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Onderwerp: Uitwerkingsplan Hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer 
Reg. Nummer: 2012-454059 
 
 
 
1. Inleiding 
 
In 2011 heeft het college opdracht gegeven om de hoofdafdelingen Wijkzaken en 
Stedelijke Projecten samen te voegen. Begin 2012 is de contourennota voor de 
reorganisatie van Wijkzaken en Stedelijke Projecten door het college goedgekeurd, 
waarin de uitgangspunten voor de inrichtingsfase zijn vervat. Met het 
uitwerkingsplan geven we invulling aan gemeentelijke taakstellingen en maken we 
onze hoofdafdeling toekomstbestendig. 
 
Achtergrond voor deze reorganisatie is drieledig: snel veranderende 
(maatschappelijke) omgeving, veranderingen in de markt én in de arbeidsmarkt. 
Concrete aanleiding is een gemeentelijke taakstelling op formatie. Met de 
reorganisatie willen we daarnaast een aantal interne knelpunten oplossen: 
onvoldoende aansluiting beleid en uitvoering, een verkokerde organisatie en 
onvoldoende aanspreken van medewerkers op professionaliteit en 
verantwoordelijkheid. 
 
De reorganisatie telt uiteindelijk voor de periode 2013-2018 op tot een meerjarige 
besparing van € 7,2 miljoen, wat € 0,6 miljoen meer is dan de meerjarig opgetelde 
taakstellingen van € 6,6 miljoen. 
 
2. Besluitpunten college 
 
1) Het college besluit akkoord te gaan met het uitwerkingsplan, de genoemde 

bijlagen en de organisatiewijziging per 1 mei 2013; 
2) Het college besluit akkoord te gaan met de genoemde voorlopige nieuwe 

organisatiestructuur, formatie, functies, functiebeschrijvingen, voorlopige status 
van de functies en de voorlopige waarderingen van de functies per 1 mei 2013 ; 

3) Het college besluit akkoord te gaan met de voorlopige Afwijkende persoonlijke 
statussen (bijlage I, geheim in verband met privacy-gevoelige informatie); 

4) Het college besluit de betrokken medewerkers kort na besluitvorming te 
informeren; 

 
3. Beoogd resultaat 
 
Resultaat van de reorganisatie is tweeledig: 
1. Het inrichten van een organisatie die flexibel reageert op de maatschappelijke 

vraag met een hoogwaardige dienstverlening vanuit het fysieke domein, 
zodanig dat de benodigde kennis en expertise voor de gemeente voor handen 
blijft, de relatie met burger en bestuur centraal staat, de kwaliteit van diensten 
gelijk blijft dan wel verbeterd en de kosten worden verlaagd 

2. Het realiseren van een financiële taakstelling op personele kosten. Deze 
taakstelling loopt op van ruim 600.000 euro in 2013 tot ruim 1,6 miljoen euro 
structureel in 2018. 
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Om de resultaten van de inrichting te realiseren focussen we ons in de nieuwe 
organisatie op vijf speerpunten: 
1. Doorontwikkelen van het gebiedsgericht werken 
2. Verder uitbesteden van taken 
3. Professionaliseren van de bedrijfsvoering 
4. Introduceren van een sturingsmodel waarin de verantwoordelijkheid van 

medewerkers optimaal wordt gefaciliteerd 
5. Investeren in een open cultuur gericht op samenwerken en elkaar aanspreken 
 
Om de resultaten van de financiële taakstelling op personele kosten te realiseren 
besteden we met ingang van 2013 gefaseerd een aantal uitvoerende taken uit. Dit 
levert een structurele formatiereductie op van 46,26 FTE en een besparing van € 
680.042 op jaarbasis. Aangezien we daarmee de taakstelling niet volledig 
realiseren, hebben we aanvullende maatregelen geformuleerd, waaronder een 
besparing op het personele deel van de aanneemsom. 
  
Om beleid en uitvoering op elkaar te laten aansluiten vindt uitwisseling plaats van 
beleidstaken naar Stadszaken en van programmamanagement Waarderpolder en 
planeconomie naar Gebiedsontwikkeling en Beheer. 
 
