de kwaliteit van het team en het 
zorgen voor samenhang, samenwerking en afstemming binnen het team en de rest van de 
afdeling/organisatie.

Coördinerende werkzaamheden zijn pas vanaf bouwsteen AB 11 aan de orde. Hierdoor vallen 
bouwstenen lager dan AB 11 af. De bouwstenen AB 1 la en AB 12 komen in aanmerking voor wat 
betreft de complexiteit, het initiërende aspect en de nadruk die wordt gelegd op specialistische 
kennis.

Bouwsteen AB 11A wordt gekenmerkt door: ‘een specialistische initiërende en 
coördinerende/toetsende advies- en beleidsfunctie op een complex werkterrein, gemeentebreed 
van belang. Uitgangspunt is functioneren vanuit een zelfstandige positie’. Deze kenmerken sluiten 
op hoofdlijnen aan bij het beeld van de functie. De complexiteit in de functie is te relateren aan het 
feit dat de advisering over de communicatiestrategie en inzet van communicatiemiddelen op 
gemeente-breed niveau plaatsvindt. Hierbij is specialistische kennis op het gebied van 
communicatie nodig, waarbij de verbinding wordt gelegd met andere afdelingen. Het initiërende 
aspect komt aan de orde in het signaleren van ontwikkeling en de advisering daarover. Er wordt 
van de functie een proactieve en initiërende houding verwachtten aanzien van beleidsvorming en
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advisering. De coördinerende en toetsende rol is aan de orde bij het leidinggeven aan een team 
van adviseur en het beoordelen van de kwaliteit van het team.

De typering van bouwsteen AB 12 wijkt slechts op een klein onderdeel af van bouwsteen AB 11A 
(cursief) . 'een specialistische initiërende en coördinerendeAoetsende advies- en beleidsfunctie. 
Uitgangspunt is functioneren vanuit een zelfstandige positie en met specifieke 
verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld als senior in een groep van overeenkomstige functies, of in het 
kader van gemeente-overstijgende belangen. ’

Het verschil met bouwsteen AB 11A zit in de passage ‘met specifieke verantwoordelijkheden’. Dit is 
van toepassing op deze functie. Het strategisch adviseren op gemeente-breed niveau en de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de advisering vereist specifieke verantwoordelijkheden. 
Tevens kent de functie door een verandering in de organisatiestructuur meer 
verantwoordelijkheden en adviesvrijheid.

Bij bouwsteen AB 13 valt af: er is geen sprake van een generalistische initiërende en 
coördinerende advies- en beleidsfunctie op gemeentelijk strategisch niveau. Het werkterrein van 
deze functie is dan wel gemeentebreed van belang, maar wel afgebakend tot een specifiek 
werkterrein.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 12.

127935/RB R/JHO
P00761

3 van 3



£2 Leeuwendaal
OVERHEID ONDERWIJS ZORG

Optimaliseert organisaties, mobiliseert mensen

Memo

Datum
Aan
Van
Betreft

: vrijdag 24 augustus 2018
: Gemeente Haarlem, Annemieke Sandfort en Maurice Spier 
: Leeuwendaal, Romy Paulissen 
: Waarderingsadvies functies interne dienstverlening

Beste Annemieke en Maurice,

We hebben de afgelopen tijd samen met de afdeling interne dienstverlening functiebeschrijvingen 
opgesteld. Het betreft 4 functies: Medewerker bedrijfsvoering A, Medewerker bedrijfsvoering B, 
Adviseur bedrijfsvoering A en Adviseur bedrijfsvoering B. In dit advies worden de functies 
gewaardeerd.

Voor de waardering zijn de volgende stukken geraadpleegd:
• Nieuwe functiebeschrijvingen
• Huidige functiebeschrijvingen

Mochten jullie over het advies vragen hebben, laat het dan gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Advies:
• Medewerker bedrijfsvoering A: U 10
• Medewerker bedrijfsvoering B: U 9
• Adviseur bedrijfsvoering A: AB 11A
• Adviseur bedrijfsvoering B: AB 10A

LEEUWENDAAL
Weg der Verenigde Naties 1 T 088 00 868 00
3527 KT Utrecht F 088 00 868 10

info@leeuwendaal.nl
Postbus 24033
3502 MA Utrecht www.leeuwendaal.nl
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Functie: Medewerker bedrijfsvoering A
Afdeling:
Registratie:

Interne dienstverlening

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van Medewerker bedrijfsvoering A:

• Ondersteuning P&C cyclus
ondersteunt afdelingen bij de uitvoering van de P&C cyclus 
bewerkt, controleert en analyseert informatie met betrekking tot de P&C cyclus 
adviseert over de inhoud van (periodieke) rapportages en dashboards afgestemd op de 
doelgroep
bereidt budgetgesprekken met budgetbeheerders voor en adviseert budgetbeheerders

• Data en processen
levert input voor beleidsnota’s
bewaakt de kwaliteit en het overzicht van data en signaleert afwijkingen
adviseert over het verbeteren van processen binnen de afdeling Interne Dienstverlening
levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op het gebied van 
financiën en de P&C cyclus

• Interne controle
voert interne controles uit en rapporteert over de bevindingen 
stelt werkprogramma’s voor interne controle op

Koppeling aan bouwsteen
De functie heeft een uitvoerend karakter. Een indeling in hoofdgroep U (Uitvoering) is passend.

De functie kenmerkt zich door het ondersteunen van afdelingen bij de uitvoering van de P&C 
cyclus. Het gaat om het analyseren van informatie, het adviseren over de inhoud van rapportages 
en het adviseren van budgetbeheerders. Daarnaast is er sprake van het adviseren over de 
verbetering van processen en het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan beleid. Ook is de 
functie belast met het uitvoeren van interne controles en het opstellen van werkprogramma’s voor 
interne controle.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is eigen interpretatie en vaktechnische analyse nodig, 
onder andere bij analyseren van informatie en het adviseren over de inhoud van de rapportages en 
dashboards. Dit is voor het eerst aan de orde bij bouwsteen U 8. De lager gelegen bouwstenen 
vallen hiermee af.

Bij bouwsteen U 9 is naast genoemde elementen ook sprake van het regelmatig realiseren van 
nieuwe praktijkoplossingen en het ontwikkelen van werkmethoden en werkwijzen. Dit is bij deze 
functie onder meer aan de orde het adviseren over verbeteringen van processen, het bewaken van 
de kwaliteit en het opstellen van werkprogramma’s. Bouwsteen U 10 wordt, bovenop de 
functiekenmerken van U 9, gekenmerkt door zelfstandige beleid- en adviesaspecten. Dit is aan de 
orde leveren van input voor beleidsnota’s (inhoudelijke input) en het leveren van een inhoudelijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op het gebied van financiën en de P&C cyclus. Bouwsteen
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U 10A is van toepassing als advies- en beleidsaspecten een wezenlijke rol spelen. Gezien de focus 
op de ondersteuning en uitvoering bij de P&C cyclus, sluit bouwsteen U 10A onvoldoende aan.

Conclusie
Wij adviseren de functie Medewerker bedrijfsvoering Ate koppelen aan bouwsteen U 10.

130308/RPA/MWI

P00761 3 van 9



^ Leeuwendaal

Functie: Medewerker bedrijfsvoering B
Afdeling:
Registratie:

Interne dienstverlening

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van Medewerker bedrijfsvoering B:

• Ondersteuning P&C cyclus
ondersteunt afdelingen bij de uitvoering van delen van de P&C cyclus 
stelt (periodieke) financiële rapportages, overzichten, facturen, opdrachten en 
verantwoordingsdocumenten op
bewaakt budgetten en signaleert afwijkingen tussen budget en realisatie 
stemt af met budgetbeheerders en geeft operationeel advies

• Data en processen
controleert, be- en verwerkt en corrigeert data in administratieve systemen 
signaleert afwijkingen en draagt verbetervoorstellen aan 
levert data aan voor beleidsnota’s
bewaakt de kwaliteit en het overzicht van data en signaleert afwijkingen

• Interne controle
voert interne controles uit en rapporteert over de bevindingen 
controleert data in informatiesystemen
controleert de aansluiting van en uitwisseling tussen systemen

Koppeling aan bouwsteen
De functie heeft een uitvoerend karakter. Een indeling in hoofdgroep U (Uitvoering) is passend.

De functie kenmerkt zich door het ondersteunen van afdelingen bij de uitvoering van delen van de 
P&C cyclus. Het gaat het opstellen van periodieke rapportages, overzichten, facturen, opdrachten 
en verantwoordingsdocumenten en het operationeel adviseren van budgetbeheerders. Daarnaast 
is er sprake van het aanleveren van data voor beleidsnota’s en het signaleren van afwijkingen en 
het adviseren over verbeteringen. Ook is de functie belast met het uitvoeren van interne controles 
en het controleren van data.

Binnen de hoofdgroep Uitvoering komen de bouwstenen U 8, 9 en 10 in aanmerking. In bouwsteen 
U8 is sprake van een uitvoerende functie, waarbij sprake is van eigen analyse en oordeelsvorming. 
Dit komt onder andere naar voren bij het opstellen van financiële rapportages, overzichten, 
facturen, opdrachten en verantwoordingsdocumenten.

In bouwsteen U 9 is sprake van het realiseren van nieuwe praktijkoplossingen met ruime mate van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, het deels ontwikkelen van werkwijzen en werkmethoden 
en het (eventueel) optreden als budgetverantwoordelijke. Dit is onderdeel van de functie en komt 
naar voren in het afstemmen met budgetbeheerders en het geven van operationeel advies. 
Daarnaast komt het naar voren bij het bewaken van de kwaliteit, het signaleren van afwijkingen en
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het adviseren over verbeteringen en het doen van verbetervoorstelien. Bij het operationele advies 
en de verbetervoorstelien worden nieuwe praktijkoplossingen gerealiseerd.

Bouwsteen U 10 kenmerkt zich als een uitvoerende functie, met zelfstandige beleid- en 
adviesaspecten. Deze beleid- en adviesaspecten zijn geen onderdeel van de functie. Deze 
bouwsteen is te zwaar.

Conclusie
Wij adviseren de functie Medewerker bedrijfsvoering B te koppelen aan bouwsteen U 9.
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Functie: Adviseur bedrijfsvoering A
Afdeling:
Registratie:

Interne dienstverlening

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van Adviseur bedrijfsvoering A:

• Advies strategische bedrijfsvoering
adviseert management over strategische opgaven op het gebied van bedrijfsvoering en 
bedrijfsvoeringsprocessen
adviseert management bij het formuleren van en realiseren van strategische doelstellingen 
en prestaties
voert (multidisciplinair) bedrijfsvoeringsoverleg met de afdelingsmanager
bewaakt de kwaliteit van nota’s, bestuurlijke- en beleidsteksten
voert risicoanalyses uit en adviseert management over de te nemen maatregelen
signaleert, volgt en analyseert in- en externe ontwikkelingen en wensen van klanten en 
adviseert over de dóórontwikkeling van de afdelingen
ontwikkelt beleids- en beheerinstrumenten ten behoeve van de afdelingen
voert strategische trendanalyses uit en adviseert over noodzakelijke beleidswijzigingen als 
gevolg van de trends

• Advies P&C cyclus
coördineert binnen Interne Dienstverlening de uitvoering van de P&C cyclus van de 
afdelingen
draagt zorg voor het opstellen van P&C producten en adviseert hierover aan management 
adviseert over de samenhang tussen financieel beleid en het beleid van de afdeling
adviseert bij de totstandkoming en realisatie van plannen, projecten en programma’s van 
de afdelingen
bewaakt de voortgang en budgetten van plannen, projecten en programma’s 
analyseert verschillen op verschillende onderdelen van de P&C cyclus 
treedt op als gesprekspartner voor het afdelingsmanagement

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende en beleidsmatige karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep 
AB passend.

De functie kenmerkt zich door het coördineren (binnen ID) van de uitvoering van de P&C cyclus 
van de afdelingen en het zorg dragen voor het opstellen van P&C producten. Daarnaast is er 
sprake van het adviseren van management over de samenhang tussen financieel beleid en beleid 
van de afdeling en het optreden als gesprekspartner voor het afdelingsmanagement.

Naast de advisering over de P&C cyclus is er sprake van het adviseren over de bedrijfsvoering. Het 
betreft advisering over strategische opgaven. Hierbij is sprake van het adviseren van management 
bij het formuleren van strategische doelstellingen, het voeren van (multidisciplinair) 
bedrijfsvoeringsoverleg en het uitvoeren van strategische trendanalyses.
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Bij bouwstenen AB 10 t/m 11A is sprake van (bijdrage aan) beleidsvorming. Deze bouwstenen 
komen daarom in aanmerking voor deze functie. Zowel bij AB 10 als bij AB 10A komt de 
complexiteit waarvan sprake is bij het coördineren van de P&C cyclus en de strategische 
advisering, niet goed naar voren. Deze bouwstenen vallen daardoor af.

Bij bouwsteen 11 is sprake van een coördinerende advies- en beleidsfunctie op een complex 
werkterrein. Tevens is hierbij sprake van een hoge mate van zelfstandigheid. Deze elementen 
sluiten grotendeels aan bij de functie: het betreft een complex werkterrein waarbij op zelfstandige 
adviezen worden gegeven op managementniveau. Het coördinerende aspect komt onder meer 
terug coördineren van de P&C cyclus.

In de functie van komt naast het coördinerende aspect echter ook een initiërende rol kijken. Dit is 
onder andere het geval bij het uitvoeren van een strategische trendanalyse en het adviseren over 
beleidswijzigingen als gevolg van trends. Dit adviserende karakter ontbreekt bij bouwsteen AB 11. 
Deze bouwsteen doet daarmee onvoldoende recht aan de zwaarte van de functie. Voor AB 11A 
geldt dat sprake dient te zijn van ‘een specialistische initiërende en coördinerende/toetsende 
advies- en beleidsfunctie’. Deze aspecten sluiten goed aan bij de functie. Het vakgebied kent zeker 
specialistische aspecten: het aandachtsgebied vereist specialistische kennis van bedrijfsvoering. 
Ook het initiërende karakter en het coördinatie-element is bij deze functie aanwezig.

AB 12 gaat een stap te ver. In deze bouwsteen is sprake van ‘specifieke verantwoordelijkheden, 
bijvoorbeeld als senior in een groep van overeenkomstige functies, of in het kader van gemeente- 
overstijgende belangen’. Dit is bij deze functie niet aan de orde. Deze specifieke 
verantwoordelijkheden zijn op dit moment belegd bij de teammanager / domeinverantwoordelijke. 
Vanuit deze functie wordt ook gekeken naar de gemeente-overstijgende belangen. Daarnaast heeft 
het afdelingsmanagement dat geadviseerd wordt de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke 
uitvoering van de P&C cyclus en de strategische (beleids)keuzes.

Conclusie
Wij adviseren de functie Adviseur bedrijfsvoering B te koppelen aan bouwsteen AB 11A.
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Functie: Adviseur bedrijfsvoering B
Afdeling:
Registratie:

Interne dienstverlening

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van Adviseur bedrijfsvoering B:

• Advies P&C cyclus
ondersteunt bij het uitvoeren van de P&C cyclus en het opstellen van P&C producten 
binnen de afdelingen en adviseert hierover
adviseert over de samenhang tussen financieel beleid en het beleid van de afdeling

- adviseert bij de totstandkoming en realisatie van plannen, projecten en programma’s van 
de afdelingen
bewaakt de voortgang en budgetten van plannen, projecten en programma’s 
analyseert verschillen op verschillende onderdelen van de P&C cyclus 
voert budgetgesprekken met budgetbeheerders en adviseert budgetbeheerders 
treedt op als gesprekspartner voor het afdelingsmanagement

• Advies tactische bedrijfsvoering
adviseert management over tactische opgaven op het gebied van bedrijfsvoering en 
bedrijfsvoeringsprocessen
bewaakt mede de kwaliteit van nota’s, bestuurlijke- en beleidsteksten
genereert, consolideert en analyseert managementinformatie en rapportages en adviseert 
management over acties en verbeteringen
voert risicoanalyses uit en adviseert management over de te nemen maatregelen
signaleert, volgt en analyseert in- en externe ontwikkelingen en wensen van klanten en 
adviseert over de mogelijkheden
ontwikkelt beleids- en beheerinstrumenten ten behoeve van de afdelingen

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep AB passend.

De functie kenmerkt zich door het ondersteunen bij het uitvoeren van de P&C cyclus en het 
opstellen van P&C producten. Hierbij wordt geadviseerd over de samenhang tussen financieel 
beleid en beleid van de afdeling en het adviseren over de totstandkoming en realisatie van plannen, 
projecten en programma’s van de afdelingen. De functie adviseert budgetbeheerders en treedt op 
als gesprekspartner voor het afdelingsmanagement.

Naast de advisering over de P&C cyclus is er sprake van het adviseren over de bedrijfsvoering. Het 
betreft advisering over tactische opgaven. Hierbij is sprake van het uitvoeren van risicoanalyses, 
het volgen van ontwikkelingen en het adviseren van management. Ook is er sprake van het 
ontwikkelen van beleids- en beheerinstrumenten.

Bouwsteen AB 10A komt in aanmerking voor koppeling. Deze bouwsteen wordt kenmerkt door “ 
advies- en beleidsfunctie op een breed werkterrein of een werkterrein dat een specialisatie vereist, 
waarmee wordt bijgedragen aan de geïntegreerde beleidsvorming van de gemeente”.
Deze elementen zijn van toepassing op de functie; de functie kent een specialistisch werkterrein, 
omdat het gaat over de uitvoering van de P&C cyclus en het hierover adviseren. Daarnaast gaat
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het om het adviseren van management over tactische opgaven op het gebeid van bedrijfsvoering 
en bedrijfsvoeringsprocessen en het adviseren over mogelijkheden en risico’s. Met deze advisering 
wordt een bijdrage geleverd aan de geïntegreerde beleidsvorming van de gemeente.

Bouwsteen AB 10 is te licht voor de functie. Deze wordt getypeerd door een advies- en 
beleidsfunctie voor een werkterrein met raakvlakken met andere disciplines / beleidsvelden. Dit 
doet onvoldoende recht aan de vereiste specialisatie van het werkterrein van de onderhavige 
functie.

Bouwsteenfunctie AB 11 overstijgt het niveau van de functie. Het betreft hier een coördinerende 
advies- en beleidsfunctie op een complex werkterrein, gemeentebreed van belang. Het 
coördinerende beleidsaspect komt niet naar voren in deze functie. Daarnaast is de advisering en 
ontwikkeling met name gericht op het vakgebied van de afdeling en betreft het geen 
gemeentebrede beleidsontwikkeling.

Conclusie
Wij adviseren de functie Adviseur bedrijfsvoering B te koppelen aan bouwsteen AB 10A.
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Memo

Datum
Aan
Van
Projectnummer
Betreft

: maandag 8 oktober 2018 
: Gemeente Haarlem, Maurice Spier 
: Leeuwendaal, Ruth de Bruijn en Romy Paulissen 
: P00761
: Waarderingsadvies generieke functie KCC

Beste Maurice,

Je hebt ons verzocht een waarderingsadvies op te stellen voor de 13 functies KCC. Voor het 
opstellen van de adviezen is gebruik gemaakt van de volgende informatie:

• Functiebeschrijving KCC (14 beschrijvingen)
• Eventuele aanvullende vragen die gesteld zijn per mail

Mocht je over het advies vragen hebben, laat het ons dan gerust weten.

Met vriendelijke groet,
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Toetst en beoordeelt een standaard aanvraag (o.a. rijbewijs, reisdocument, parkeren); 
Verschaft informatie over standaard producten 
Verstrekt documenten, uittreksels en VOG 
Vervult regelmatig Host-werkzaamheden

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het toetsen en beoordelen van standaard aanvragen, zoals 
rijbewijzen, reisdocumenten en parkeervergunningen. Daarnaast is er sprake van het verstrekken 
van standaard producten. Tevens vervult de functie werkzaamheden als host.

In de taken is sprake van eigen analyse en oordeelsvorming, met name bij het toetsen en 
beoordelen van standaard aanvragen. Binnen de hoofdgroep Uitvoering komen de bouwstenen U5, 
6 en 7 in aanmerking. Bij deze functies is sprake van (deels) eigen analyse en oordeelsvorming. Bij 
U5 is hierbij ‘van tijd tot tijd’ sprake. Omdat het toetsen en beoordelen van standaard aanvragen 
een wezenlijk onderdeel is van de functie, is bouwsteen U5 te licht.

Daarentegen is U7 te zwaar. Hierbij is namelijk standaard sprake van eigen analyse en 
oordeelsvorming. Dit gaat het niveau van deze functie te boven, niet bij alle aanvragen is dit nodig. 
Het betreft immers standaard aanvragen.

U6 is goed passend; het gaat hierbij om een uitvoerende functie waarbij regelmatig eigen analyse 
en oordeelsvorming nodig is.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 6.

Functie: Balie beperkt
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:
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Controleert binnengekomen standaard producten, klaart deze in en vult de Paspomaat 
Toetst, beoordeelt en behandelt een standaard aanvraag (o.a. rijbewijs, reisdocument, 
parkeren, straatmuzikant, gelegaliseerde en gewaarmerkte documenten, verhuisaangifte)
Verschaft informatie en geeft standaard producten van de organisatie uit 
Verstrekt documenten (o.a. uittreksels, akten van de Burgerlijke stand, VOG)
Neemt incidenteel aangifte geboorte en aangifte overlijden op 
Controleert aanvraagformulieren van de standaardproducten en scant ze in 
Doet kasbetalingen voor producten en diensten van het KCC
Maakt in voorkomende gevallen de kas op en zorgt voor afdracht van contanten onder 
supervisie van de direct leidinggevende
Stelt aangiftes buiten behandeling als de documentatie incompleet of onjuist is 
Werkt uitzendkrachten in op balie en host taken 
Handelt signaleringsonderzoeken af
Geeft toelichting aan klanten en begeleidt klanten bij het gebruik van de digitale systemen 
van de gemeente Haarlem
Analyseert de vraag van de klant om de klant te kunnen doorverwijzen
Controleert of de klant de benodigde documenten heeft en controleert de informatie op
volledigheid en juistheid
Maakt afspraken voor verschillende producten en diensten in het 
klantbegeleidingssysteem

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het toetsen, beoordelen en behandelen van standaard aanvragen en 
het verstrekken van informatie over alle producten en diensten van de gemeente Haarlem. Er wordt 
toelichting gegeven aan klanten en de vraag van de klant wordt geanalyseerd om de klant te 
kunnen doorverwijzen.

Deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de omschrijving van bouwsteen U 7 waar wordt 
gesproken over een uitvoerende functie waarbij in de regel eigen interpretatie vereist is. Bij deze 
bouwsteen wordt verder gesproken over de uitvoering van de verschillende werkzaamheden 
waarbij eigen analyse en oordeel essentieel is.

De omschrijving sluit goed aan bij de functie. Het verstrekken van inhoudelijke informatie, 
formulieren en advies op het gebied van alle producten en diensten vereist eigen analyse en 
oordeel. Daarnaast is er sprake van het analyseren van de vraag van de klant om deze te kunnen 
doorverwijzen. Dit vraagt eigen interpretatie en analyse.

U 6 is onvoldoende passend. Hierbij is er geen sprake van in de regel eigen interpretatie en 
analyse. Eigen interpretatie en analyse is in de regel vereist bij het uitoefenen van de taken. U 8 is 
daarentegen te zwaar. In deze bouwsteenfunctie wordt gesproken over een uitvoerende functie met 
een breed en specialistisch karakter, waarbij eigen interpretatie en vaktechnische analyse 
essentieel is. Dit is in de functie niet aan de orde.

Functie: Medewerker Allround Balie + Host
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:
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Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 7.
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Controleert binnengekomen standaard producten, klaart deze in en vult de Paspomaat 
Toetst, beoordeelt en behandelt een standaard aanvraag (o.a. rijbewijs, reisdocument, 
parkeren, straatmuzikant, gelegaliseerde en gewaarmerkte documenten, verhuisaangifte) 
Verschaft informatie en geeft standaard producten van de organisatie uit 
Verstrekt documenten (o.a. uittreksels, akten van de Burgerlijke stand, VOG)
Neemt incidenteel aangifte geboorte en aangifte overlijden op 
Doet kasbetalingen voor producten en diensten van het KCC
Maakt in voorkomende gevallen de kas op en zorgt voor afdracht van contanten onder 
supervisie van de direct leidinggevende 
Controleert aanvragen/informatie op volledigheid en juistheid 
Handelt signaleringsonderzoeken af
Analyseert de vraag van de klant om de klant te kunnen doorverwijzen
Controleert dag- en maandstaten, biedt deze aan bij de direct leidinggevende ter controle
en parafering en verzorgt de administratieve verwerking
Verricht administratieve werkzaamheden (o.a. omwisseling buitenlandse rijbewijzen, 
voorraadbeheer)
Verzorgt het archief
Neemt actief deel aan interne- en externe controle (audit, ISO)
Geeft uitvoering aan kwaliteits- en monitoringsplannen
Signaleert afwijkingen van werkinstructies, wet- en regelgeving en interne procedures
Draagt zorg voor de dagopening en -afsluiting (o.a. alarm, kluis), signaleert afwijkingen in
de te volgen protocollen, schaalt op naar de leidinggevende
Verzorgt op verzoek van het management van het KCC,de dagstart
Geeft uitvoering aan werkprocessen middels werkinstructies, doet voorstellen ter
verbetering hiervan
Houdt toezicht op de voortgang van de werkzaamheden van balie en host (wachttijden, 
afsprakenvoortgang, bezetting hostdesk etc.), signaleert fouten in de uitvoering van 
werkprocessen, bevraagd medewerkers hierop en schaalt waar nodig op naar de 
leidinggevende
Adviseert de leidinggevende over de impact van beleid, besluiten en handelswijzen op het 
kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, werkinstructies en interne procedures
Werkt uitzendkrachten in op balie en host taken
Neemt meer complexe vaktechnische vragen aan, analyseert en zoekt naar oplossingen, 
stemt af met de leidinggevende en andere afdelingen.

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door balie- host en backoffice werkzaamheden. Het zwaartepunt in de 
functie ligt op de backofficewerkzaamheden. Dit bestaat uit het controleren van dag- en 
maandstaten, het signaleren van afwijkingen, het uitvoeren van werkprocessen en het doen van 
voorstellen ter verbetering, het adviseren over de impact van beleid, besluiten en handelswijzen en 
het aannemen en analyseren van meer complexe vaktechnische vragen.

Functie: Medewerker Balie + Host + Backoffice
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:
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De typering van de functie sluit goed aan bij de omschrijving van bouwsteen U 8 waar gesproken 
wordt over een uitvoerende functie waarbij eigen analyse en oordeel vereist is. Bij deze bouwsteen 
wordt verder gesproken over de uitvoering van de verschillende werkzaamheden waarbij eigen 
interpretatie en vak analyse essentieel is.

Om meer complexe vaktechnische vragen te analyseren en te behandelen en te adviseren over de 
impact van beleid, besluiten en handelswijzen is er sprake van analyse en interpretatie. Op basis 
van deze interpretatie een oordeel worden geveld en worden vastgelegd in een advies.

U 7 is onvoldoende passend. Hierbij is geen sprake van voortdurende vaktechnische analyse, 
terwijl dit een belangrijk aspect van de functie is. Er is immers sprake van het inhoudelijk 
behandelen van complexe vaktechnische vragen en het adviseren over de impact van beleid, 
besluiten en handelswijzen op het voldoen aan wet- en regelgeving, werkinstructies en interne 
procedures.

U 9 is daarentegen te zwaar. In deze bouwsteenfunctie wordt gesproken over het regelmatig 
realiseren van nieuwe praktijkoplossingen. Dit is in deze functie niet aan de orde.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 8.
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Verstrekt informatie (inhoudelijk) en advies op het gebied van producten en diensten van 
de gemeente (via o.a. telefoon en WhatsApp)
Analyseert de vraag van de klant om deze direct te kunnen beantwoorden of door te 
kunnen verwijzen naar de juiste vak-afdeling of (externe) partner/instantie 
Verstrekt voortgangsinformatie aan de klant over dienst/product 
Registreert de klantvraag en de afhandeling in de applicatie
Signaleert knelpunten, spoedeisende en gevaarlijke situaties, trends en belangrijke 
wijzigingen in vraagpatronen
Signaleert knelpunten in het werkproces en doet verbetervoorstellen 
Maakt afspraken voor de klant in de applicatie
Stuurt inhoudelijke vragen ter beantwoording door naar de vakafdelingen 

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

In de functie gaat het om het verstrekken van informatie en advies op het gebied van alle producten 
en diensten van de gemeente Haarlem. Dit gaat onder andere via telefoon en WhatsApp. Er is 
sprake van het analyse van de vraag om goed door te kunnen verwijzen. Daarnaast worden 
meldingen administratief afgehandeld. Afsluitend is er sprake van een signalerende functie, waarbij 
knelpunten, spoedeisende en gevaarlijke situaties, trends en wijzigingen worden gesignaleerd.

Deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de omschrijving van bouwsteen U 7 waar wordt 
gesproken over een uitvoerende functie waarbij in de regel eigen interpretatie vereist is. Bij deze 
bouwsteen wordt verder gesproken over de uitvoering van de verschillende werkzaamheden 
waarbij eigen analyse en oordeel essentieel is.

De omschrijving sluit goed aan bij de functie. Het verstrekken van inhoudelijke informatie, 
formulieren en advies op het gebied van alle producten en diensten vereist eigen analyse en 
oordeel. Daarnaast is er sprake van het analyseren van de vraag van de klant om deze te kunnen 
doorverwijzen. Dit vraagt eigen interpretatie en analyse.

U 6 is onvoldoende passend. Hierbij is er geen sprake van in de regel eigen interpretatie en 
analyse. Eigen interpretatie en analyse is in de regel vereist bij het uitoefenen van de taken. U 8 is 
daarentegen te zwaar. In deze bouwsteenfunctie wordt gesproken over een uitvoerende functie met 
een breed en specialistisch karakter, waarbij eigen interpretatie en vaktechnische analyse 
essentieel is. Dit is in de functie niet aan de orde.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 7.

Functie: KCC Agent
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:
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Duidt analyse rapporten
Hanteert en bewaakt de Webrichtlijnen
Checkt de usability, borgt de toegankelijkheid van de website en adviseert over internet
en webtoepassingen 
Stelt handleidingen en formats op
Voert verbeterplannen, kwaliteitsplannen en monitoringsplannen uit 
Voert inhoudelijk toptakenbeheer uit
Werkt conform beheerdocumenten, zoals kwaliteitsplan, stijlwijzer en standaarden 
Linking pin naar contentverbinder, KCC en webcare 
Verstrekt informatie op social media, de website en Intranet
Produceert, structureert en onderhoudt content (tekst, beeld, online formulieren) volgens 
de gemeentelijke en overheidswebrichtlijnen voor toegankelijkheid, begrijpelijkheid en 
correctheid op website/intranet/Kennisbank
Adviseert collega’s over effectieve content in relatie tot integrale dienstverlening en 
communicatie
Plaatst bij calamiteiten-Zcrisis content op de website/intranet (piket)
Beantwoordt vragen en adviseert op functioneel niveau op nieuw te plaatsen content op 
bestaande of nieuwe website/lntranet
Monitort en analyseert verschillende bronnen op social media en stelt rapporten op 
Schakelt snel met inhoudscollega’s om tot een adequaat antwoord te komen 
Signaleert knelpunten, spoedeisende en gevaarlijke situaties, trends en belangrijke 
wijzigingen
Signaleert knelpunten in het werkproces en doet verbetervoorstellen 

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie dient de functie ingedeeld te worden in 
hoofdgroep U (Uitvoering).

De webredacteur is belast met het content- en kwaliteitsbeheer van de website. Het gaat om het 
opstellen van handleidingen en formats, het uitvoeren van verbeterplannen, het bewaken van 
richtlijnen en het adviseren over internet- en webtoepassingen. Daarnaast is er sprake van het 
produceren en plaatsen van content, het adviseren bij de inrichting van webpagina’s en - 
toepassingen en het adviseren over content in relatie tot integrale dienstverlening en communicatie.

Naast de webredactie is er sprake van werkzaamheden gericht op webcare. Hierbij gaat het om het 
verstrekken van informatie en advies op het gebied van alle producten en diensten, het opstellen 
van rapporten en analyses en het signaleren van knelpunten. Op basis van deze signaalfunctie 
worden verbetervoorstellen aangedragen.

Binnen de hoofdgroep Uitvoering komen de bouwstenen U 8, 9 en 10 in aanmerking. In bouwsteen 
U8 is sprake van een uitvoerende functie, waarbij sprake is van eigen analyse en oordeelsvorming. 
Dit komt onder andere naar voren in de functie bij het produceren van content, het uitvoeren van 
verbeterplannen en het duiden van analyserapporten.

Functie: Webredacteur 1
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:
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In bouwsteen U 9 is sprake van het realiseren van nieuwe praktijkoplossingen met ruime mate van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, het deels ontwikkelen van werkwijzen en werkmethoden 
en het (eventueel) optreden als budgetverantwoordelijke. Dit is onderdeel van de functie 
webredacteur en komt naar voren in de advisering over de webpagina’s en -toepassingen, het 
opstellen van handleidingen en formats, het adviseren over de content in relatie tot de integrale 
dienstverlening en communicatie en het doen van verbetervoorstellen voor de inrichting van 
werkprocessen. Hierbij worden nieuwe praktijkoplossingen gerealiseerd.

Bouwsteen U 10 kenmerkt zich als een uitvoerende functie, met zelfstandige beleid- en 
adviesaspecten. De beleidsaspecten zijn geen onderdeel van de functie webredacteur KCC. Deze 
bouwsteen is te zwaar.

Conclusie
Wij adviseren de functie te koppelen aan bouwsteen U 9.
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Creëert, structureert en onderhoudt content op de website en op intranet en adviseert 
hierover
Draagt zorg voor de kwaliteit van de informatie op de website 
Verstrekt informatie op social media, de website en intranet 
Voert het kwaliteitsplan en monitoringsplan uit 
Adviseert bij inrichting webpagina’s en -toepassingen 
Plaatst calamiteiten-Zcrisiscontent 
Onderhoudt contentplan & handleidingen en formats
Signaleert knelpunten, spoedeisende en gevaarlijke situaties, trends en belangrijke 
wijzigingen
Signaleert knelpunten in het werkproces en doet verbetervoorstellen 
Hanteert en bewaakt de stijlwijzer
Indien voorkomend adviseert negatief over te plaatsen content, stemt af met de
aanvrager en informeert pro-actief het management van het KCC
Monitort en analyseert verschillende bronnen op social media en stelt rapporten op
Schakelt snel met inhoudscollega’s om tot een adequaat antwoord te komen
Signaleert knelpunten, spoedeisende en gevaarlijke situaties, trends en belangrijke
wijzigingen
Signaleert knelpunten in het werkproces en doet verbetervoorstellen

Functie: Webredacteur 2
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het creëren, structuren en onderhouden van content en het hierover 
adviseren, het uitvoeren van verbeterplannen, het uitvoeren van het kwaliteitsplan en het adviseren 
over de inrichting van webpagina’s en -toepassingen. Daarnaast is er sprake van een signalerende 
functie.

De typering van de functie sluit goed aan bij de omschrijving van bouwsteen U 8 waar gesproken 
wordt over een uitvoerende functie waarbij eigen analyse en oordeel vereist is. Bij deze bouwsteen 
wordt verder gesproken over de uitvoering van de verschillende werkzaamheden waarbij eigen 
interpretatie en vak analyse essentieel is.