4. Argumenten 

 
Met het gebiedsgericht werken formuleren we een antwoord op een belangrijk 
knelpunt in de huidige organisatie: onvoldoende afstemming tussen beleid en 
uitvoering én de verkokering tussen de afdelingen binnen de huidige 
hoofdafdelingen. Door gebiedsgericht werken verwachten we dat afdelingen die 
beleid ontwikkelen en afdelingen die beleid uitvoeren meer met elkaar en met 
partners uit de stad zullen afstemmen en afspraken maken over de uit te voeren 
opgaven. Dit leidt uiteindelijk tot meer tempo, slagkracht en flexibiliteit in de 
uitvoering. Het gebiedsgericht werken draagt daarnaast bij aan de financiële 
doelstelling: kostenbesparing door effectiever en efficiënter werken.  

 
Door het uitbesteden van taken verwachten we als organisatie rolbewuster, 
flexibeler en efficiënter te kunnen reageren op vraagstukken in het fysieke domein. 
We versterken de kwaliteit van het opdrachtgeverschap in de organisatie en zorgen 
daarmee voor een hoogwaardiger dienstverlening. Met behoud van eigen kennis en 
expertise, maken meer en gerichter gebruik van de capaciteit, expertise en 
initiatieven van derden. Het uitbesteden van taken draagt daarnaast bij aan de 
financiële doelstelling: een structurele besparing op de personele kosten. 
 
5. Kanttekeningen 
 
 De nieuwe organisatie vraagt een fundamenteel andere sturing, werkwijze en 

cultuur. Dit vraagt veel van de managers en medewerkers die in de nieuwe 
organisatie gaan werken, evenals van bestuurders en andere hoofdafdelingen 
waarmee samen gewerkt wordt. Wanneer de nieuwe werkwijzen niet volledig 
of niet snel genoeg tot stand komen is het mogelijk gevolg productiviteitsverlies 
en minder financieel effect 

 De nieuwe werkwijze leidt tot andere processen, rollen en functies. Dit betekent 
dat een groot deel van de functies vervalt en dat nieuwe functies zijn gecreëerd. 
Dit levert naast nieuwe kansen ook onzekerheid op bij medewerkers in de 
organisatie. Bovendien resulteert de krimp van de organisatie in een minimale 
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boventalligheid van 35 fte. Indien we nieuwe functies niet kunnen vervullen 
met medewerkers die deel uit maken van de kring van betrokkenen neemt de 
boventalligheid toe. 

 De nieuwe organisatie leidt tot diverse frictiekosten (kosten voor 
boventalligheid, verhuiskosten en overige reorganisatiekosten zoals 
opleidingskosten. Voor deze frictiekosten zijn diverse dekkingsbronnen 
geformuleerd. 

 De besparingen van de reorganisatie zijn geen hard gegeven. Dat komt om dat 
de besparingen op personele kosten niet van te voren exact te berekenen zijn. 
Omdat de plaatsing nog moet plaatsvinden kunnen we geen rekening houden 
met de invloed van periodieken van medewerkers die al langer aan de 
gemeentelijke organisatie verbonden zijn, de loonsom kan hierdoor uiteindelijk 
hoger uitvallen . De besparingen op personele kosten zijn nu gemaakt op een 
standaard gegeven (traptrede in loonschaal). 

 
6. Uitvoering 
 
Uitgaande van de vaststelling van het uitwerkingsplan 9 oktober 2012, dient er 
vanaf oktober te worden gestart met de uitvoering van dit besluit, op gebied van 
plaatsingen. In september zal al gestart worden met het verder verfijnen van de 
werking van de nieuwe hoofdafdeling zodat de nieuwe organisatie kan starten vanaf 
1 januari 2013.  
 
Hiertoe hebben we de volgende taken geïdentificeerd:  
1. Plaatsingsproces: plaatsing van managers en medewerkers en daarbij ook 

taakoverdracht vaststellen.  
2. Om boventalligheid en daarmee frictiekosten te minimaliseren hebben we een 

mobiliteitscoach aangesteld dit nu al gesprekken over mobiliteit opstart. 
3. Uitwerken en modelleren van processen, bevoegdheden en mandatering, voor 

alle functies en daarbij gekoppeld aan sturingsprincipes van hoofdafdeling.  
4. Starten met opstellen gebiedsopgaves en gebiedsprogramma’s 
5. Op orde brengen van de randvoorwaarden om de nieuwe hoofdafdeling in te 

richten (huisvesting, begroting, etc). 
6. Integraal de nieuwe werkwijze implementeren: met bestuurders (over 

gebiedswethouderschap, rolvastheid), met DT-leden (rondje na vaststelling 
uitwerkingsplan), en met nieuwe MT (na tweede helft oktober als MT geplaatst 
is)   
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7. Bijlagen (ter inzage) 
 