De omschrijving sluit goed aan bij de functie. Bij het creëren van content, het zorg dragen voor de 
kwaliteit en het adviseren over de inrichting van webpagina’s en -toepassingen, is er sprake van 
analyse en interpretatie. Dit komt ook naar voren in het onderhouden van het contentplan, 
handleidingen en formats.

U 7 is onvoldoende passend. Hierbij is geen sprake van voortdurende vaktechnische analyse, 
terwijl dit een belangrijk aspect van de functie is. Er is immers sprake van het creëren van content, 
het adviseren hierover en het uitvoeren van verbeter-, kwaliteits-, en monitoringsplannen.

U 9 is daarentegen te zwaar. In deze bouwsteenfunctie wordt gesproken over het regelmatig 
realiseren van nieuwe praktijkoplossingen. De advisering die onderdeel is van deze functie, omvat 
niet het regelmatig realiseren van nieuwe praktijkoplossingen.
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Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 8.
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Toetst, verifieert en beoordeelt een (relatief) eenvoudige aanvraag (o.a. aangifte 
burgerlijke stand (geboorten, erkenningen, overlijden, huwelijken, echtscheidingen, 
immigratie, migratie, naturalisatie, geslachtsnaamwijziging)
Voert intakegesprekken t.b.v. (relatief) eenvoudige aanvragen (o.a. immigratie, migratie, 
naturalisatie)
Stelt documenten op (o.a. aktes, latere vermeldingen, het maken van een persoonslijst bij 
eerste inschrijvingen)
Verwerkt de aanvragen en documentatie (o.a. in het BRP)
Voert dagelijkse controles uit op de aangebrachte actualiseringen in de basisregistratie 
personen
Verschaft informatie over complexe producten
Voltrekt een huwelijk of geregistreerd partnerschap (als bevoegdheid is toegekend)
Vertegenwoordigt de gemeente inzake beroep- en bezwaarzaken met ondersteuning van 
de direct leidinggevende of een ervaren collega

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het toetsen, verifiëren en beoordelen van aanvragen. Het gaat dan 
onder andere om aangifte burgerlijke stand (geboorten, erkenningen, huwelijken etc.). Voor de 
aanvragen worden intakegesprekken gevoerd. Daarnaast worden documenten opgesteld en 
verwerkt. Als de bevoegdheid is toegekend, worden er huwelijke voltrokken.

Deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de omschrijving van bouwsteen U 7 waar wordt 
gesproken over een uitvoerende functie waarbij in de regel eigen interpretatie vereist is. Bij deze 
bouwsteen wordt verder gesproken over de uitvoering van de verschillende werkzaamheden 
waarbij eigen analyse en oordeel essentieel is.

De omschrijving sluit goed aan bij de functie. Het toetsen, verifiëren en beoordelen van aanvragen 
en het voeren van intakegesprekken vereist eigen analyse en oordeel.

U 6 is onvoldoende passend. Hierbij is er geen sprake van in de regel eigen interpretatie en 
analyse. Eigen interpretatie en analyse is in de regel vereist bij het uitoefenen van de taken. U 8 is 
daarentegen te zwaar. In deze bouwsteenfunctie wordt gesproken over een uitvoerende functie met 
een breed en specialistisch karakter, waarbij eigen interpretatie en vaktechnische analyse 
essentieel is. Dit is in de functie niet aan de orde.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 7.

Functie: Medewerker Burgerzaken
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:
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Toetst, verifieert en beoordeelt een complexe aanvraag (o.a. aangifte burgerlijke stand 
(geboorten, erkenningen, overlijden, huwelijken, echtscheidingen, immigratie, migratie, 
naturalisatie, geslachts- en /of naamwijziging)
Voert intakegesprekken t.b.v. complexe aanvragen (o.a. immigratie, migratie, naturalisatie, 
huwelijken, echtscheidingen)
Stelt complexe documenten op (o.a. aktes, latere vermeldingen, het maken van een 
persoonslijst bij eerste inschrijvingen) en ondersteunt collega in de functie van 
Medewerker Burgerzaken hierbij.
Geeft complexe producten uit en ondersteunt collega in de functie van Medewerker 
Burgerzaken hierbij.
Is voor collega’s vraagbaak voor het verwerken van de aanvragen en documentatie (o.a. 
in het BRP) en schaalt waar nodig op en informeert de leidinggevende hier structureel 
over.
Uitvoeren van steekproefsgewijze controles op aangebrachte actualiseringen in de 
administratie basisregistratie personen
Is voor collega’s vraagbaak voor complexe producten op het gebied van burgerzaken en 
verwijst waar mogelijk en nodig collega’s door naar de juiste informatiebronnen
Neemt de verklaring onder ede af
Voltrekt een huwelijk of geregistreerd partnerschap
Ondersteunt functioneel applicatiebeheer bij wijzingen in de digitale systemen en het 
onderhoud daarvan.

- Verzorgt, op verzoek van het management van het KCC, de dagstart
Vertegenwoordigt de gemeente inzake beroep- en bezwaarzaken en overlegt pro-actief 
hierover met de leidinggevende

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het toetsen, verifiëren en beoordelen van complexere aanvragen.
Het gaat dan onder andere om aangifte burgerlijke stand (geboorten, erkenningen, huwelijken 
etc.).Voor de aanvragen worden intakegesprekken gevoerd. Daarnaast worden documenten 
opgesteld en verwerkt. Als de bevoegdheid is toegekend, worden er huwelijken voltrokken. Tevens 
is er sprake van het beheren van de administratie basisregistratie.

Deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de omschrijving van bouwsteen U 8 waar gesproken 
wordt over een uitvoerende functie, waarbij een eigen interpretatie en vaktechnische analyse 
essentieel is. Dit vereist eigen analyse en oordeelsvorming

De omschrijving sluit goed aan bij de functie. Het beheren van de administratie basisregistratie 
vereist eigen interpretatie en vaktechnische analyse. Dit is ook aan de orde bij het toetsen, 
verifiëren en beoordelen van meer complexe aanvragen.

U 7 is onvoldoende passend. Hierbij is geen sprake van voortdurende vaktechnische analyse, 
terwijl dit een belangrijk aspect van de functie is. Er is immers sprake van het toetsen, verifiëren en 
beoordelen van meer complexe aanvragen en het beheren van de administratie. Dit vereist 
voortdurende vaktechnische analyse.

Functie: Medewerker Burgerzaken + Backoffice
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:
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U 9 is daarentegen te zwaar. In deze bouwsteenfunctie wordt gesproken over het regelmatig 
realiseren van nieuwe praktijkoplossingen. De advisering die onderdeel is van deze functie, omvat 
niet het regelmatig realiseren van nieuwe praktijkoplossingen.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 8.
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Voert afstammelingsonderzoek uit in verband met nalatenschappen 
Verstrekt inlichtingen aan burgers/bedrijven 
Ontvangt en handelt van binnengekomen post af
Toetst en verstrekt aanvragen en verstrekt uittreksel(s) uit het BRP (ook) voor bedrijven, 
buitenland, niet digitaal en bij geboorte/huwelijk
Neemt diverse aanvragen (o.a. aanvraag wijziging naamgebruik in behandeling) in 
behandeling en verwerkt dit administratief en correspondeert hierover 
Neemt diverse aangiftes aan (o.a. verhuizingaangifte), toets deze en verwerkt dit 
administratief
Weigert aangifte verhuizingen en correspondeert hierover met de burger 
Onderhoudt contact met burgers, bedrijven en ketenpartners over administratieve 
processen horende binnen de verantwoordelijkheid van het KCC 
Bedient het Loket Bedrijf en Omgeving , beantwoordt klantvragen rondom het 
bouwarchief en verstrekken digitale inlichtingen en behandelt informatieverzoeken (o.a. 
innemen openbare grond, bouwvergunningen, ontwerpbesluiten etc., balietaak) 
Administratieve afhandeling van de facturering van inlichtingen, aktes en uittreksel; 
controleren adressen, inboeken, nota’s maken en aanverwante werkzaamheden (werken 
in GFS)
Maakt terugmeldingen BRP aan voor afnemers 

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het uitvoeren van complexe administratieve onderzoeken, het 
aannemen, toetsen en verwerken van aanvragen. Daarbij gaat het ook om het weigeren van 
verzoeken en het hierover corresponderen met burgers.

De typering van de functie sluit goed aan bij de omschrijving van bouwsteen U 7 waar wordt 
gesproken over een uitvoerende functie waarbij in de regel eigen interpretatie vereist is. Bij deze 
bouwsteen wordt verder gesproken over de uitvoering van de verschillende werkzaamheden 
waarbij eigen analyse en oordeel essentieel is.

De omschrijving sluit goed aan bij de functie. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is in de 
regel eigen interpretatie vereist, zoals bij het uitvoeren van complexe onderzoeken.

U 6 is onvoldoende passend. Hierbij is er geen sprake van in de regel eigen interpretatie en 
analyse. Er is immers sprake van het uitvoeren van complexe onderzoeken. Hiervoor is eigen 
interpretatie vereist.

U 8 is daarentegen te zwaar. In deze bouwsteenfunctie wordt gesproken over een uitvoerende 
functie met een breed en specialistisch karakter, waarbij eigen interpretatie en vaktechnische 
analyse essentieel is. Dit is in de functie niet aan de orde.

Conclusie
Wij adviseren dit resultaatgebied te koppelen aan bouwsteen U 7.

Functie: Medewerker Administratie
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:
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Voert afstammelingsonderzoek uit in verband met nalatenschappen 
Verstrekt inlichtingen aan burgers/bedrijven 
Ontvangt en handelt van binnengekomen post af
Toetst en verstrekt aanvragen en verstrekt uittreksel(s) uit het BRP (ook) voor bedrijven, 
buitenland, niet digitaal en bij geboorte/huwelijk
Neemt diverse aanvragen (o.a. aanvraag wijziging naamgebruik in behandeling) in 
behandeling en verwerkt dit administratief en correspondeert hierover 
Neemt diverse aangiftes aan (o.a. verhuizingaangifte), toets deze en verwerkt dit 
administratief
Weigert aangifte verhuizingen en correspondeert hierover met de burger 
Onderhoudt contact met burgers, bedrijven en ketenpartners over administratieve 
processen horende binnen de verantwoordelijkheid van het KCC 
Bedient het Loket Bedrijf en Omgeving , beantwoordt klantvragen rondom het 
bouwarchief en verstrekken digitale inlichtingen en behandelt informatieverzoeken (o.a. 
innemen openbare grond, bouwvergunningen, ontwerpbesluiten etc., balietaak) 
Administratieve afhandeling van de facturering van inlichtingen, aktes en uittreksel; 
controleren adressen, inboeken, nota’s maken en aanverwante werkzaamheden (werken 
in GFS)
Maakt terugmeldingen BRP aan voor afnemers
Weigert verzoeken en correspondeert hierover met de burger(s)
Behandelt bezwaar en beroep inclusief het schrijven van verweerschriften 
Neemt zitting in- en externe projectgroepen (o.a. Woonfraude)
Ondersteunt functioneel applicatiebeheer bij wijzingen in de digitale systemen en het 
onderhoud daarvan
Verzorgt op verzoek van het management van het KCC de dagstart 

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het uitvoeren van complexe administratieve onderzoeken, het 
aannemen, toetsen en verwerken van aanvragen. Daarbij gaat het ook om het weigeren van 
verzoeken en het hierover corresponderen met burgers. Daarnaast is er sprake van het 
behandelen van bezwaar en beroep en het zitting nemen in projectgroepen.

De typering van de functie sluit goed aan bij de omschrijving van bouwsteen U 8 waar gesproken 
wordt over een uitvoerende functie waarbij eigen analyse en oordeel vereist is. Bij deze bouwsteen 
wordt verder gesproken over de uitvoering van de verschillende werkzaamheden waarbij eigen 
interpretatie en vak analyse essentieel is.

De omschrijving sluit goed aan bij de functie. Om complexe administratieve onderzoeken uit te 
voeren en bij het behandelen van bezwaar en beroep, is er sprake van analyse en interpretatie. 
Tevens moet op basis van deze interpretatie een oordeel worden geveld en worden vastgelegd in 
een advies.

Functie: Medewerker administratie + onderzoek
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:

136017/RPA/JHO 16 van 24



U 7 is onvoldoende passend. Hierbij is geen sprake van voortdurende vaktechnische analyse, 
terwijl dit een belangrijk aspect van de functie is. Er is immers sprake van het inhoudelijk 
behandelen van complexe aanvragen en het opstellen van adviezen voor de bezwarencommissie.

U 9 is daarentegen te zwaar. In deze bouwsteenfunctie wordt gesproken over het regelmatig 
realiseren van nieuwe praktijkoplossingen. Dit is in deze functie niet aan de orde.

Conclusie
Wij adviseren dit resultaatgebied te koppelen aan bouwsteen U 8.
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Aanvullen en bewaken van de uitvoering van de Continue verbeterlijst op voorzet van 
Manager/Coördinator of Adviseur Kwaliteit en Innovatie
Vastleggen van overige verbeterpunten indien van toepassing vanuit klachtenafhandeling 
etc.
Periodiek analyseren en evalueren van de werking van de continue verbeterproces op 
basis van de continue verbeterlijst, inclusief communicatie aan het MT 
Opzetten van de methodiek van klanttevredenheidsonderzoek met 
samenwerkingspartners
Faciliteren in het verzamelen en verwerken van de perceptie van belanghebbenden
Ondersteunen in het analyseren, evalueren en benoemen van acties op basis van de 
onderzoeksresultaten
Uitvoeren van documentbeheer:
Herzien van documentatie van het managementsysteem (procedures, instructies, 
formulieren etc.) conform de voor de gemeente voorgeschreven werkwijze (BPMN)
Laten accorderen van de wijzigingen door het MT
(laten) plaatsen op intranet (lnsite+) en communiceren aan betrokkenen over de wijziging 
Ondersteuner van de adviseur Kwaliteit en Innovatie bij nieuwe projecten, digitalisering, 
automatisering etc.

Functie: Medewerker kwaliteit
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het aanvullen en bewaken van de uitvoering van de verbeterlijst, het 
vastleggen van verbeterpunten en het periodiek analyseren en evalueren van de werking van het 
verbeterproces. Tevens is in de functie sprake van het opzetten van de methodiek van 
klanttevredenheidsonderzoek met samenwerkingspartners. Daarnaast ondersteunt de functie bij 
nieuwe projecten, digitalisering en automatisering.

Deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de omschrijving van bouwsteen U 8 waar wordt 
gesproken over een uitvoerende functie waarbij sprake is van eigen analyse en oordeelsvorming. 
Bij deze bouwsteen wordt verder gesproken over de uitvoering van de verschillende 
werkzaamheden waarbij eigen interpretatie en vak analyse essentieel is. Dit komt onder andere 
naar voren in de methodiekontwikkeling voor klanttevredenheidsonderzoeken en het analyseren en 
evalueren van de werking van het verbeterproces.

U 7 is onvoldoende passend. Hierbij is geen sprake van voortdurende vaktechnische analyse, 
terwijl dit een belangrijk aspect van de functie is. Er is immers sprake van het analyseren en 
evalueren van de werking van het verbeterproces en methodiekontwikkeling voor 
klanttevredenheidsonderzoeken.
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U 9 is daarentegen te zwaar. In deze bouwsteenfunctie is sprake van het realiseren van nieuwe 
praktijkoplossingen met ruime mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het realiseren van 
nieuwe praktijkoplossingen is in de functie in onvoldoende mate aan de orde

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 8.
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Analyseert vraagstukken op meerdere samenhangende vakgebieden en adviseert het 
management
Adviseert over en ondersteunt bij naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving 
Adviseert over en initieert ontwikkeling van nieuwe concepten en werkwijzen ter 
verbetering van werkprocessen en dienstverlening 
Verzorgt advies vanuit multidisciplinaire insteek over procesverbetering, 
kwaliteitsbewaking en innovatie
Geeft invulling aan ambassadeurschap op het onderwerp dienstverlening, innovatie en 
digitalisering vanuit het KCC
Coördineert en structureert uitvoering van innovatieprojecten, treedt op als projectmanager 
Levert input vanuit de business aan innovatieprojecten en stemt deze input af met het 
management van het KCC
Implementeert en operationaliseert nieuwe concepten en werkwijzen binnen het KCC 
Draagt zorg voor voorlichting en communicatie over de ontwikkeling en uitvoering van 
innovatieprojecten in opdracht van het management
Zorgt voor afstemming tussen management en diverse projectorganisaties en 
projectteams, evalueert op doeltreffendheid en doelmatigheid, adviseert en koppelt terug 
aan het management KCC
Onderhoudt contacten met belanghebbenden en zorgt voor afstemming tussen diverse 
afdelingen en partijen
Creëert draagvlak voor beleid en innovatie bij de afdeling en de organisatie

Functie: Adviseur kwaliteit en innovatie
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het adviserende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep AB passend.

De functie kenmerkt zich door het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de 
kwaliteitsdoelstellingen, het zorgdragen voor de implementatie van kwaliteitseisen in de processen, 
het analyseren en evalueren van gegevens en het adviseren over verbetervoorstellen.

Deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de omschrijving van bouwsteen AB 10 waar wordt 
gesproken over advies- en beleidsfunctie over de toepassing van beleid voor een bepaald 
werkterrein met raakvlakken met andere disciplines/beleidsvelden waarbij regelmatig zelf beleid 
moet worden uitgewerkt, afgestemd met anderen, en waarmee een zekere inhoudelijke bijdrage 
wordt geleverd aan de geïntegreerde beleidsvorming van de afdeling. Dit is ook van toepassing in 
de functie waarbij een bijdrage wordt geleverd aan het opstellen van de kwaliteitsdoelstellingen en 
de functie zorg draagt voor de implementatie van de kwaliteitseisen in de processen.

AB 9 sluit onvoldoende aan. Hierbij is sprake van advies- en beleidsfunctie voor een afgebakend 
werkterrein, vooral op toepassing gericht waarbij in beperkte mate zelf beleidsaspecten moeten 
worden uitgewerkt. Dit doet onvoldoende recht aan de functie. Er is immers sprake van het leveren 
van een bijdrage aan de kwaliteitsdoelstellingen en het zorgdragen voor de implementatie van de 
kwaliteitseisen.