Uitwerkingsplan hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer 
Bijlage A1: Functies Wijkzaken (Oud) 
Bijlage A2: Functies Stedelijke Projecten (Oud) 
Bijlage A3: Functies Gebiedsontwikkeling en Beheer (Nieuw) 
Bijlage B1: Was / Wordt lijst Gebiedsontwikkeling en Beheer 
Bijlage B2: Toelichting functie betreffende herverdeling taken WKZ en STP 
Bijlage C: Gelijksoortige functies 
Bijlage D: Functiebeschrijvingen en waarderingsadviezen Leeuwendaal 
Bijlage E: Formatievergelijking Beleidsfunctie OGV naar Stadszaken 
Bijlage F: Wordt-was lijst Stadszaken OGV – Wijkzaken OGV 
Bijlage G: Tabel capaciteit projectorganisatie 2013 
Bijlage H: Functievergelijking management, oktober 2012 
Bijlage I: Afwijkende persoonlijke statussen (geheime bijlage i.v.m. privacy- 
gevoeligheid). 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 



 

 

UITWERKINGSPLAN  
 
HOOFDAFDELING 
GEBIEDSONTWIKKELING 
EN BEHEER 
 
 
Versie 8 
 
Ten behoeve van de vergadering van het college van B&W 4 december 2012 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Haarlem, november 2012



 
 

2 

 
Uitwerkingsplan hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer 

 
 
 

INHOUDSOPGAVE 

 

Overige Bijlagen: ............................................................................ 3 

1. Algemeen ................................................................................... 4 

1.1 Inleiding ......................................................................................... 4 

1.2 Achtergrond en aanleiding tot de reorganisatie .............................. 4 

1.3 Doel van de reorganisatie ............................................................... 5 

2. De huidige situatie ..................................................................... 6 

2.1 Huidige organisatieopzet ................................................................ 6 

2.2 Knelpuntenanalyse ......................................................................... 6 

3. De nieuwe situatie ..................................................................... 8 

3.1 Uitgangspunten .............................................................................. 8 

3.2 Missie ............................................................................................. 8 

3.3 Visie op de organisatie.................................................................... 8 

3.4 Nieuwe werkwijze: gebiedsgericht werken ..................................... 9 

3.5 Nieuwe werkwijze: uitbesteden van uitvoerende taken ................ 12 

3.6 Nieuwe organisatie ....................................................................... 16 

3.7 Huisvesting en facilitaire ondersteuning ....................................... 20 

4. Het reorganisatie plan (van was naar wordt) ........................... 22 

4.1 Algemeen ...................................................................................... 22 

4.2 Aanvullende regels ....................................................................... 22 

4.3  Proces ..................................................................................... 22 

4.4 Functies ........................................................................................ 23 

4.5  Statusbepaling ........................................................................ 23 

4.5.1  Uitwisseling functies tussen hoofdafdelingen ........................... 25 

4.6 Formatie en bezettingscijfers ....................................................... 26 

4.7 Overzicht status functies .............................................................. 27 

4.7.1 Vervallen functies binnen oude organisatie .......................... 27 

4.7.2 Voortgezette functies plus voortgezette functies formatie 

verminderd ......................................................................................... 29 

4.7.3 Plaatsingssystematiek afbouw projecten ................................... 30 

4.7.4 Nieuwe functies ......................................................................... 32 

4.7.5 Soortgelijke functies .................................................................. 33 

4.7.6 Toekomstige formatiereductie ................................................... 33 

4.8 Boventalligen en natuurlijk verloop .............................................. 33 

5. Financiën .................................................................................. 36 

5.1 Bezuinigingstaakstellingen van de hoofdafdeling ......................... 36 

5.2 Kosten van de hoofdafdeling en financiële effecten van 

maatregelen ....................................................................................... 37 

5.3 Boventalligheid en frictiekosten ................................................... 39 

5.4 Reorganisatiekosten ..................................................................... 39 



 
 

3 

 
Uitwerkingsplan hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer 

 
 
 

5.5 Outputeffecten nieuwe hoofdafdeling: algemene financiële effecten 

gebiedsgericht werken en uitbesteden ............................................... 39 