AB 10A is daarentegen te zwaar. In deze bouwsteen wordt gesproken over advies- en 
beleidsfunctie op een breed werkterrein of een werkterrein dat een specialisatie vereist waarmee
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wordt bijgedragen aan de geïntegreerde beleidsvorming van de gemeente. De functie levert een 
bijdrage aan het opstellen van de kwaliteitsdoelstellingen, hiermee wordt in onvoldoende mate 
bijgedragen aan de geïntegreerde beleidsvorming van de gemeente. Tevens is er in onvoldoende 
mate sprake van advisering op een breed terrein, de functie richt zich namelijk op een afgebakend 
terrein (kwaliteit).

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 10.
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Maakt een cyclisch jaarrooster voor de inzet van alle medewerkers KCC (waarborging 
continue inzet van medewerkers). Het gaat om +/- 90 medewerkers en twee locaties 
(Haarlem en Zandvoort)
Stelt de weekroosters op en levert deze ter goedkeuring aan bij de coördinatoren 
Levert verbeterpunten aan t.a.v. de kwaliteit van het rooster 

- Toetst verlofaanvragen in het rooster (in afstemming met coördinatoren)
Verwerkt verlof, verzuim e.d. in het dag rooster
Doet uitvraag bij het uitzendbureau voor inzet/ beschikbaarheid van uitzendkrachten 
Informeert medewerkers m.b.t. het rooster en eventuele wijzigingen 
Stelt een meeloop- en inwerkrooster op voor nieuwe medewerkers KCC 
Genereert managementoverzichten

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het maken van een cyclisch jaarrooster, het opstellen van de 
weekroosters, het leveren van verbeterpunten t.a.v. de kwaliteit van het rooster en het verwerken 
van verlof, verzuim e.d. in het dag rooster. Tevens doet de functie uitvraag bij het uitzendbureau 
voor inzet/beschikbaarheid van de uitzendkrachten. Op basis van aanvullende informatie is 
vernomen dat de functie jaarlijks het rooster invult en dat het opstellen van een nieuw cyclisch 
rooster eenmaal in de twee jaar voorkomt. Het opstellen van een cyclisch rooster is hierdoor geen 
substantieel onderdeel in de functie.

Deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de omschrijving van bouwsteen U 6 waar wordt 
gesproken over een uitvoerende functie met een ofwel breed ofwel specialistisch karakter waarbij 
soms enige eigen interpretatie en oordeelsvorming is vereist.

De omschrijving sluit goed aan bij de functie. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is soms 
enige eigen interpretatie benodigd, zoals voor het opstellen van de roosters en het leveren van 
verbeterpunten hiervoor.

U 5 is onvoldoende passend. Bouwsteen U5 wordt gekenmerkt door het werken op basis van vaste 
werkmethoden en werkwijzen. Hierbij is er geen sprake van enige eigen interpretatie en 
oordeelsvorming. Voor het opstellen van het rooster is enige eigen interpretatie en oordeelsvorming 
vereist.

U 7 is daarentegen te zwaar. In deze bouwsteenfunctie wordt gesproken over een uitvoerende 
functie met ofwel breed ofwel specialistisch karakter, waarbij in de regel eigen interpretatie en 
oordeelsvorming is vereist. Dit is in de functie in onvoldoende mate aan de orde.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 6.

Functie: Medewerker planning accountmanager KCC
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:
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Beoordeelt benodigde intensiteit van begeleiding voor initiatiefnemer
Bewaakt samenloop en samenhang binnen initiatieven binnen de breedte van het
werkveld
Bewaakt werkafspraken, voortgang, signaleert overschrijdingen, spreekt 
verantwoordelijken aan, schaalt waar nodig op naar een hoge echelon of eigen 
leidinggevende
Controleert, beoordeelt en toetst gegevens en situaties en schat specifieke gevolgen in 
Coördineert taken op basis van eigen analyse
Signaleert risico’s en afwijkingen van het standaard proces acteert daarop 
Bewaakt en bevordert de kwaliteit (continue verbeteren, leren en innoveren)
Brengt prioriteiten aan binnen het proces in de volle breedte van het professionele netwerk 
en overlegt hier periodiek over met de leidinggevende.
Probeert waar mogelijk het proces te versnellen en stelt hiertoe structurele 
proceswijzingen voor binnen het procesmanagement en daarbuiten 
Legt verantwoording af van gewerkte uren, volume van initiatieven, doorlooptijden e.d. 
middels periodieke rapportage
Maakt nieuwe en lopende initiatieven inzichtelijk voor ketenpartners, management en
bestuur, inclusief bijbehorende doorlooptijden
Bemiddelt tussen belanghebbenden en de beleidsuitgangspunten
Ontwikkelt proactief nieuwe oplossingen in een dynamische omgeving
Draagt bij aan de organisatie brede (geïntegreerde) beleidsvorming vanuit een adviesrol
Adviseert en stemt af over toepassing van beleid op een breed terrein gerelateerd aan
initiatieven
Toetst en evalueert de uitvoering om te komen tot continue verbeteren van proces en 
dienstverlening
Signaleert stedelijke, regionale en landelijke trends, deelt deze inzichten met het 
management van het KCC en, indien relevant, met andere belanghebbenden.
Denkt mee over innovatie rondom de afhandeling van initiatieven.
Participeert in het ontsluiten van informatie via diverse (digitale) platforms 
Informeert en adviseert externe én interne klanten proactief, richtinggevend en eenduidig 
Doel van de adviesrol is het verkrijgen van begrip en medewerking bij eventuele belangen 
tegenstellingen tussen afdeling onderling
Stelt eenduidige adviezen op voor ketenpartners over proces én inhoud 
Signaleert benodigde acties en adviseert over aflopende en nieuwe accounts en contacten 
Geeft een voorzet richting gebiedsmanager/gebiedsteam/gebiedsverbinder voor annotatie 
richting bestuur
Is ambassadeur en vertegenwoordiger voor het proces accountmanagement voor zowel 
interne als externe ketenpartners, betrokkenen etc.
Is betrokken bij de uitvoering van gemeente brede programma’s in de rol van adviseur 
Over de invulling van deze rol zoekt de accountmanagers pro-actief afstemming met het 
management van het KCC
Stemt af met interne en externe ketenpartners en betrokkenen

Functie: Accountmanager KCC
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:
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Bouwt en onderhoudt een voor de uitoefening van de functie relevant netwerk 
Is intermediair tussen vakafdeling en initiatiefnemer
Gebruikt het professionele netwerk om initiatiefnemers met elkaar en met andere 
belanghebbenden te verbinden

Koppeling aan bouwsteen
Gezien de uitvoerende (procesmanagement) aard van de werkzaamheden is een indeling van deze 
functie in de hoofdgroep U (Uitvoering) passend.

De accountmanager is belast met het uitvoeren van procesmanagement. Het gaat hierbij om het 
bewaken van de samenloop en samenhang van initiatieven, het bewaken van werkafspraken, het 
coördineren van taken en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit. Daarnaast gaat het om het 
aanbrengen van prioriteiten binnen het proces en het waar mogelijk versnellen van het proces. 
Naast de werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeren van procesmanagement, is de 
accountmanager ook belast met beleidsmatige- en advieswerkzaamheden. Hierbij gaat het om het 
ontwikkelen van nieuwe oplossingen, het adviseren over de toepassing van beleid en het 
signaleren van trends en het doen van beleidsvoorstellen in lijn met deze ontwikkelingen. Dit geeft 
de functie een innovatief karakter.

Bouwsteen U 10A komt in aanmerking voor koppeling. In deze bouwsteen wordt gesproken over 
een uitvoerende functie op een breed werkterrein of een werkterrein dat een specialisatie vereist, 
met zelfstandige beleid - en advies aspecten. Dit is ook aan de orde in de functie. Hierbij is namelijk 
sprake van een breed werkterrein omdat het gaat over procesmanagement en inhoudelijke kennis 
op het gebied van subsidievragen, ruimtelijke initiatieven, locatievragen en begeleiding. Daarnaast 
gaat het om het adviseren over beleidsontwikkelingen en innovatie hierbinnen. Hierbij wordt een 
bijdrage geleverd aan de geïntegreerde beleidsvorming van de gemeente.

Bouwsteen U 10 is te licht voor de functie. Deze wordt getypeerd als een uitvoerende functie, met 
zelfstandige beleid- en adviesaspecten. Voor de uitvoering is de ontwikkeling van nieuwe 
praktijkoplossingen vereist. Dit doet onvoldoende recht aan de vereiste breedte van kennis van het 
werkterrein van de onderhavige functie.

Daarentegen is bouwsteen AB 11 te zwaar. Hierbij wordt gesproken over een coördinerende 
advies- en beleidsfunctie op een complex werkterrein, gemeentebreed van belang waarvoor 
specialistische kennis noodzakelijk is. De werkzaamheden in de functie worden uitgevoerd op een 
breed terrein en zijn in onvoldoende mate gemeente breed van belang.

Conclusie
Wij adviseren de functie te koppelen aan bouwsteen U 10A.
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OVERHEID ONDERWIJS ZORG
15 Leeuwendaal
Optimaliseert organisaties, mobiliseert mensen

Memo

Datum
Aan
Van
Betreft

: donderdag 18 oktober 2018 
: Gemeente Haarlem, Maurice Spier 
: Leeuwendaal, Ruth de Bruijn 
: Waarderingsadvies generieke functie KCC

Beste Maurice,

Je hebt ons verzocht een waarderingsadvies op te stellen voor de functies: adviseur kwaliteit en 
innovatie, medewerker kwaliteit en planner KCC. Voor het opstellen van het advies is gebruik 
gemaakt van de volgende informatie:

• Herzien functieprofielen functiehuis KCC
• Telefonisch gesprek met afdelingsmanager

Mocht je over het advies vragen hebben, laat het ons dan gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Ruth de Bruijn

LEEUWENDAAL
Weg der Verenigde Naties 1 
3527 KT Utrecht

T 088 00 868 00 
F 088 00 868 10 
info@leeuwendaal.nl

Postbus 24033 
3502 MA Utrecht www.leeuwendaal.nl



^ Leeuwendaal

Analyseert vraagstukken op meerdere samenhangende vakgebieden en adviseert het 
management
Adviseert over en ondersteunt bij naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving 
Adviseert over en initieert ontwikkeling van nieuwe concepten en werkwijzen ter 
verbetering van werkprocessen en dienstverlening welke afdelingoverstijgende waarde 
hebben en een langdurige consequentie hebben voor de bedrijfsvoering van de afdeling 
en organisatie.
Verzorgt advies vanuit multidisciplinaire insteek over procesverbetering, 
kwaliteitsbewaking en innovatie
Geeft invulling aan ambassadeurschap op het onderwerp dienstverlening, innovatie en 
digitalisering vanuit het KCC
Coördineert en structureert uitvoering van innovatieprojecten, treedt op als projectmanager 
Levert input vanuit de business aan innovatieprojecten en stemt deze input af met het 
management van het KCC
Implementeert en operationaliseert nieuwe concepten en werkwijzen binnen het KCC 
Draagt zorg voor voorlichting en communicatie over de ontwikkeling en uitvoering van 
innovatieprojecten in opdracht van het management
Zorgt voor afstemming tussen management en diverse projectorganisaties en 
projectteams, evalueert op doeltreffendheid en doelmatigheid, adviseert en koppelt terug 
aan het management KCC
Onderhoudt contacten met belanghebbenden en zorgt voor afstemming tussen diverse 
afdelingen en partijen
Creëert draagvlak voor beleid en innovatie bij de afdeling en de organisatie 

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het adviserende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep AB passend.

De functie kenmerkt zich door het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de 
kwaliteitsdoelstellingen, het initiëren van nieuwe concepten en werkwijze ter verbetering van 
werkprocessen en dienstverlening voor de afdeling en organisatie, tevens implementeert en 
operationaliseert de functie nieuwe concepten en werkwijzen binnen het KCC.
Deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de omschrijving van bouwsteen AB 10 waar wordt 
gesproken over advies- en beleidsfunctie over de toepassing van beleid voor een bepaald 
werkterrein met raakvlakken met andere disciplines/beleidsvelden waarbij regelmatig zelf beleid 
moet worden uitgewerkt, afgestemd met anderen, en waarmee een zekere inhoudelijke bijdrage 
wordt geleverd aan de geïntegreerde beleidsvorming van de afdeling. Dit is ook van toepassing in 
de functie adviseur kwaliteit en innovatie, waarbij de functie bijdraagt aan de totstandkoming van de 
kwaliteitsdoelstellingen. Tevens is in de functie sprake van het initiëren van nieuwe concepten en 
werkwijze ter verbetering van werkprocessen. Ook is sprake van het implementeren en 
operationaliseren van nieuwe concepten en werkwijzen binnen het KCC.

Functie: Adviseur kwaliteit en innovatie
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:

137215/RBR/MWI 2 van 7



Leeuwendaal

AB 9 sluit onvoldoende aan. Hierbij is sprake van advies- en beleidsfunctie voor een afgebakend 
werkterrein, vooral op toepassing gericht waarbij in beperkte mate zelf beleidsaspecten moeten 
worden uitgewerkt. Dit doet onvoldoende recht aan de functie. Er is immers sprake van het leveren 
van een bijdrage aan de kwaliteitsdoelstellingen en het zorgdragen voor de implementatie van de 
kwaliteitseisen.

AB 10A is daarentegen te zwaar. In deze bouwsteen wordt gesproken over een advies- en 
beleidsfunctie op een breed terrein of een werkterrein dat een specialisatie vereist, waarmee wordt 
bijgedragen aan de geïntegreerde beleidsvorming van de gemeente, waarbij regelmatig zelf beleid 
moet worden uitgewerkt en afgestemd met andere binnen en buiten de hoofdafdeling. Hoewel de 
functie adviseert over de ontwikkeling van concepten ter verbetering van de werkwijze en 
dienstverlening met consequenties voor de bedrijfsvoering van de afdeling en de organisatie, is de 
functie in onvoldoende mate verantwoordelijk voor de beleidsvorming en -uitvoering van andere 
afdelingen.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 10.
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Functie: Medewerker kwaliteit
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:

Aanvullen en bewaken van de uitvoering van de continue verbeterlijst op voorzet van 
Manager/Coördinator of Adviseur Kwaliteit en Innovatie
Vastleggen van overige verbeterpunten indien van toepassing vanuit klachtenafhandeling 
etc.
Periodiek analyseren en evalueren van de werking van de continue verbeterproces op 
basis van de continue verbeterlijst, inclusief communicatie aan het MT 
Opzetten van de methodiek van klanttevredenheidsonderzoek met 
samenwerkingspartners
Ondersteunen in het analyseren, evalueren en benoemen van acties op basis van de
onderzoeksresultaten
Uitvoeren van documentbeheer:
Herzien van documentatie van het managementsysteem (procedures, instructies, 
formulieren etc.) conform de voor de gemeente voorgeschreven werkwijze (BPMN)
Laten accorderen van de wijzigingen door het MT
(laten) plaatsen op intranet (lnsite+) en communiceren aan betrokkenen over de wijziging 
Ondersteuner van de adviseur Kwaliteit en Innovatie bij nieuwe projecten, digitalisering, 
automatisering etc.
Signaleren van knelpunten en verbetermogelijkheden en hierover proactief adviseren aan 
de adviseur kwaliteit en innovatie en het management van het KCC 
Na afstemming met de adviseur kwaliteit en innovatie zelfstandig komen tot toepassing 
van nieuwe inzichten en technieken om bestaande processen fundamenteel te wijzigen 
zodat deze beter aansluiten bij de doelstellingen van het KCC

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het aanvullen en bewaken van de uitvoering van de verbeterlijst, het 
herzien van documentatie van het managementsysteem (procedures, instructies en formulieren), 
het vastleggen van verbeterpunten en het periodiek analyseren en evalueren van de werking van 
het verbeterproces. De functie heeft een signalerende functie met betrekking tot processen en 
adviseert over optimalisatie hiervan.

Deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de omschrijving van bouwsteen U 9 waar wordt 
gesproken over het realiseren van nieuwe praktijkoplossingen met ruime mate van zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid. Dit is ook van toepassing in de functie medewerker kwaliteit, waarbij de 
functie oplossingen aandraagt ter verbetering van processen, procedures en instructies binnen de 
afdeling.

U 8 doet onvoldoende recht aan de functie medewerker kwaliteit. U 8 wordt gekenmerkt door een 
uitvoerende functie waarbij sprake is van eigen analyse en oordeelsvorming. Bij deze bouwsteen 
wordt verder gesproken over de uitvoering van de verschillende werkzaamheden waarbij eigen 
interpretatie en vak analyse essentieel is.
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Dit is ook aan de orde in de functie medewerker kwaliteit, echter het aandragen van oplossingen ter 
verbetering van processen komt in onvoldoende mate terug in bouwsteen U 8.

U 10 is daarentegen te zwaar. In deze bouwsteenfunctie is sprake van een uitvoerende functie, met 
zelfstandige beleid- en adviesaspecten. In de functie medewerker kwaliteit is ook advisering aan de 
orde, dit betreft echter advisering over beheersmatige aspecten. Er is in onvoldoende mate sprake 
van advisering over beleid.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 9.
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Maakt een cyclisch jaarrooster voor de inzet van alle medewerkers KCC (waarborging 
continue inzet van medewerkers). Het gaat om +/-130 medewerkers binnen verschillende 
teams en twee locaties (Haarlem en Zandvoort), waarbij rekening wordt gehouden met 
verschillende belangen.
Verwerkt mutaties in het cyclisch jaarrooster
Stelt de weekroosters op en levert deze ter goedkeuring aan bij het management van het 
KCC
Informeert medewerkers over zaken die gerelateerd zijn aan de planning van personeel, 
mondeling en schriftelijk.
Levert verbeterpunten aan t.a.v. de kwaliteit van het rooster
Toetst verlofaanvragen in het rooster (in afstemming met coördinatoren)
Verwerkt verlof, verzuim e.d. in het dag rooster
Doet uitvraag bij het uitzendbureau voor inzet/ beschikbaarheid van uitzendkrachten 
Informeert medewerkers m.b.t. het rooster en eventuele wijzigingen 
Stelt een meeloop- en inwerkrooster op voor nieuwe medewerkers KCC 
Genereert managementoverzichten, zowel structureel (standaard) als incidenteel op 
verzoek van management KCC naar aanleiding van specifieke vragen over bezetting, 
verdeling van bezetting over de teams en in de tijd, inzet uitzendkrachten etc.
Draagt verbetervoorstellen aan over het gebruik van de applicatie, het systeem van 
plannen en de werking van de applicatie (innovatie)

Functie: Medewerker planning accountmanager KCC
In de functie zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen:

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het maken van een cyclisch jaarrooster, het opstellen van de 
weekroosters, het leveren van verbeterpunten t.a.v. de kwaliteit van het rooster. Tevens draagt de 
functie verbetervoorstellen aan over het gebruik van de applicatie, het systeem van plannen en de 
werking van de applicatie. Op basis van aanvullende informatie is vernomen dat de functie jaarlijks 
het rooster invult en dat het opstellen van een nieuw cyclisch rooster eenmaal in de twee jaar 
voorkomt. Echter, in de functie is ook sprake van het verwerken van mutaties in het cyclisch 
jaarrooster, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende belangen.

Deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de omschrijving van bouwsteen U 7. In deze 
bouwsteenfunctie wordt gesproken over een uitvoerende functie met ofwel breed ofwel 
specialistisch karakter, waarbij in de regel eigen interpretatie en oordeelsvorming is vereist. De 
functie draagt zorg voor het opstellen en onderhouden van de dag- week en jaarroosters. Tevens 
draagt de functie verbetervoorstellen aan voor het gebruik van de applicatie, het systeem van 
plannen en de werking van de applicatie. Hierbij is interpretatie in de regel vereist.

U 6 sluit onvoldoende aan op de functie. In deze bouwsteen wordt gesproken over een uitvoerende 
functie met een ofwel breed ofwel specialistisch karakter waarbij soms enige eigen interpretatie en 
oordeelsvorming is vereist.
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Dit doet onvoldoende recht aan de functie, waarbij sprake is van het opstellen en onderhouden van 
rooster en het aandragen van verbetervoorstellen voor diverse systemen/applicaties.

U 8 is daarentegen te zwaar. In deze bouwsteenfunctie wordt gesproken over een uitvoerende 
functie met een breed en specialistisch karakter, waarbij eigen interpretatie en vaktechnische 
analyse essentieel is. In de functie is in de regel eigen interpretatie benodigd. Echter, 
vaktechnische analyse is hierbij in onvoldoende mate aan de orde.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 7.
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£3 Leeuwendaal
OVERHEID ONDERWIJS ZORG

Optimaliseert organisaties, mobiliseert mensen

Memo

Datum
Aan
Van
Betreft

: vrijdag 17 augustus 2018 
: Gemeente Haarlem, Maurice Spier 
: Leeuwendaal, Romy Paulissen 
: Functiewaarderingsadvies beheerder MJGP

Beste Maurice,

Je hebt ons verzocht een waarderingsadvies op te stellen voor de functie van
• Beheerder MJGP

We hebben het advies opgesteld aan de hand van onderstaande informatie:
• Telefonische toelichting
• Functiebeschrijving beheerder MJGP

Op basis hiervan hebben wij het advies opgesteld. Mocht je hierover vragen hebben, laat het ons 
dan gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Romy Paulissen

Advies:
• Beheerder MJGP :AB 10

LEEUWENDAAL
Weg der Verenigde Naties 1 
3527 KT Utrecht

T 088 00 868 00 
F 088 00 86810 
info@leeuwendaal.nl

Postbus 24033
3502 MA Utrecht www.leeuwendaat.nl
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Functie: Beheerder MJGP
Afdeling: Programma en Gebiedsmanagement
Team: Gebiedsmanagement
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de Beheerder MJGP:

• Verbinden en strategisch programmeren
Draagt bij aan de vertaling van thematische doelen en opgaven naar gebiedsgerichte 
programma’s en projecten
Adviseert over de integrale programmering van de (meer jaren) gebiedsprogramma’s en 
de prioritering van de daaruit voortkomende werken en projecten
Werkt (deel) producten van de programmering zelfstandig uit

• Databeheer
Verzamelt en beheert data en gegevens voor beleidsuitvoering
Geeft uitvoering aan het functioneel applicatiebeheer van het MJGP instrumentarium
Bewaakt de kwaliteit en voert checks op consistentie van de data uit

• Procesbewaking en afstemming
Verzamelt en beheert informatie voor het bewaken van de voortgang, rapportages en 
evaluatie
Levert input voor rapportages en stelt (onderdelen van) producten op
Bewaakt de governance en doet voorstellen tot aanpassing van uitvoeringsprocessen en -
procedures
Geeft toelichting aan management, college en raad over de (meerjaren) 
gebiedsprogramma’s

• Innovatie en ontwikkeling
Draagt bij aan het verder uitbouwen van het MJGP-instrumentarium 
Zet zich in om samenwerking tussen verschillende organisatieonderdelen te bevorderen 
Signaleert kansen en uitdagingen voor dóórontwikkeling van het MJGP-instrumentarium 
Treedt op als ambassadeur voor het MJGP-instrumentarium

• Team en stakeholders
Verzorgt operationele afstemming met de beleidsafdelingen en overdracht aan de 
gebiedsteams
Verzorgt trainingen in toepassing van de applicaties en nieuwe werkwijzen.
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Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende en beleidsmatige karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep 
AB passend.

De functie van beheerder MJGP is belast met het bijdragen aan de vertaling van thematische 
doelen en opgaven naar gebiedsgerichte programma’s en projecten, het adviseren over de 
integrale programmering van de meerjaren gebiedsprogramma’s, de prioritering van de daaruit 
komende werken en projecten en het zelfstandig uitwerken van (deel)producten van de 
programmering. Vanuit hier heeft de beheerder MJGP een procesbewakende rol. Het gaat hierbij 
onder andere om het bewaken van de governance en hel doen van voorstelen lol aanpassing van 
uitvoeringsprocessen- en procedures en het geven van toelichting aan management, college en 
raad.

Naast deze inhoudelijke betrokkenheid bij het vormgeven van gebiedsprogramma’s, is de functie 
ook belast met het verder uitbouwen van het MJGP-instrumentarium, het signaleren van kansen 
voor dóórontwikkeling en het optreden als ambassadeur voor het instrumentarium.

Bij deze werkzaamheden kan gedacht worden aan een koppeling aan bouwstenen AB 10 en AB 
10a. AB 10 sluit voor wat betreft de typering goed aan. Het betreft hierbij een zelfstandige 
adviesfunctie met eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft de invulling. Dit komt naar voren in 
het uitwerken van (deel)producten van de programmering, het adviseren over de integrale 
programmering en de bijdragen aan het verder uitbouwen van het MJGP-instrumentarium.

AB 10a gaat een stap te ver. Hierbij is namelijk sprake van een advies- en beleidsfunctie waarmee 
een bijdrage wordt geleverd aan de geïntegreerde beleidsvorming van de gemeente. De beheerder 
MJGP adviseert wel over de integrale programmering van de gebiedsprogramma’s, maar is hierbij 
niet bezig met geïntegreerde beleidsvorming voor de gehele gemeente.

Bij bouwsteen AB 9 ligt de nadruk op de toepassing van beleid. In de functie is de toepassing en 
uitvoering van beleid een onderdeel, maar de functie wordt daarnaast ook gekenmerkt door het 
adviseren over de integrale programmering en het verder uitbouwen van het MJGP- 
instrumentarium. AB 9 wordt daarmee duidelijk overstegen.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 10.
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OVERHEID ONDERWIJS ZORG
Leeuwendaal

Optimaliseert organisaties, mobiliseert mensen

Memo

Datum : vrijdag 17 augustus 2018
Aan : Gemeente Haarlem, Maurice Spier
Van : Leeuwendaal, Romy Paulissen
Betreft : Functiewaarderingsadvies programmeur

Beste Maurice,

Je hebt ons verzocht een waarderingsadvies op te stellen voor de functie van
• Programmeur

We hebben het advies opgesteld aan de hand van onderstaande informatie:
• Telefonische toelichting
• Functiebeschrijving programmeur

Op basis hiervan hebben wij het advies opgesteld. Mocht je hierover vragen hebben, laat het ons 
dan gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Romy Paulissen

Advies:
• Programmeur: AB 12

Weg der Verenigde Naties 1 
3527 KT Utrecht

T 088 00 868 00 
F 0880086810 
info@leeuwendaal.nl

Postbus 24033
3502 MA Utrecht www.leeuwendaal.nl
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Functie: Programmeur
Afdeling: Programma en Gebiedsmanagement
Team: Gebiedsmanagement
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de Programmeur:

• Verbinden en strategisch programmeren:
Draagt zorg voor het opstellen van de (meer jaren) gebiedsprogramma’s op gemeentelijk 
strategisch niveau
Verbindt ontwikkelingen binnen de diverse beleidsterreinen naar interdisciplinaire 
gebiedsgerichte opgaven, programma’s en projecten
Adviseert over de integraliteit van de (meerjaren) gebiedsprogramma’s en de prioritering 
van de daaruit voortkomende werken en projecten

• Databeheer:
Bewaakt de strategische visie op het MJGP instrumentarium
Vervult een initiërende en coördinerende rol in de implementatie van de diverse
beleidsafdelingen

• Procesbewaking en afstemming
Draagt zorg voor de afstemming van taken van betrokkenen binnen het opstellen van de 
(meerjaren) gebiedsprogramma’s
Bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en -procedures en signaleert, evalueert 
en ontwikkelt de werkwijze van het instrumentarium
Draagt zorg voor het opstellen en vaststellen van bestuurlijke stukken op ten behoeve van 
de vaststelling van de (meerjaren) gebiedsprogramma’s

• Innovatie en ontwikkeling
Initieert de externe aansluiting op het instrumentarium en creëert draagvlak naar de vaste 
partners waar de gemeente mee samenwerkt
Signaleert kansen en uitdagingen voor de dóórontwikkeling van het MJGP- 
instrumentarium
Draagt een proactief beleid uit; stemt verschillende plannen onderling af en motiveert 
anderen om verder te kijken dan de eigen plannen
Versterkt de positie van het instrumentarium en zoekt kansrijke ontwikkelingen voor de 
organisatie

• Team en stakeholders
Coördineert de inzet van het team en stakeholders voor het aanleveren van de producten 
binnen de P&C cyclus
Initieert en bevordert samenwerking met andere afdelingen en externe organisaties 
Treedt zowel intern als extern op als ambassadeur voor het MJGP-instrumentarium.
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Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende en beleidsmatige karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep 
AB passend.

De functie kenmerkt zich door het zorg dragen voor het opstellen van de meerjaren 
gebiedsprogramma’s op gemeentelijk strategisch niveau, het verbinden van ontwikkelingen binnen 
diverse beleidsterreinen naar interdisciplinaire, gebiedsgerichte opgaven, programma’s en 
projecten en het adviseren over de integraliteit van de meerjaren gebiedsprogramma’s. Vanuit deze 
inhoudelijke rol, is de functie belast met het zorg dragen voor het opstellen en vaststellen van 
bestuurlijke stukken ten behoeve van de vaststelling van meerjaren gebiedsprogramma’s.

Naast deze strategische, inhoudelijke werkzaamheden gericht op de gebiedsprogramma’s, is de 
functie belast met het vervullen van een initiërende en coördinerende rol met betrekking tot de 
implementatie van het MJGP instrumentarium, het bewaken van de strategische visie van het 
MJGP instrumentarium en het versteken van de positie van het instrumentarium.

Voor deze functie komen de bouwstenen AB 11A en AB 12 in aanmerking. Bouwsteen AB 11A 
wordt gekenmerkt door: ‘een specialistische initiërende en coördinerende/toetsende advies- en 
beleidsfunctie op een complex werkterrein, gemeentebreed van belang. Uitgangspunt is 
functioneren vanuit een zelfstandige positie’.

Deze typering past in hoofdlijnen goed bij het beeld van deze functie. Het betreft een functie waarbij 
het met name gaat het zorgdragen voor het opstellen van (meerjaren) gebiedsprogramma’s en het 
adviseren over de integraliteit van deze meerjaren gebiedsprogramma’s. Ook de initiërende en 
coördinerende rol met betrekking tot het MJGP instrumentarium sluit hierbij aan.

De typering van bouwsteen AB 12 wijkt slechts op een klein onderdeel af van bouwsteen AB 11A 
(cursief) :‘een specialistische initiërende en coördinerende/toetsende advies- en beleidsfunctie. 
Uitgangspunt is functioneren vanuit een zelfstandige positie en met specifieke 
verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld als senior in een groep van overeenkomstige functies, of in het 
kader van gemeente-overstijgende belangen.'

Het verschil met bouwsteen AB 11A zit in de passage 'met specifieke verantwoordelijkheden’. Dit is 
van toepassing op deze functie. Dit komt met name terug in de verantwoordelijkheid met betrekking 
tot het opstellen van meerjaren gebiedsprogramma’s op gemeentelijk strategisch niveau, waarbij 
sprake is van het verbinden van de ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen (vanuit de 
verschillende afdelingen) naar een interdisciplinair gebiedsgerichte opgaven, programma’s en 
projecten.

Deze verantwoordelijkheid bevestigen de complexiteit van het speelveld waarin de programmeur 
opereert (in lijn brengen en prioriteren van de beleidsstandpunten vanuit de verschillende 
beleidsterreinen) en overstijgt hiermee het niveau van bouwsteen AB 11A.

Bij bouwsteen AB 13 valt af: er is geen sprake van een generalistische initiërende en 
coördinerende advies- en beleidsfunctie op gemeentelijk strategisch niveau. Het werkterrein van 
deze functie is dan wel gemeentebreed van belang, maar wel afgebakend. Ook is er vanuit de 
betrokken beleidsterreinen een inhoudelijke bijdrage aan de meerjaren gebiedsprogramma’s.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 12.
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OVERHEID ONDERWIJS ZORG
t2 Leeuwendaal
Optimaliseert organisaties, mobiliseert mensen

Memo

Datum
Aan
Van
Betreft

: donderdag 23 augustus 2018 
: Gemeente Haarlem, Maurice Spier 
: Leeuwendaal, Mare Hautvast 
: Functiewaarderingsadviezen Vastgoed

Beste Maurice,

Je hebt ons verzocht een waarderingsadvies op te stellen voor de functie van
• Administratief Vastgoedbeheerder
• Coördinator Administratief Vastgoedbeheerder
• Portefeuillemanager
• Assetmanager
• Vastgoedeconoom
• Coördinator Verkopen Vastgoed
• Senior Verkoopadviseur
• Verkoopadviseur

We hebben de adviezen opgesteld aan de hand van onderstaande informatie:
• Telefonische informatie van de heer Kappers dd. 21 augustus 2018
• Functiebeschrijving Administratief Vastgoedbeheerder
• Functiebeschrijving Coördinator Administratief Vastgoedbeheerder
• Functiebeschrijving Portefeuillemanager
• Functiebeschrijving Assetmanager
• Functiebeschrijving Vastgoedeconoom Coördinator Verkopen Vastgoed
• Functiebeschrijving Coördinator Verkopen Vastgoed
• Functiebeschrijving Senior Verkoopadviseur
• Functiebeschrijving Verkoopadviseur

Op basis hiervan hebben wij het advies opgesteld. Mocht je hierover vragen hebben, laat het ons 
dan gerust weten.

Weg der Verenigde Naties 1 
3527 KT Utrecht

T 088 00 868 00 
F 088 00 868 10 
info@leeuwendaal.nl

Postbus 24033
3502 MA Utrecht www.leeuwendaal.nl
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Advies:
• Administratief Vastgoedbeheerder: U 8
• Coördinator Administratief Vastgoedbeheerder: U 9
• Portefeuillemanager AB 13
• Assetmanager AB 11
• Vastgoedeconoom AB 12
• Coördinator Verkopen Vastgoed AB 11
• Senior Verkoopadviseur AB10A
• Verkoopadviseur AB 10
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Functie: Administratief Vastgoedbeheerder
Afdeling: Vastgoed
Team:
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de Administratief Vastgoedbeheerder:

• Actuele, volledige en correcte vastgoedinformatie:
Verwerken van diverse mutatie in verhuringen, adresgegevens etc.
Zorgdragen voor een actueel Verseon: registreren en muteren van diverse gebouw- 
gerelateerde correspondentie in Verseon

• Leveren van managementinformatie:
Op verzoek van Assetmanagers leveren van diverse rapportages aangaande de 
vastgoed(deel)portefeuille uit Axxerion (VIS) danwel Verseon
Signaleren van (aankomende) leegstand en rapportages hierover presenteren

• Zorgdragen voor een correcte administratieve afhandeling:
Maandelijks initiëren, controleren en versturen van de facturen (huurprolongatie) richting 
de financiële administratie
Debiteuren beheer: signaleren van huurachterstanden en actie hierop ondernemen (in 
overleg met Assetmanager)
Afhandelen van de WOZ-aanslagen en verdeling over de verschillende objecten, 
eventueel doorbelasten van het gebruikersdeel naar de huurder
In kaart brengen van de servicekosten en doorbelasten aan de diverse huurders

• Verhuren van vastgoed:
Zelfstandig verhuren van niet complexe ruimtes (Ateliers, Parkeerplaatsen, -boxen) 
Opstellen, afsluiten, beheren en beëindigen van diverse soorten huurovereenkomsten

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het zorg dragen een correcte, administratieve afhandeling van de 
facturatie en doorbelasting van verhuurde objecten, waarbij het gaat om het versturen van facturen, 
het splitsen van kosten met betrekking tot WOZ en servicekosten etc..
Daarnaast is de functie belast met het leveren van managementinformatie, en het zelfstandig 
verhuren van niet complexe vastgoedobjecten inclusief de administratieve verwerking ervan.