6. Risicoanalyse ........................................................................... 42 

BIJLAGEN ..................................................................................... 44 

BIJLAGE 1 Afwegingskader uitbesteding projecten ...................... 45 

BIJLAGE 2 Voorbeeldprocessen .................................................... 46 

BIJLAGE 3 Implementatieplan ...................................................... 50 

BIJLAGE 4: Cultuuronderzoek competenties en functies .............. 51 

Overige Bijlagen: 

A1: Wijkzaken formatie 
A2: Stedelijke Projecten formatie 
A3: Gebiedsontwikkeling en beheer formatie 
B1: Was-Wordt lijst WKZ/STP – Gebiedsontwikkeling en beheer 
B2: Toelichting per functie betreffende herverdeling taken  
C: Gelijksoortige functies 

D: Nieuwe functiebeschrijvingen 
E: Formatievergelijking oud - nieuw afdeling Beleid OGV 
F: Was-Wordt lijst STZ OGV beleid – WKZ OGV beleid 
G: Tabel capaciteit projectorganisatie 2013 
H: Functievergelijking management 



 
 

4 

 
Uitwerkingsplan hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer 

 
 
 

1. Algemeen 

1.1 Inleiding 
In dit uitwerkingsplan staat de samenvoeging van twee hoofdafdelingen Wijkzaken 
en Stedelijke Projecten beschreven. De samenvoeging van deze twee 
hoofdafdelingen is conform het Sociaal Statuut van Haarlem een reorganisatie en 
om deze formeel te bekrachtigen is een uitwerkingsplan vereist. 
 

De basis voor dit uitwerkingsplan en het uitwerkingsbesluit is in oktober 2011 
gelegd: het college heeft toen in het projectplan opdracht voor de reorganisatie 

gegeven. In maart 2012 hebben directieteam en college het ontwerp (kaders, 
taken en leidende thema’s) voor de reorganisatie goedgekeurd in de 
contourennota. Met dit uitwerkingsplan ronden we de inrichting van de nieuwe 
organisatie af. Na het besluit start de implementatie. 
 
In dit plan geven we op hoofdlijnen weer hoe de nieuwe organisatie werkt. We 
beschrijven twee nieuwe werkwijzen: gebiedsgericht werken en het uitbesteden 

van taken. Daarnaast geeft het uitwerkingsplan inzicht in de gevolgen voor 
functies, formatie en financiën. 

1.2 Achtergrond en aanleiding tot de reorganisatie 
De samenleving verandert en vraagt dat wij als gemeente flexibel en snel om 
kunnen gaan met deze dynamiek. In het huidige tijdsgewricht moeten we als 

publieke organisatie steeds creatiever worden in de antwoorden die we geven op 

de vraagstukken die op ons afkomen. Dit vraagt naast wendbaarheid, een andere 
rolneming die past bij het vraagstuk en versterking van samenwerking met 
partners in de stad.  
 
Al enkele jaren zien we projecten in omvang en aantal en budgetten teruglopen 

door ingrijpende veranderingen in de markt. Ook hier zien we onze rol veranderen: 
er zijn steeds minder projecten waar we integraal voor worden gevraagd. Deze 
veranderingen hebben ook impact op onze hoofdafdeling. Het vraagt om een 
compactere organisatie die flexibeler kan werken tegen minder kosten.  
 
Naast veranderingen in de markt zorgen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor 
de vraag om goed gekwalificeerd personeel. De vergrijzing zet bijvoorbeeld de 

kennis en expertise die we in huis hebben onder druk. 
 
In de organisatie is ook een belangrijke beweging gaande van medewerkers die zelf 
willen veranderen. De afgelopen periode hebben we daarom stilgestaan bij onze 
cultuur. Concernbreed is een beeld geschetst van een adaptieve en productievere 

cultuur. Op basis van nader onderzoek en in ronde tafel gesprekken hebben 
medewerkers belangrijke competenties benoemd die we in de nieuwe hoofdafdeling 

willen verankeren in functies, houding en gedrag. 
  
Een belangrijke aanleiding van de reorganisatie ligt ten slotte in de gemeentelijke 
bezuinigingen. Als nieuwe hoofdafdeling moeten we vanaf 2013 een taakstelling op 
de formatie realiseren. Deze taakstelling loopt op van ruim 600.000 euro in 2013 
tot ruim 1,6 miljoen euro structureel in 2018. 
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Dit alles vraagt dat we de hoofdafdeling ontwikkelen naar een compacter, flexibeler 
en hoogwaardiger concept. We willen de organisatie zo inrichten dat deze sneller 
en beter met de omgeving interacteert. In die nieuwe organisatie is samenwerking 

(met elkaar en met de burgers en partners in de stad) het kernbegrip. 
 

1.3 Doel van de reorganisatie 
Doelstelling van de reorganisatie is tweeledig: 
1. Het inrichten van een organisatie die flexibel kan reageren op de vraag van de 

maatschappij met een hoogwaardige dienstverlening vanuit het fysieke domein 
(projecten, dagelijks beheer, stedelijk beheer en leefbaarheid) waarbij de 
benodigde kennis en expertise voor de gemeente voor handen blijft, de relatie 
met burger en bestuur centraal staat, de kwaliteit van diensten gelijk blijft dan 
wel verbeterd en de kosten worden verlaagd. 

2. Het realiseren van een financiële taakstelling op personele kosten. Deze 
taakstelling loopt op van ruim 600.000 euro in 2013 tot ongeveer 1,6 miljoen 

euro structureel in 2018.  
 
De inrichting van de hoofdafdeling laten we aansluiten op de ambitie van de gehele 
gemeente Haarlem om een moderne, kleine, slimme, flexibele, servicegerichte en 
betrouwbare overheid te zijn. Daarbij staat samenwerken intern en extern centraal, 
zodat het bestuur, de burger, de partners en de stad optimaal worden bediend. 
 

Om deze doelstelling te realiseren focussen we ons op vijf speerpunten die we in de 
volgende hoofdstukken verder uitwerken: 
1. Doorontwikkelen van het gebiedsgericht werken 

2. Verder uitbesteden van taken 
3. Professionaliseren van de bedrijfsvoering 
4. Introduceren van een sturingsmodel waarin de verantwoordelijkheid van 

medewerkers optimaal wordt gefaciliteerd 
5. Investeren in een open cultuur gericht op samenwerken en elkaar aanspreken 
 
Met de nieuwe organisatie lossen we een aantal bestaande knelpunten op die we in 
het volgende hoofdstuk verder beschrijven. 
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2. De huidige situatie 

2.1 Huidige organisatieopzet 
De huidige hoofdafdeling Wijkzaken en de hoofdafdeling Stedelijke Projecten zijn 
onderwerp van dit afdelingsplan.  
 
De hoofdafdeling Wijkzaken bestaat uit de afdelingen: 
 Bedrijfsbureau 

 Beleid openbare ruimte groen en verkeer (OGV-beleid) 
 Dagelijks beheer en techniek (DB&T) 

 Gebiedsmanagement 
 Programma openbare ruimte groen en verkeer (OGV-programma’s) 
 
De hoofdafdeling Wijkzaken draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte in de breedste zin van het woord. Wijkzaken richt zich op het in 
stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte, het aanbod van 
voorzieningen, samenhang in de wijken, bereikbaarheid en sociale cohesie. De 

kerntaken van Wijkzaken zijn dus niet alleen gericht op de fysieke, maar ook op de 
sociale leefomgeving: leefbaarheid in de wijken. Wijkzaken voert van 
beleidsontwikkeling tot uitvoering de regie op het beheer en onderhoud van 
openbare ruimte, hierop richten de vooral de afdelingen DB&T, OGV-beleid en 
OGV-programma’s zich. De afdeling gebiedsmanagement heeft als kerntaak met 
partners (intern en extern) te komen tot toekomstgerichte plannen en 

programma’s en activiteiten voor verbeteringen van de leefbaarheid en veiligheid. 

 
De hoofdafdeling Stedelijke Projecten bestaat uit de afdelingen: 
 Kwaliteit en informatie 
 Projectmanagement 
 Projectondersteuning 
 Techniek & advies 

 
Stedelijke Projecten is de hoofdafdeling waar in opdracht van interne partners uit 
de gemeente projecten worden uitgewerkt en/of gerealiseerd en waar de expertise 
in huis is over alle technische aspecten die bij de uitvoering van projecten nodig 
zijn. Stedelijke Projecten werkt feitelijk binnen een matrix organisatie met 
enerzijds lijnafdelingen en anderzijds een project en programmakolom. De afdeling 
projectmanagement levert capaciteit voor project- en/of proces management 

waarbij zij in opdracht projecten ontwikkelen en uitvoeren. De afdeling 
projectondersteuning levert, vaak in samenwerking met projectmanagement, 
ondersteuning ten behoeve van de projecten op administratief- en organisatorisch 
gebied. In de afdeling techniek en advies is de technische kennis en advies op de 

uitvoering van complexe fysieke projecten geborgd. Zij wordt net als 
projectmanagement en –ondersteuning ingezet ten behoeve van projecten of direct 

bij opdrachtgevers. 