De functie komt het meest overeen met bouwsteen U 8. Bouwsteen U 7 is te licht omdat er in deze 
bouwsteen sprake is van ofwel een breed ofwel een specialistisch werkterrein. Het werkterrein van 
de Administratief Vastgoedbeheerder is breed en specialistisch: het betreft zowel administratieve 
als vastgoedaspecten waar het gaat om de verhuur van objecten en het op basis van interpretatie 
doorbelasten van kosten.

Deze typering past in hoofdlijnen goed bij het beeld van deze functie.
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Bouwsteen U 9 valt af: er is geen sprake van het Regelmatig realiseren van nieuwe 
praktijkoplossingen.
De hoogte van servicekosten, WOZ aanslagen etc. staan vast. Het gaat om het goed administreren 
het (maandelijks) correct administratief afhandelen van facturen en het verhuren van eenvoudige 
objecten.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 8.
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Functie: Coördinator Administratief Vastgoedbeheerder
Afdeling: Vastgoed
Team:
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de Coördinator en Administratief Vastgoedbeheerder:

• Actuele, volledige en correcte vastgoedinformatie:
- Verwerken van diverse mutatie in verhuringen, adresgegevens etc.

Zorgdragen voor een actueel Verseon: registreren en muteren van diverse gebouw- 
gerelateerde correspondentie in Verseon

• Leveren van managementinformatie:
Op verzoek van Assetmanagers leveren van diverse rapportages aangaande de 
vastgoed(deel)portefeuille uit Axxerion (VIS) danwel Verseon
Signaleren van (aankomende) leegstand en rapportages hierover presenteren

• Zorgdragen voor een correcte administratieve afhandeling:
Maandelijks initiëren, controleren en versturen van de facturen (huurprolongatie) richting 
de financiële administratie
Debiteuren beheer: signaleren van huurachterstanden en actie hierop ondernemen (in 
overleg met Assetmanager)
Afhandelen van de WOZ-aanslagen en verdeling over de verschillende objecten, 
eventueel doorbelasten van het gebruikersdeel naar de huurder
In kaart brengen van de servicekosten en doorbelasten aan de diverse huurders

• Verhuren van vastgoed:
Zelfstandig verhuren van niet complexe ruimtes (Ateliers, Parkeerplaatsen, -boxen) 
Opstellen, afsluiten, beheren en beëindigen van diverse soorten huurovereenkomsten

• Coördinatie van de werkzaamheden:
Geeft functioneel en operationeel leiding aan het team Technisch Administratief 
Vastgoedbeheer
Zorgt voor een evenwichtige werkverdeling binnen het team
Ziet toe op een gewenste ontwikkeling van medewerkers en stelt daar plannen voor op, in 
samenwerking met medewerkers en afdelingsmanager

- Stemt werkzaamheden af met andere teams en afdelingen

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie kenmerkt zich door het zorg dragen een correcte, administratieve afhandeling van de 
facturatie en doorbelasting van verhuurde objecten, waarbij het gaat om het versturen van facturen, 
het splitsen van kosten met betrekking tot WOZ en servicekosten etc..
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Daarnaast is de functie belast met het leveren van managementinformatie, en het zelfstandig 
verhuren van niet complexe vastgoedobjecten inclusief de administratieve verwerking ervan.
De functie is verder belast met het coördineren en functioneel aansturen van de werkzaamheden 
van het team Technisch Administratief Vastgoedbeheer.

De bouwstenen U 8 en U 9 komen in aanmerking vanwege het brede en specialistische werkterrein 
van de functie. Bouwsteen U 7 is te licht omdat er in deze bouwsteen sprake is van ofwel een 
breed ofwel een specialistisch werkterrein. Het werkterrein van de Coördinator en Administratief 
Vastgoedbeheerder is breed en specialistisch: het betreft zowel administratieve als 
vastgoedaspecten waar het gaat om de verhuur van objecten en het op basis van interpretatie 
doorbelasten van kosten.
Het verschil tussen de bouwstenen U 8 en U 9 is gelegen in de passage Regelmatig worden 
nieuwe praktijkoplossingen gerealiseerd. Dit laatste is aan de orde bij het functioneel leidinggeven 
aan het team Technisch Administratief Vastgoedbeheer. Dit komt tot uiting bij het toezien op een 
gewenste ontwikkeling van medewerkers en het daarvoor opstellen van plannen (in samenwerking 
met medewerkers en afdelingsmanager) en het afstemmen van werkzaamheden met andere teams 
en afdelingen. Het kan zijn dat hiervoor werkmethoden moeten worden ontwikkeld.

Bouwsteen U 10 komt niet in aanmerking omdat er in de functie geen sprake is van zelfstandige 
beleids- en adviesaspecten.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 9.
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Functie: Portefeuillemanager
Afdeling: Vastgoed
Team:
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de Portefeuillemanager:

• Zorgdragen voor een toekomstbestendige vastgoedportefeuille:
Initieert en coördineert de ontwikkeling van het meerjaren perspectief Vastgoed en stelt 
het Portefeuilleplan op
Vertaalt het Portefeuilleplan naar de gemeentelijke (programma)begroting en concrete 
acties in het afdelingswerkplan
Treedt in voorkomend geval op als opdrachtgever bij aan- of verkoop opdrachten binnen 
de eigen portefeuille van Vastgoed

• Opstellen en vertalen beleid:
Initieert en coördineert de afdelingsoverstijgende beleidsontwikkeling ten aanzien van 
vastgoed
Draagt zorg voor afdelingsoverstijgende beleidsevaluatie en afstemming ten aanzien van 
vastgoed
Initieert het opstellen van beleidsnotities en de ontwikkeling van beleids- en 
beheersinstrumenten op het terrein van vastgoed

• Leveren van advies:
Draagt zorg voor de integrale advisering aan het afdelingshoofd, de directie en het bestuur 
over beleids- en marktontwikkelingen
Voert overleg op landelijk, regionaal en lokaal projectgroep niveau voor ontwikkeling van 
vastgoedbeleid

• Coördinatie van werk Assetmanagers:
Geeft functioneel en operationeel leiding aan de Assetmanagers
Coördineert de uitvoering van het portefeuilleplan bewaakt de voortgang en stuurt waar
nodig bij

• Assetmanagement voor deelportefeuille:
Voert assetmanagement voor een deel van de kernportefeuille
Zorgt voor actuele huur- of gebruiksovereenkomsten bij ieder object binnen de 
deelportefeuille en weergave daarvan in het VastgoedlnformatieSysteem 
Stelt eventueel aanpassingen voor in de verhuringen op basis van klant-input en analyse 
van kosten/opbrengsten analyse

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende en beleidsmatige karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep 
AB passend.
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De functie kenmerkt zich door het zorg dragen voor een toekomstbestendige vastgoedportefeuille, 
het initiëren van beleid en het adviseren over ontwikkelingen met betrekking tot vastgoed. De 
functie is belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de Assetmanagers en stuurt deze 
functies functioneel aan. De functie heeft eveneens een eigen deelportefeuille met betrekking tot 
Assetmanagement.
De functie is belast met de ontwikkeling van het tactische (en deels strategische) beleid op het 
gebied van Vastgoedbeheer en -ontwikkeling.

Vanwege de generalistische initiërende en coördinerende advies- en beleidswerkzaamheden op 
gemeentelijk strategisch niveau, komen de bouwstenen AB 13 en AB 14 in aanmerking. Het 
verschil tussen AB 13 en AB 14 is dat de laatste optreedt als Plaatsvervangend Concerncontroller. 
Dat is niet het geval bij de Portefeuillemanager.
Daarom past de typering van de bouwsteen AB 13 het best bij de functie.
De Bouwsteen AB 12 is niet van toepassing omdat er in deze bouwsteen de sturende 
bevoegdheden ontbreken en er bovendien geen sprake in is van Trouble shooting. Trouble 
shooting kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij het leveren van advies aan directie en bestuur.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 13.
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Functie: Assetmanager
Afdeling: Vastgoed
Team:
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de Assetmanager:

• Zorgdragen voor een rendabele vastgoedexploitatie/Assetmanagement voor deelportefeuille: 
Is integraal verantwoordelijk voor de balans in kosten en opbrengsten op objectniveau en 
toetst dit aan de gewenste balans
Stuurt op een optimale inzet en gebruik (efficiënte bezetting) van de objecten 
Voorziet de Portefeuillemanager van informatie over de deelportefeuille en de gewenste 
aanpassingen/verbeteringen daarin (input voor het portefeuilleplan)

• Accountmanagement:
Treedt op als intermediair tussen interne en externe accounts van Vastgoed, zowel 
bedrijfsmatig als bestuurlijk
Is verantwoordelijk voor de klanttevredenheid bij de huurders. Neemt op eigen initiatief 
en/of naar aanleiding van het KTO actie om dit te verbeteren 
Vertegenwoordigt de gemeente in WE 's

• Opdrachtgeverschap:
Treedt op als opdrachtgever bij aanpassingen in bestaande objecten of nieuwe objecten in 
de eigen deelportefeuille
Treedt op als opdrachtgever bij te verkopen vastgoed uit de eigen deelportefeuille 
Weegt bij huurderswensen af of deze kunnen worden gehonoreerd (levert de nieuwe 
aanpassing meerwaarde op, kan dit gerealiseerd worden binnen de KPDH en gaat deze 
niet boven de marktwaarde uit)
Bepaalt met de huurder de wensen en daarbij behorende betaling (ineens of d.m.v. 
huurverhoging) en legt dit contractueel vast

• Adviseren:
Stelt adviezen op het gebied van accounts en contracten op, voor bestuur, 
afdelingsmanagement en overige interne klanten

• Beleid:
Stelt beleidsnotities en bestuursvoorstellen op 
Vertaalt vastgesteld beleid naar uitvoeringsinstrumenten 
Toetst en evalueert de uitvoering

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende en beleidsmatige karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep 
AB passend.
De functie kenmerkt zich door het zorg dragen voor een economisch verantwoorde exploitatie van 
de in beheer zijnde vastgoeddeelportefeuille.
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De functie is belast met de ontwikkeling van het operationeel/tactische beleid op het gebied van 
Vastgoedbeheer en -ontwikkeling.

Vanwege de coördinerende advies- en beleidswerkzaamheden op een complex werkterrein, 
gemeentebreed van belang, waarvoor specialistische kennis noodzakelijk is komen de Bouwstenen 
10A en 11 in aanmerking. In Bouwsteen 11 is het uitgangspunt het functioneren met hoge mate van 
zelfstandigheid. Dit is bij de functie Assetmanager aan de orde omdat de deelportefeuille met een 
grote mate van zelfstandigheid beheerd moet worden.
Deze Bouwsteen past het beste bij het karakter van de functie Assetmanager.

De Bouwsteen AB 11A is niet van toepassing omdat er in deze bouwsteen staat dat ‘Uitgangspunt 
is functioneren vanuit een zelfstandige positie’. De functie opereert weliswaar met een hoge mate 
van zelfstandigheid, maar de Portefeuillemanager coördineert de werkzaamheden van de 
Assetmanager en stuurt waar nodig bij. Daarom kan er bij de Assetmanager niet gesproken over 
het opereren vanuit een zelfstandige positie.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 11.
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Functie: Vastgoedeconoom
Afdeling: Vastgoed
Team:
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de Vastgoedeconoom:

• Zorgdragen voor een goede financiële informatievoorziening:
Levert management informatie en financiële sturingsinformatie voor sturing en beheer van 
de vastgoedportefeuille
Draagt zorg voor het aandragen van de benodigde informatie van de gemeentelijk 
vastgoed benchmark. Treedt hierbij op als contactpersoon, in combinatie met de 
portefeuillemanager
Vaststellen specifieke financiële beleidskaders in samenwerking met 
bedrijfsvoeringsadviseur

• Kloppende meerjaren vastgoedexploitatie en huurprijzen:
Maakt op basis van de doorrekening kengetallen aan en bepaalt jaarlijks de kostprijs 
dekkende huurprijsberekeningstemplate die toegepast zal worden
Rekent scenario’s door bij aan- en verkoopbeslissingen en geeft hiermee inzage in de 
invloed op de totale vastgoedexploitatie van te maken keuzes op objectniveau

• Bijdrage aan Planning & Controlcyclus:
Levert inzicht in de realisatiecijfers gedurende het jaar)
Stelt maandelijks een realisatieoverzicht op van de realisatiecijfers in samenwerking met 
de bedrijfsvoeringsadviseur, voor management en portefeuillehouder

• Projectcontrol:
Ondersteunt projectleiders en beheerders bij de controle op de uitputting van de project en 
onderhoudsbudgetten

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende en beleidsmatige karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep 
AB passend.
De functie kenmerkt zich door het zorg dragen voor het leveren van inzicht, het adviseren over en 
ondersteunen bij de financieel verantwoorde vastgoedexploitatie op korte en langere termijn.

De bouwstenen AB 11a en AB 12 komen in aanmerking voor wat betreft de complexiteit, het 
initiërende aspect en de nadruk die wordt gelegd op specialistische kennis.

Bouwsteen AB 11A wordt gekenmerkt door: 'een specialistische initiërende en 
coördinerende/toetsende advies- en beleidsfunctie op een complex werkterrein, gemeentebreed 
van belang. Uitgangspunt is functioneren vanuit een zelfstandige positie’. Deze kenmerken sluiten 
op hoofdlijnen aan bij het beeld van de functie. De complexiteit in de functie is te relateren aan het 
feit dat de advisering verbinding dient te leggen tussen vastgoedexploitatie en de gemeentelijke 
financiële huishouding op gemeente-breed niveau. Hierbij is specialistische kennis op het gebied 
van economie en financiële huishouding nodig, waarbij de verbinding wordt gelegd met de
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vastgoedexploitatie. Het initiërende aspect komt aan de orde in het zorgdragen voor een goede 
financiële informatievoorziening. Er wordt van de functie een proactieve en initiërende houding 
verwacht ten aanzien van vastgoedexploitatie en advisering op dit gebied.

De typering van bouwsteen AB 12 wijkt slechts op een klein onderdeel af van bouwsteen AB 11A 
(cursief) :‘een specialistische initiërende en coördinerende/toetsende advies- en beleidsfunctie'. 
Uitgangspunt is functioneren vanuit een zelfstandige positie en met specifieke 
verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld als senior in een groep van overeenkomstige functies, of in het 
kader van gemeente-overstijgende belangen.

Het verschil met bouwsteen AB 11A zit in de passage 'met specifieke verantwoordelijkheden’. Dit is 
van toepassing op deze functie. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de financiële 
informatievoorziening vereist specifieke verantwoordelijkheden.

Bouwsteen AB 13 valt af: er is geen sprake van een generalistische initiërende en coördinerende 
advies- en beleidsfunctie op gemeentelijk strategisch niveau. Het werkterrein van deze functie is 
dan wel gemeentebreed van belang, maar wel afgebakend tot het specifiek werkterrein 
VastgoedeconomieZ-exploitatie.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 12.
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Functie: Coördinator Verkopen Vastgoed
Afdeling: Vastgoed
Team:
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de Coördinator verkopen Vastgoed:

• Verkoop van gemeentelijk vastgoed:
Op basis van een opdracht van de Portefeuille- of Assetmanager Vastgoed dan wel van 
andere interne afdeling, verantwoordelijk voor de verkoop van objecten uit de 
vastgoedportefeuille
Onderhandeling over prijsvorming voeren namens gemeente (in overleg met en na advies 
van externe makelaar)
Draagt zorg voor optimaal rendement bij verkooptransacties, binnen gesteld beleidskader 
(TOM)

• Beleid:
Vertaalt vastgesteld beleid naar uitvoeringsinstrumenten en normen op het gebied van 
koop- en verkoop
Ontwikkelt nieuw beleid ten aanzien van aan- en verkopen van Vastgoed

• Advisering:
Stelt adviezen op het gebied van aan- en verkoop op
Signaleert marktkansen voor aan- en verkoop n.a.v. toekomstige ontwikkelingen binnen de 
gemeente

• Aankoop van vastgoed:
Stelt aankoopplan op in overleg met opdrachtgever en portefeuillemanager
Verleent opdracht aan externe taxateur, beoordeelt taxatierapport en aankoopadvies van 
makelaar en voert onderhandelingen met (de makelaar van) verkopende partij

• Coördinatie van werkzaamheden:
Stelt beleidsnotities en bestuursvoorstellen op 
Vertaalt vastgesteld beleid naar uitvoeringsinstrumenten 
Toetst en evalueert de uitvoering

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende en beleidsmatige karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep 
AB passend.
De functie kenmerkt zich door het in opdracht aan- en verkopen van gemeentelijk vastgoed tegen 
een (voor de gemeente) zo gunstig mogelijke prijs en voorwaarden.
Daarnaast is de functie belast met het coördineren van de werkzaamheden van het team Verkoop.

Vanwege de coördinerende advies- en beleidswerkzaamheden op een complex werkterrein, 
gemeentebreed van belang, waarvoor specialistische kennis noodzakelijk is komen de Bouwstenen
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10A en 11 in aanmerking. In Bouwsteen 11 is het uitgangspunt het functioneren met hoge mate van 
zelfstandigheid. Dit is bij de functie Coördinator Verkopen Vastgoed aan de orde omdat de aan- en 
verkoop met een grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd moet worden.
Deze Bouwsteen past het beste bij het karakter van de functie Coördinator Verkopen Vastgoed.