2.2 Knelpuntenanalyse 
De hoofdafdelingen Wijkzaken en Stedelijke Projecten zijn beiden hoofdafdelingen 
met een sterk uitvoerend karakter, die gemeentebreed opereren. In de uitvoering 
ervaren bestuurders, managers en medewerkers dat beleid en uitvoering 

onvoldoende op elkaar aansluit. Tussen stedelijke opgave en gebiedsopgave moet 
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meer (kennis)uitwisseling en afstemming plaatsvinden, zodat meer efficiency en 
minder vertraging in de uitvoering optreedt. Door het gebiedsgericht werken moet 
de uitvoeringskracht en integraliteit in de gebieden toenemen en een situatie 

ontstaan waarin meer wordt ingespeeld op vragen vanuit samenleving, burgers, 
bedrijven en partners. 
 
Ontwikkelingen in de markt leiden niet alleen tot een structurele daling van het 
projectvolume maar ook tot andere vragen. De vragen die ons in het fysieke 
domein worden gesteld zijn kleiner, gerichter en specialistischer geworden. Dit 

vraagt om een kwalitatief hoogwaardige organisatie die veel kennis en kunde in 

huis heeft, maar wel substantieel kleiner is (minder kwetsbaar) en meebeweegt 
met de markt. We verwachten dat we door een werkwijze, waarbij we meer 
gebruik maken van de capaciteit, expertise en initiatieven van derden, effectiever 
en efficiënter kunnen reageren op vraagstukken die op ons afkomen. 
 
In de huidige organisatie ervaren medewerkers van Stedelijke Projecten en 
Wijkzaken verkokering en een sterke inhoudelijke sturing, met als gevolg te weinig 

integrale samenwerking en te weinig ruimte om vragen slagvaardig te 
beantwoorden. Veel huidige leidinggevenden zijn voor een te groot deel 
‘meewerkend voorman’ en daarmee te weinig integraal manager. Het gevolg 
hiervan is dat medewerkers te weinig worden aangesproken op hun eigen 
professionaliteit en verantwoordelijkheid. 
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3. De nieuwe situatie 

3.1 Uitgangspunten 
In de hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer willen we nauwgezet aansluiten 
bij de concernbrede uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de 
organisatie. We doen dat door de thema’s gebiedsgericht werken en uitbesteden 
een sleutelrol te geven in de hoofdafdeling. We richten ons sterker op de 
Haarlemse samenleving door ons dichter op burgers, vanuit de gebieden te werken 

en meer gebruik te maken van de kennis, kunde en innovatiekracht van derden. 
We leggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie en geven managers een 

voorwaardenscheppende rol: de inhoud wordt primair geborgd door onze 
professionals. Versterking van de bedrijfsvoering en werken aan een cultuur van 
samenwerken en elkaar aanspreken, vormen hierbij het vertrekpunt. De 
hoofdafdeling wordt de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering. De focus 
ligt in beginsel op het fysieke domein, via het gebiedsgericht werken willen we ook 
anticiperen op het uitvoeren van opdrachten vanuit andere hoofdafdelingen. In de 
hoofdafdeling  bieden wij de mogelijkheid  om de uitvoering van activiteiten of 

projecten uit bijvoorbeeld het sociaal domein en veiligheidsdomein in de gebieden 
op te pakken. In de paragraaf over het gebiedsgericht werken gaan we hierop in. 
 
Door de missie, visie, nieuwe focus en het gebiedsgerichte werken kiezen we 
ervoor beleidstaken over te brengen naar de hoofdafdeling Stadszaken en het 
programmamanagement van de Waarderpolder en planeconomen naar de 

hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer te brengen. 

 
Zoals ook in de contourennota is beschreven is het leidend motief van deze 
reorganisatie om de organisatie dusdanig te vernieuwen dat deze hoogwaardiger, 
flexibeler en wendbaarder is. Tenslotte leveren we met de reorganisatie een 
bijdrage aan de bezuinigingen op de gemeentebegroting door onze formatie te 
laten krimpen. 

3.2 Missie 
Gebiedsontwikkeling en Beheer draagt zorg voor de inrichting en het beheer van de 
stad. Zodat Haarlem er verzorgd, onderhouden en aantrekkelijk uitziet en een 
aantrekkelijke stad is om te wonen, werken en recreëren. 

3.3 Visie op de organisatie 
De afdeling is klein, netwerkgericht en flexibel, opdat het burgers en  
partners in de stad optimaal inzet en kan bedienen met de juiste mens op de 
juiste plaats zowel qua inhoudelijke kennis als qua competenties tegen zo min   
mogelijke kosten. 

   

We werken effectief en efficiënt, niet bureaucratisch, met weinig managers en 
passen ons snel aan de omgeving aan waardoor we toekomstbestendig zijn. We 
waarborgen het niveau en de kwaliteit van dienstverlening en stellen dit interactief 
op. Dat kan door een flexibele afdeling te organiseren die snel op de vraag van de 
maatschappij kan reageren binnen het fysieke domein. Dan doen we met een 
kleine organisatie die veel kennis en expertise in huis heeft, met een scherp zicht 
op de markt.  
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De cultuur en houding in de organisatie is slagvaardig, open en extern 
georiënteerd. Mensen durven elkaar aan te spreken. De  organisatie investeert in 
de relatie tussen burger en bestuur. Bestuurlijk inlevingsvermogen wordt als 

kerncompetentie in alle lagen ontwikkeld. Bestuur en medewerkers weten hun rol 
en houden daar ook aan vast. Medewerkers hebben de ruimte om ondernemend te 
zijn, samen te werken, snel en effectief besluiten te nemen. Kennis delen en 
proactief in de omgeving staan is hun tweede natuur. Managers zijn primair 
voorwaardenscheppend, faciliterend en stimulerend naar de medewerkers 

3.4 Nieuwe werkwijze: gebiedsgericht werken 
In de hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer willen we het gebiedsgericht 
werken een sleutelrol geven en versterken. We maken het een leidend 
sturingsprincipe in de uitvoering. 
 
Doel van gebiedsgericht werken 
Het doel van gebiedsgericht werken is het effectief en efficiënt realiseren van 

maatschappelijke resultaten met een minimum van overlast voor de burger. De 
kernwoorden zijn een schone, hele, veilige en leefbare omgeving. Het ontwikkelen 
en versterken van het gebiedsgerichte werken, moet leiden tot goede en integrale 
samenhang tussen beleid en uitvoering en waarbij voor de korte en lange termijn 
gedacht wordt vanuit de gebieden. Het resultaat is meer maatschappelijk effect, 
slagkracht en versnelling van de uitvoering en een organisatie die flexibel en snel 
op de vraag van de (collectieve) burger kan spelen. 

 
Basis voor handelen in gebiedsopgave en gebiedsprogramma 
Vanuit de politiek, beleidsafdelingen en de (maatschappelijk) partners worden 

doelstellingen, prioriteiten en resultaten benoemd, waarmee de inzet van de 
gebieden kan worden bepaald. Die inzet leggen we per gebied in vast in twee 
documenten: de gebiedsopgave en het gebiedsprogramma.  

 
Gebiedsopgave 
In de gebiedsopgave benoemen we op middellange termijn waar we met het 
gebied willen staan. De input voor de gebiedsopgave wordt grotendeels ingevuld 
vanuit het collegeprogramma, beleidsafdelingen en strategisch beheer. Bij het 
maken van de gebiedsopgave worden ook partners, bedrijven of burger uit het 
gebied betrokken. De ingrediënten van de gebiedsopgave zijn: 

 Stedelijke opgaven vertaald naar specifieke gebiedsopgave (nieuwe 
ontwikkelingen) 

 Ontwikkelopgave in het beheer, onderhoud en vervanging van de openbare 
ruimte (staat van areaal) 

 Perspectief voor middellange termijn: waar staan we dan? (‘hoger doel’) 
 Analyses van problemen die specifiek zijn voor het gebied (koppeling van 

leefbaarheidsmonitoren in de gebiedsopgaven) 

 Ruimte voor de inbreng en initiatieven van burgers, partners en bedrijven 
 

Bij ingrijpende politieke of externe veranderingen kan de gebiedsopgave worden 
herijkt. Dit gaat altijd in nauw overleg met het college, de betrokken 
beleidsafdelingen en de betreffende gebieden. De gebiedsopgave wordt vertaald 
naar projecten en programmering in het gebiedsprogramma. 