De Bouwsteen AB 11A is niet van toepassing omdat er in deze bouwsteen staat dat ‘Uitgangspunt 
is functioneren vanuit een zelfstandige positie’. De functie opereert weliswaar met een hoge mate 
van zelfstandigheid, maar de aan- en verkoopactiviteiten worden altijd uitgevoerd in opdracht van 
de Assetmanager of de Portefeuillemanager. Daarom kan er bij de Coördinator Verkopen Vastgoed 
niet gesproken over het opereren vanuit een zelfstandige positie.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 11.
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Functie: Senior Verkoopadviseur
Afdeling: Vastgoed
Team:
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de Senior verkoopadviseur:

• Verkoop van gemeentelijk vastgoed:
Op basis van een opdracht van de Portefeuille- of Assetmanager Vastgoed dan wel van 
andere interne afdeling, verantwoordelijk voor de verkoop van objecten uit de 
vastgoedportefeuille
Onderhandeling over prijsvorming voeren namens gemeente (in overleg met en na advies 
van externe makelaar)
Draagt zorg voor optimaal rendement bij verkooptransacties, binnen gesteld beleidskader 
(TOM)

• Advisering:
Stelt adviezen op het gebied van aan- en verkoop op
Signaleert marktkansen voor aan- en verkoop n.a.v. toekomstige ontwikkelingen binnen de 
gemeente

• Aankoop van vastgoed:
Stelt aankoopplan op in overleg met opdrachtgever en portefeuillemanager
Verleent opdracht aan externe taxateur, beoordeelt taxatierapport en aankoopadvies van
makelaar en voert onderhandelingen met (de makelaar van) verkopende partij

• Beleid:
- Vertaalt vastgesteld beleid naar uitvoeringsinstrumenten en normen op het gebied van 

koop- en verkoop
Ontwikkelt nieuw beleid ten aanzien van aan- en verkopen van Vastgoed

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende en beleidsmatige karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep 
AB passend.
De functie kenmerkt zich door het in opdracht aan- en verkopen van gemeentelijk vastgoed tegen 
een (voor de gemeente) zo gunstig mogelijke prijs en voorwaarden.

Vanwege de advies- en beleidswerkzaamheden op een werkterrein dat een specialisatie vereist, 
waarmee wordt bijgedragen aan de geïntegreerde beleidsvorming van de gemeente komen de 
Bouwstenen 10 en 10A in aanmerking. In Bouwsteen 10A is het uitgangspunt het zelfstandig 
functioneren slechts op hoofdlijnen aangestuurd vanuit het management. Dit is bij de functie Senior 
Verkoopadviseur aan de orde omdat de aan- en verkoop met een grote mate van zelfstandigheid 
uitgevoerd moet worden maar er wel functionele aansturing plaatsvindt door de Coördinator 
Verkopen Vastgoed.
Deze Bouwsteen past het beste bij het karakter van de functie Senior Verkoopadviseur.
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De Bouwsteen AB 11 is niet van toepassing omdat er in deze bouwsteen staat dat ‘Uitgangspunt is 
functioneren met een hoge mate van zelfstandigheid zelfstandige positie’. De functie opereert 
weliswaar met een hoge mate van zelfstandigheid, maar de Senior Verkoopadviseur ontvangt 
functioneel leiding van de Coördinator Verkopen. Daarom kan er bij de Senior Verkoopadviseur 
Vastgoed niet gesproken worden over het opereren met een hoge mate van zelfstandigheid (zoals 
dit wel het geval is voor de Coördinator Verkopen Vastgoed).

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 10A.
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Functie: Verkoopadviseur
Afdeling: Vastgoed
Team:
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de Verkoopadviseur:

• Verkoop van gemeentelijk vastgoed:
Op basis van een opdracht van de Portefeuille- of Assetmanager opstarten van de 
verkoop van gronden of gebouwen uit de vastgoedportefeuille
Op basis van een opdracht vanuit andere interne vastgoed-beherende afdelingen 
verkopen van ander bezit (veelal gronden)
Onderhandeling over prijsvorming voeren namens gemeente (in overleg met en na advies 
van externe makelaar)

• Advisering:
- Op basis van vragen uit afdelingen binnen gemeente of intern Vastgoed, advies geven 

over:
• Aankoop-mogelijkheden en te volgen strategie
• Aanhuur mogelijkheden voor benodigde (al dan niet tijdelijke) ruimte

- Signaleert marktkansen voor aan- en verkoop n.a.v. toekomstige ontwikkelingen binnen de 
gemeente

• Aankoop van nieuw vastgoed:
Stelt aankoopplan op in overleg met opdrachtgever en portefeuillemanager
Verleent opdracht aan externe taxateur, beoordeelt taxatierapport en aankoopadvies van 
makelaar en voert onderhandelingen met (de makelaar van) verkopende partij

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende en beleidsmatige karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep 
AB passend.
De functie kenmerkt zich door het in opdracht aan- en verkopen van gemeentelijk vastgoed tegen 
een (voor de gemeente) zo gunstig mogelijke prijs en voorwaarden.

Vanwege de advies- en beleidswerkzaamheden met raakvlakken met andere 
disciplines/beleidsvelden, waarbij zelfstandig wordt gewerkt, met een eigen verantwoordelijkheid 
voor wat betreft de invulling komt Bouwsteen 10 het meest overeen met de uit te voeren 
werkzaamheden. Dit is bij de functie Verkoopadviseur aan de orde omdat de aan- en verkoop 
zelfstandigheid uitgevoerd moet worden maar er wel functionele aansturing plaatsvindt door de 
Coördinator Verkopen Vastgoed en instrumenten en kader ontwikkeld worden door anderen. Er is 
wel ruimte voor een zelfstandig invulling van het werk.
Deze Bouwsteen past het beste bij het karakter van de functie Verkoopadviseur.

De Bouwsteen AB 10A is niet van toepassing omdat er in deze bouwsteen staat dat ‘bijgedragen 
wordt aan geïntegreerde beleidsvorming. De functie opereert weliswaar zelfstandig, maar de 
bijdragen aan het geïntegreerde beleid worden voornamelijk door de Senior Verkoopadviseur en de 
Coördinator Verkopen Vastgoed geleverd.
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Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 10.

Leeuwendaal
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OVERHEID ONDERWIJS ZORG
£5 Leeuwendaal
Optimaliseert organisaties, mobiliseert mensen

Memo

Datum : dinsdag 25 september 2018
Aan : Gemeente Haarlem, Maurice Spier
Van : Leeuwendaal, Ruth de Bruijn en Romy Paulissen
Betreft : Functiewaarderingsadvies contractbeheerder technisch beheer

Beste Maurice,

Je hebt ons verzocht een waarderingsadviezen op te stellen voor de functies:
• Coördinator & Contractmanager Technisch Beheer
• Contractbeheerder technisch beheer
• Dagelijks beheerder vastgoed

We hebben de adviezen opgesteld aan de hand van onderstaande informatie:
• Functiebeschrijving coördinator & contractmanager technisch beheer
• Functiebeschrijving contractbeheerder technisch beheer
• Functiebeschrijving dagelijks beheerder vastgoed
• Telefonisch interview met de leidinggevende

Op basis hiervan hebben wij de adviezen opgesteld. Mocht je hierover vragen hebben, laat het ons 
dan gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Romy Paulissen

Advies:
• Coördinator & contractmanager technisch beheer: AB 10A
• Contractbeheerder technisch beheer: AB 9
• Dagelijks beheerder vastgoed: U 8

Weg der Verenigde Naties 1 
3527 KT Utrecht

T 088 00 868 00 
F 088 00 868 10 
info@leeuwendaal.nl

Postbus 24033 
3502 MA Utrecht www.leeuwendaal.nl



£3 Leeuwendaal

Functie: Coördinator & contractmanager technisch beheer
Afdeling: Vastgoed
Team:
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de coördinator & contractmanager technisch beheer:

• Onderhouden vastgoedporteteuille in gewenste staat
treedt op als (tactisch/strategisch) contractmanager richting gecontracteerde 
onderhoudspartijen
overlegt met de Assetmanagers over gewenst kwaliteitsniveau van de panden
bouwt en onderhoudt een (vastgoed) netwerk (contractpartners, contractanten, eigenaren,
huurders, officiële instanties).
stuurt op gewenste kwaliteitsniveau en ontwikkelt daarbij passende KPI’s. 
adviseert Assetmanagers over de technische kwaliteit en mogelijkheden van de 
vastgoedporteteuille in het kader van de portefeuillesturing.

• Adviseren
stelt adviezen op het gebied van technische zaken en contracten op.
signaleert en adviseert over aflopende, wijzigende en nieuwe contracten.
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de afdelingsmanager over diverse technische
vraagstukken.

• Uitvoeren contractmanagement
analyseert de voortgangsrapportages en neemt waar nodig op eigen initiatief actie, 
ziet toe op de juiste wijze uitvoeren van contractbeheer door de Contractbeheerders. 
ziet toe op het opstellen en beheren (actueel houden) van de meerjaren 
onderhoudsplanningen (MJOP).
voert de strategische en tactische overleggen met de uitvoerende partijen.
treedt op als intermediair tussen de gemeente en externen waar het gaat om juridische, 
financiële en administratieve aspecten van de lopende vastgoedcontracten. 
draagt zorg voor de registratie van contracten en het bewaken van beslismomenten, 
zorgt voor tijdige vernieuwing, evt door aanbesteding, van lopende contracten en begeleidt 
dit contractvormingsproces.

• Coördinatie van de werkzaamheden
geeft functioneel en operationeel leiding aan het team Technisch Beheer, 
zorgt voor een evenwichtige werkverdeling binnen het team.
treedt op als sparringpartner en vraagbaak voor medewerkers binnen Technisch Beheer; 
brengt het team verder.
ziet toe op een gewenste ontwikkeling van medewerkers en stelt daar plannen voor op, in 
samenwerking met medewerkers en afdelingsmanager.
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^ Leeuwendaal

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende en beleidsmatige karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep 
AB passend.

De functie coördinator & contractmanager technisch beheer is belast met het optreden als 
tactisch/strategisch contractmanager richting gecontracteerde onderhoudspartijen, het ontwikkelen 
van KPI’s, het toezien op het opstellen en beheren van de meerjaren onderhoudsplanningen 
(MJOP). Ook treedt de functie op als intermediair tussen de gemeente en externen waar het gaat 
om juridische, financiële en administratieve aspecten van de lopende vastgoedcontracten. Tevens 
is de functie belast met het coördineren van de werkzaamheden waarbij er sprake is van 
functioneel en operationeel leidinggeven aan het team technisch beheer.

Bij deze functie kan gedacht worden aan een koppeling met bouwstenen AB 10 en AB 10A. AB 
10A sluit voor wat betreft de typering het best aan. Het betreft hierbij een advies- en beleidsfunctie 
op een breed werkterrein of een werkterrein dat een specialisatie vereist waarbij wordt bijgedragen 
aan de geïntegreerde beleidsvorming van de gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat de functie 
zelfstandig functioneert en slechts op hoofdlijnen aangestuurd wordt vanuit het management. Dit 
komt naar voren in het optreden als tactisch/strategisch contractmanager richting gecontracteerde 
partijen, waarbij de functie zelfstandig afspraken maakt met gecontracteerde partijen voor de 
langere termijn en hiervoor instrumenten (KPI’s) ontwikkelt.

AB 11 gaat een stap te ver. Hierbij is namelijk sprake van een coördinerende advies- en 
beleidsfunctie op een complex werkterrein, gemeente breed van belang, waarbij specialistische 
kennis noodzakelijk is. Uitgangspunt hierbij is functioneren met hoge mate van zelfstandigheid. 
Hoewel de functie zelfstandig functioneert op het gebied van contractmanagement, is de 
assetmanager verantwoordelijk voor het totaalpakket waarbinnen de coördinator & 
contractmanager technisch beheer functioneert. Ook zijn de werkzaamheden van de functie 
coördinator & contractmanager technisch beheer overwegend van belang voor de afdeling 
vastgoed en niet gemeente breed.

De coördinerende werkzaamheden (het functioneel/operationeel leidinggegeven aan een groep 
collega’s) hebben geen invloed op de zwaarte van de functie. Dit mag worden gevraagd vanaf 
bouwsteen AB 8.

Bouwsteen AB 10 doet onvoldoende recht aan de functie. Bouwsteen AB 10 wordt gekenmerkt 
door een beleidsfunctie voor een werkterrein met raakvlakken met andere disciplines/beleidsvelden 
waarbij sprake is van een eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft de invulling. Van de functie 
coördinator & contractmanager technisch beheer wordt echter ook verwacht om KPI’s te 
ontwikkelen ten behoeve van het strategisch contractmanagement. Dit past onvoldoende binnen de 
bouwsteen AB 10.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 10A.
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Functie: Contractbeheerder technisch beheer
Afdeling: Vastgoed
Team:
Registratie:

Dit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de contractbeheerder technisch beheer:

• Uitvoeren contractbeheer
is verantwoordelijk voor de technische prestatie van de gebouwen van de gemeente 
Haarlem en deelt analyses en adviezen met anderen binnen de afdeling 
analyseert de regie (voortgangs) rapportages en neemt waar nodig actie op eigen initiatief 
treedt (op verzoek van de assetmanager) op als regisseur voor eventuele projecten. Dit 
betreft met name huurderswensen en grotere verbouwingen. Hierbij hoort ook budget, 
project en procesverantwoordelijkheid
treedt op als opdrachtgever voor derden en toetst en evalueert de uitvoering 
treedt op als operationeel intermediair tussen de gemeente en externe uitvoerenden 
verantwoordelijk voor het (gedeeltelijk) opstellen en beheren (actueel houden) van de 
meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP)

• Uitvoeren contractmanagement
beheert en bewaakt contracten
ondersteunt de contractmanager bij het ontwikkelen, inrichten en beheren van het 
contractmanagement.
assisteert bij vernieuwing van lopende contracten of nieuwe aanbestedingen en begeleidt 
dit contractvormingsproces
volgt trends en innovaties in de markt met betrekking tot contractvormen, 
vastgoedmanagement, samenwerkingen en aanbesteden
ondersteunt en adviseert de contractmanager bij het afsluiten van contracten in relatie tot 
de gemeentelijke begroting
treeft op als tactisch intermediair tussen de gemeente en externen
vertaalt (beleids)doelstellingen naar de contracten, draagt zorg voor optimaal rendement

• Adviseren
stelt adviezen op voor diverse technische zaken en contracten.
signaleert en adviseert over aflopende, wijzigende en nieuwe contracten.
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de contractmanager over diverse technische
vraagstukken.
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Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het adviserende en beleidsmatige karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep 
AB passend.

De functie contractbeheerder technisch beheer is belast met het zorgdragen voor de technische 
prestatie van de gebouwen van de gemeente Haarlem. De functie fungeert hierbij als projectleider 
voor onderhoudsprojecten. Ook is sprake van het optreden als opdrachtgever voor derden en het 
toetsen en evalueren van de uitvoering, het zorgdragen voor het (gedeeltelijk) opstellen en beheren 
(actueel houden) van de meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP), het beheren en bewaken van 
contracten en het adviseren over diverse technische zaken en contracten.

Bij de functie kan gedacht worden aan een koppeling aan de bouwsteen AB 10. AB 10 sluit voor 
wat betreft de typering goed aan. Het betreft hierbij een beleidsfunctie voor een werkterrein met 
raakvlakken met andere disciplines/beleidsvelden. Dit komt naar voren bij het optreden als 
projectleider voor groot onderhoud, waarbij er onder andere rekening gehouden dient te worden 
met de monumentale status van de gebouwen.

AB 10A gaat een stap te ver. Hierbij is namelijk sprake van beleidsfunctie op een breed werkterrein 
of een werkterrein dat een specialisatie vereist, waarbij wordt bijgedragen aan de geïntegreerde 
beleidsvorming van de gemeente. Hierbij is het uitgangspunt dat de functie zelfstandig functioneert 
en op hoofdlijnen wordt aangestuurd vanuit het management. De functie contractbeheerder 
technisch beheer richt zich met name op het uitvoeren van contractmanagement en contractbeheer 
en biedt hierbij ondersteuning aan de coördinator & contractmanager technisch beheer. De functie 
draagt hierbij niet bij aan de geïntegreerde beleidsvorming van de gemeente.

Bij bouwsteen AB 9 ligt de nadruk op een advies- en beleidsfunctie voor een afgebakend 
werkterrein, vooral op toepassing gericht, met in beperkte mate uit te werken beleidsherzieningen. 
Deze kenmerken doen onvoldoende recht aan de functie contractbeheerder technisch beheer, 
omdat in de functie sprake is van het optreden als projectleider waarbij de functie verantwoordelijk 
is voor het budget en het proces.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen AB 10.
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^ Leeuwendaal

Functie: Dagelijks beheerder vastgoed
Afdeling: Vastgoed
Team:
Registratie:

Uit de functiebeschrijving zijn onder meer de volgende niveaubepalende werkzaamheden 
opgenomen als takenpakket van de dagelijks beheerder vastgoed:

• Afhandeling van meldingen en advies
werkt als gedelegeerd opdrachtgever voor de contractbeheerder
ontvangt en stuurt op afhandeling van meldingen (storingen, schades of klachten) vanuit 
huurders of meldingen die via het MOR binnenkomen
geeft opdracht aan derden t.b.v. afhandeling storingen of schades 
houdt integraal toezicht op uitvoering door derden en rapporteert hierover 
controleert en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering
is bevoegd werk stil te leggen en neemt daarvoor de noodzakelijke acties onder 
verantwoordelijkheid van contractbeheer en coördinator technisch beheer 
ondersteunen en adviseren van eigenaren en gebruikers van gebouwen over optimaal 
gebruik en onderhoud van gebouwen (bijv. het opstellen van een programma van eisen, 
rapportages e.d.)

• Uitvoeren van audits
controleert in opdracht van de contractbeheerder of coördinator technisch beheer
portefeuille-breed het uitgevoerde onderhoud
inventariseren en rapporteren over onderhoudsbehoefte
toetst bevindingen aan contractuele afspraken en rapporteert hierover
levert in opdracht van de projectleider/contractbeheerder integraal toezicht op uitvoering
van werken door derden (kleine projecten en huurderswensen)

• Uitvoeren noodzakelijke onderhoudsactiviteiten
operationele directievoering op werkzaamheden, voorzitten van bouwvergaderingen op 
locatie en bewaken van de voortgang
bewaken van budget, fiatteren van rekeningen en betalingstermijnen en zorgdragen voor 
optimale besteding
beoordelen van en onderhandelen over meer- en minder werk en invullen van stelposten 
bewaken van garantie- en onderhoudsverplichtingen en het opstellen van processen 
verbaal
toezien op de naleving van wet- en regelgeving

• Ondersteuning administratief proces
houdt toezicht op de oplevering bij mutaties in de verhuur
houdt toezicht op sleutelkast en uitgifte van sleutels en het bijhouden van de administratie 
hierop
in voorkomende geval bezichtigingen met potentiële huurders begeleiden
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Koppeling aan bouwsteen

Vanwege het uitvoerende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep U passend.

De functie van dagelijks beheerder vastgoed is belast met het ontvangen en sturen op afhandeling 
van meldingen (storingen, schades of klachten) vanuit huurders of meldingen die via het MOR 
binnenkomen, het controleren (in opdracht van de contractbeheerder of coördinator technisch 
beheer) portefeuille-breed het uitgevoerde onderhoud. Ook is er sprake van het controleren en 
bewaken van de kwaliteit van uitvoering, het operationeel directievoeren op werkzaamheden, het 
voorzitten van bouwvergaderingen op locatie en het bewaken van de voortgang. Tevens is de 
functie belast met het toezicht houden op de oplevering bij mutaties in de verhuur.

Bij deze werkzaamheden kan gedacht worden aan een koppeling aan bouwstenen U 8. U 8 sluit 
voor wat betreft de typering goed aan. Het betreft hierbij uitvoerende functie met een breed en 
specialistisch karakter waarbij eigen analyse en oordeelsvorming is vereist. Dit komt naar voren in 
het sturen op afhandeling van meldingen vanuit huurders of het MOR, het controleren en het 
bewaken van de kwaliteit van uitvoering en het operationeel directievoeren op werkzaamheden.

U 9 gaat een stap te ver. Hierbij is namelijk sprake van het realiseren van nieuwe 
praktijkoplossingen. De dagelijks beheerder vastgoed stuurt op afhandeling van klachten, storingen 
en schades, maar kan hierbij terugvallen op gangbare oplossingen. Dit geldt ook voor het 
controleren en bewaken van de kwaliteit van uitvoering.

Bij bouwsteen U 7 is analyse en interpretatie niet ten alle tijden vereist voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden. In de functie dagelijks beheerder is analyse en eigen interpretatie benodigd voor 
het uitvoeren van werkzaamheden. Er is immers sprake van het controleren en evalueren van 
werkzaamheden waarbij sprake is van eigen oordeelsvorming. Bouwsteen U 7 wordt daarmee 
duidelijk overstegen.

Conclusie
Wij adviseren deze functie te koppelen aan bouwsteen U 8.

134459/RBR/JHO
P00761

7 van 7



OVERHEID ONDERWIJS ZORG
£2 LEEUWENDAAL
Optimaliseert organisaties, mobiliseert mensen

Memo

Datum : vrijdag 12 januari 2018
Aan : gemeente Haarlem, Maurice Spier
Van : Leeuwendaal, Romy Paulissen
Betreft : waarderingsadvies informatieanalist

Beste Maurice,

Je hebt ons verzocht een waarderingsadvies op te stellen voor de functie van informatieanalist.

Hiervoor heb je ons de volgende informatie verstrekt:
• Adviesaanvraag
• Functiebeschrijving informatieanalist (nieuw)
• Functiebeschrijving informatieanalist (oud)
• Memo functie informatieanalist
• Functiebeschrijving kwaliteitsmedewerker
• Telefonisch contact Teammanager Kwaliteit (K. Roos)

Op basis hiervan hebben wij het advies opgesteld. Mocht je hierover vragen hebben, laat het ons 
dan gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Advies:
• Informatieanalist: AB 10A
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Leeuwendaal

Functie: Informatieanalist
Hoofdafdeling: WH
Afdeling: Veiligheid & Handhaving, team Kwaliteit
Registratie: WH-309

Uit de functiebeschrijving zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen als 
takenpakket van de informatieanalist:

• Analyse gegevens en informatie
Gevraagd en ongevraagd rapportages en overzichten opstellen op basis van 
geanalyseerde (big) data
Opstellen van veiligheidsanalyses op basis van Kernbeleid Veiligheid

• Informatiehuishouding
Adviseren over mogelijkheden voor optimaliseren van werkprocessen aan het 
management
Volgen van ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling, big data en nieuwe 
manieren om meer geavanceerde analyses en indien nodig hierover informeren en 
adviseren
Ontwikkelen van stuurinformatie op basis waarvan beleid en uitvoering nog beter 
gemonitord en verbeterd kan worden

• Veiligheidsprojecten
Ondersteuning bieden en adviseren bij uiteenlopende veiligheidsprojecten om de 
voortgang en resultaten meetbaar te maken en te monitoren
Ondersteuning en advisering bij de ontwikkeling en uitvoering van het informatie-gestuurd 
en gebiedsgericht werken

• Veiligheidsbeleid
Opstellen van veiligheid- en handhavingsbeleid en jaarlijkse afdelingsactieprogramma 
Advisering over strategische beleidskeuzes op basis van informatieanalyse

Koppeling aan bouwsteen
Gezien de adviserende en ontwikkelende aard van de werkzaamheden is een indeling van deze 
functie in de hoofdgroep AB (Advies & Beleid) passend.

De informatieanalist is belast met het opstellen van rapportages en overzichten op basis van 
geanalyseerde veiligheidsdata en stelt veiligheidsanalyses op. Vanuit deze veiligheidsanalyses 
adviseert de informatieanalist over het veiligheid- en handhavingsbeleid en adviseert de 
informatieanalist over strategische keuzes. Daarnaast is de informatieanalist belast met het 
deelnemen en adviseren in veiligheidsprojecten. Afsluitend is de informatieanalist belast met het 
volgen van ontwikkelingen op het vakgebied, om deze te vertalen naar de organisatie en naar de 
werkprocessen binnen de organisatie. De werkzaamheden van de informatieanalist zijn gericht op 
het vakgebied Veiligheid en Handhaving.

Bouwsteen AB 10A komt in aanmerking voor koppeling. Deze bouwsteen wordt kenmerkt door “ 
advies- en beleidsfunctie op een breed werkterrein of een werkterrein dat een specialisatie vereist, 
waarmee wordt bijgedragen aan de geïntegreerde beleidsvorming van de gemeente”.
Deze elementen zijn van toepassing op de functie; de functie kent een specialistisch werkterrein, 
omdat het gaat om het analyseren van data en het adviseren over de uitkomsten van deze analyse. 
Daarnaast gaat het om het ontwikkelen van beleid op het gebied van veiligheid en handhaving,
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vanuit de informatieanalyse. Hierbij wordt een bijdrage geleverd aan de geïntegreerde 
beleidsvorming van de gemeente.

Bouwsteen AB 10 is te licht voor de functie. Deze wordt getypeerd door een advies- en 
beleidsfunctie voor een werkterrein met raakvlakken met andere disciplines / beleidsvelden. Dit 
doet onvoldoende recht aan de vereiste specialisatie van het werkterrein van de onderhavige 
functie.

Bouwsteenfunctie AB 11 overstijgt het niveau van de functie. Het betreft hier een coördinerende 
advies- en beleidsfunctie op een complex werkterrein, gcmccntebreed van beleid. Het 
coördinerende beleidsaspect komt niet naar voren in deze functie. Daarnaast is de advisering en 
ontwikkeling met name gericht op het vakgebied Veiligheid en Handhaving en betreft het geen 
gemeentebrede beleidsontwikkeling.

Conclusie
Wij adviseren de functie te koppelen aan bouwsteen AB 10A.

99296/RPA/JHO 3 van 3

P00761



OVERHEID ONDERWIJS ZORG
^2 Leeuwendaal
Optimaliseert organisaties, mobiliseert mensen

Memo

Datum : dinsdag 26 juni 2018
Aan : Gemeente Haarlem, Maurice Spier
Van : Leeuwendaal, Romy Paulissen
Betreft : Waarderingsadvies adviseur kwaliteit en innovatie

Beste Mauriee,

Je hebt ons verzocht een waarderingsadvies op te stellen voor de functie van adviseur kwaliteit en 
innovatie. Het advies is opgesteld op basis van:

• Functiebeschrijving adviseur kwaliteit en innovatie
• Functiebeschrijving kwaliteitsmedewerker (oud)
• Toelichting over wijziging functie

Mocht je over het advies vragen hebben, laat het ons dan gerust weten.

Advies:
• Adviseur kwaliteit en innovatie: AB 10

124589/RPA/SGB



Functie:
Afdeling:
Registratie:

Adviseur kwaliteit en innovatie 
Veiligheid en handhaving

Uit de functiebeschrijving zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen als 
takenpakket van de adviseur kwaliteit en innovatie:

• Kwaliteitszorgsysteem
Beheert het kwaliteitszorgsysteem
Signaleert en analyseert risico’s en kansen in de bedrijfsvoering en doet 
verbetervoorstellen
Vertaalt maatschappelijke/bestuurlijke ontwikkelingen naar kwaliteitseisen 
Implementeert kwaliteitseisen in de werkwijze, processen en producten van de afdeling en 
verwerkt deze in het kwaliteitszorgsysteem
Adviseert het management, de teams en individuele medewerkers over verbeteringen in 
het werkprocessen aan de hand van “continu verbeteren”

• Interne controle
Bewaakt de rechtmatigheid van afdelingswerkprocessen en formuleert verbetervoorstellen 
Adviseert over verbetervoorstellen naar aanleiding van auditresultaten aan het 
management en de individuele medewerkers

• Adviseren bedrijfsvoering
Adviseert over (verbetering van) bedrijfsvoering en implementatie daarvan binnen de 
afdeling
Genereert managementinformatie analyseert deze en adviseert daarover 
Adviseert over innovatie van werkprocessen en bedrijfsvoering binnen de afdeling 

- Adviseert over de voor de afdeling van toepassing zijnde dienstverlenings- 
overeenkomsten, aanbestedingen en contracten

Koppeling aan bouwsteen:
Vanwege het adviserende karakter van de functie is een indeling in hoofdgroep AB passend.

De functie van adviseur kwaliteit en innovatie is belast met het beheren van het 
kwaliteitszorgsysteem, het vertalen van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen naar 
kwaliteitseisen en het implementeren van de kwaliteitseisen. Daarnaast is er sprake van het 
adviseren van management over de verbetering van werkprocessen. De adviseur kwaliteit en 
innovatie is belast met werkzaamheden op het gebied van interne controle en adviseert over de 
bedrijfsvoering. Deze advisering bestaat uit het adviseren over de verbetering van bedrijfsvoering, 
de innovatie van werkprocessen en de dienstverleningsovereenkomsten, aanbestedingen en 
contracten. De functie is in een essentie een adviesfunctie.

Bij deze werkzaamheden kan gedacht worden aan een koppeling aan bouwstenen AB 10 en AB 
10a. AB 10 sluit voor wat betreft de typering goed aan. Het betreft hierbij een zelfstandige 
adviesfunctie met eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft de invulling. Dit komt naar voren in 
het adviseren van management over werkprocessen, het ontwikkelen en implementeren van 
kwaliteitseisen en het doen van verbetervoorstellen.
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AB 10a gaat een stap te ver. Hierbij is namelijk sprake van een advies- en beleidsfunctie waarmee 
een bijdrage wordt geleverd aan de geïntegreerde beleidsvorming van de gemeente. De adviseur 
kwaliteit en innovatie adviseert wel over diverse aspecten op een werkterrein met raakvlakken met 
andere disciplines, maar is hierbij niet bezig met geïntegreerde beleidsvorming voor de gehele 
gemeente. De nadruk in de functie ligt op advisering. De advisering en ontwikkeling is gericht op 
kwaliteitszorg, binnen het eigen werkterrein.

Bij bouwsteen AB 9 ligt de nadruk op de toepassing van beleid. In de functie van adviseur kwaliteit 
en innovatie is de toepassing en uitvoering van beleid een onderdeel, maar de functie wordt 
daarnaast ook gekenmerkt door het adviseren over verbeteringen en innovatie. AB 9 wordt 
daarmee duidelijk overstegen.

Conclusie
Wij adviseren dit jaarplan te koppelen aan bouwsteen AB 10.
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Leeuwendaal
OVERHEID ONDERWIJS ZORG

Optimaliseert organisaties, mobiliseert mensen

Memo

Aan
Van
Datum
Betreft:

Gemeente Haarlem, Maurice Spier 
Leeuwendaal, Romy Paulissen 
17 november 2017
functiewaarderingsadvies Coördinerend handhaver locatie Zandvoort

Beste Maurice,

Je hebt ons verzocht een waarderingsadvies op te stellen voor de functie van Coördinerend 
handhaver locatie Zandvoort.

Hiervoor heb je ons de volgende informatie verstrekt:
• Functiewaarderingsverzoek.
• Contextbeschrijving Coördinerend handhaver locatie Zandvoort.
• Functiebeschrijving Teammanager integrale handhaving.
• Functiebeschrijving handhaver locatie Zandvoort.
• Functiebeschrijving Coördinerend integraal handhaver.
• Waarderingsadvies Coördinerend integraal handhaver.

Op basis hiervan hebben wij het advies opgesteld. Mocht je hierover vragen hebben, laat het ons 
dan gerust weten.

Met vriendelijke groet,

Romy Paulissen

Advies:
• Coördinerend handhaver locatie Zandvoort: U10.

92209/RPA/JHO
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^ Leeuwendaal

Functie: Coördinerend handhaver locatie Zandvoort
Hoofdafdeling: DW
Afdeling:
Registratie:

Veiligheid & Handhaving

Uit de functiebeschrijving zijn de volgende niveaubepalende werkzaamheden opgenomen als 
takenpakket:

• Integrale handhaving openbare omgeving
Controleert de naleving van wet- en regelgeving m.b.t. domein 1 of 2;
Verricht inspecties en onderzoek en signaleert afwijkingen en overtredingen;
Treedt corrigerend en verbaliserend op, past waar nodig bestuursdwang toe;
Geeft voorlichting en verstrekt informatie en aanwijzingen aan publiek en 
belanghebbenden;
Is verantwoordelijk voor het geografisch gebied Zandvoort m.b.t. vraagstukken op het 
terrein van integrale handhaving.

• Functioneel leidinggeven
- Adviseert, begeleidt en coacht medewerkers 'on the job’ op inhoud, kwaliteit en gedrag;

Ondersteunt de medewerkers en treedt op bij het oplossen van dagelijkse 
problemen/escalaties.

• (Uitvoering) actieprogramma
Stelt het actieprogramma op;
Draagt zorg voor de uitvoering van het actieprogramma;
Signaleert afwijkingen en doet voorstellen ter verbetering;
Maakt de vertaalslag van de dagelijkse praktijk en de ontwikkelingen in Zandvoort naar het 
actieprogramma.

• Bedrijfsvoering locatie Zandvoort
Beheert en bewaakt het budget en de formatie van Handhaving op de locatie Zandvoort; 
Beheert en bewaakt de capaciteitsplanning van Handhaving op de locatie Zandvoort;
Voert overleg met en adviseert de portefeuillehouder over de uitvoering van 
handhavingszaken in Zandvoort.

Koppeling aan bouwsteen
Vanwege het uitvoerende karakter van de functie dient de functie ingedeeld te worden in 
hoofdgroep U (Uitvoering).

De coördinerend handhaver is belast met uitvoerende en coördinerende werkzaamheden op het 
terrein van handhaving openbare omgeving. Het takenpakket bestaat uit het controleren van de 
naleving van wet- en regelgeving m.b.t. domein 1 of 2, het verrichten van inspecties en onderzoek, 
het functioneel leidinggeven, het opstellen en zorg dragen voor het uitvoeren van het 
actieprogramma en het beheren en bewaken van het budget, de formatie en de capaciteitsplanning 
van handhaving op de locatie Zandvoort. Ook is er sprake van het adviseren van de 
portefeuillehouder over de uitvoering van handhavingszaken in Zandvoort en het vertalen van de 
dagelijkse praktijk en ontwikkelingen naar het actieprogramma.

Binnen de hoofdgroep Uitvoering komen de bouwstenen U9 en U10 in aanmerking.
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tv Leeuwendaal

In bouwsteen U9 is sprake van het realiseren van nieuwe praktijkoplossingen met ruime mate van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, het deels ontwikkelen van werkwijzen en werkmethoden 
en het optreden als budgetverantwoordelijke. Dit is onderdeel van de functie coördinerend 
handhaver en komt naar voren in het mede opstellen en zorgdragen voor de uitvoering van het 
actieprogramma, het functioneel leidinggeven en het beheren van het budget, de formatie en de 
capaciteitsplanning.

Bouwsteen U10 kenmerkt zich als een uitvoerende functie, met zelfstandige beleid- en 
adviesaspecten. Deze beleid- en adviesaspecten zijn ook onderdeel van de functie coördinerend 
handhaver en komen onder andere naar voren in het voeren van overleg en het adviseren van de 
portefeuillehouder over de uitvoering van handhavingszaken. Het komt ook naar voren in het 
maken van de vertaalslag van de dagelijkse praktijk en de ontwikkelingen in Zandvoort naar het 
actieprogramma. Dit geeft de functie een beleidsadviserend karakter.

Bouwsteen U10A is niet van toepassing op de functie van coördinerend handhaver locatie 
Zandvoort. In deze bouwsteen is het beleidsadvies een wezenlijk onderdeel en vraagt het een 
specialisatie op het werkterrein. Omdat in de functie van coördinerend handhaver, naast het 
adviseren, ook een grote uitvoerende component voor komt, sluit dit niet aan.

Conclusie

Wij adviseren de functie te koppelen aan bouwsteen U10.
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