 
Gebiedsprogramma 
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Op basis van de gebiedsopgave, de input van beleidsafdelingen, strategisch beheer 
en partners uit de stad wordt een gebiedsprogramma gemaakt. De looptijd en 
doorkijk van het programma sluit aan op de gebiedsopgave, maar wordt per jaar 

(‘jaarschijf’) besproken en gedurende het jaar herijkt. De projecten die door 
gemeente en partners in de gebieden worden uitgevoerd staan in het 
gebiedsprogramma. In de gebiedsprogramma’s beschrijven we ook wie welke 
activiteiten of projecten uitvoert. We denken bijvoorbeeld aan: 
 Groot- en vervangingsonderhoud (civieltechnische werken en milieuwerken) 
 Bestemmingsplannen 

 Gebiedsvisies die gemaakt gaan worden 

 Herstructureringsplannen 
 Wijkcontracten 
 Uitvoeringsacties op thema’s onderwijs, economie, veiligheid, sociale zaken, 

sport en openbare ruimte die in het gebied uitgevoerd worden 
 Initiatieven van derden die bijdragen aan de gebiedsopgave 
 Activiteiten of projecten die gelinkt zijn met uitvoering in andere gebieden 
 Activiteiten op het gebied van dagelijks beheer uitvoering servicebestekken, 

afvalbeleid, uitvoering beeldbestekken 
 Beleidsontwikkelingen die niet gebiedsspecifiek zijn worden niet in de 

gebiedsprogramma’s benoemd (bijv. MRA-opgave, parkeren, HVVP) 
 Gebiedsgericht communicatieplan 
 
Het proces waarop gebiedsopgaven en gebiedsprogramma’s tot stand komen staat 

in bijlage 2 beschreven. 
 
Verantwoordelijkheden binnen gebiedsgericht werken 

In onderstaande tabel geven we de verantwoordelijkheden en rollen van 
gebiedsmanagement en beleidsafdelingen weer. 

 

In de uitgangspunten hebben we benoemd dat we de mogelijkheid willen bieden 
om bijvoorbeeld uitvoering van het sociale- en veiligheidsdomein in de gebieden op 
te pakken. Gebiedsmanagement en beleidsafdelingen bepalen in overleg waar de 

uitvoering wordt belegd. Hierbij onderscheiden we drie varianten: 
1. Lichte variant: opgave is opgenomen in het gebiedsprogramma en belegd bij 

de lijn. Afstemmen en ‘haal en breng plicht’ van beleidsafdelingen naar 
gebieden (opnemen ter info in het gebiedsprogramma) 

Gebiedsmanagement Beleidsafdelingen 

 aanspreekpunt voor college en 
beleidsafdelingen voor de uitvoering 

 adviseren college en gebieden over 
beleid 

 vertalen signalen vanuit de uitvoering 
naar college en beleidsafdeling 

 brengen vanuit hun kennis en expertise 
de stedelijke opgave in verband met de 
gebiedsopgave en gebiedsprogramma 

 verantwoordelijk voor realisatie van 
gebiedsprogramma’s met daarin 
opgenomen collegedoelstellingen 

 verantwoordelijk voor integrale 
afstemming en advisering op 
beleidsniveau 

 zorgt voor opstellen van gebiedsopgave 
en gebiedsprogramma 

 voorzien beleidsnota’s van een 
gebiedsparagraaf 

 nemen projecten en activiteiten op in het 
gebiedsprogramma 

 nemen werkzaamheden voor de 
gebiedsteams op in hun beleidsplan/-
werkplan 
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2. Middelvariant: opgave is opgenomen in het gebiedsprogramma en belegd bij 
de lijn, met het oog op afstemming in de uitvoering is (tijdelijke) aansluiting 
medewerker(s) bij het gebiedsteam noodzakelijk (werkt mee in gebiedsteams) 

3. Zware variant: verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opgave is 
overdragen van beleidsafdelingen naar het gebied en wordt daar uitgevoerd 
(capaciteit en financiering vanuit lijn naar gebiedsteams) 

 
Voor het fysieke domein zal het aandeel dat in de gebieden wordt uitgevoerd groter 
zijn dan voor de rest van de organisatie. Naast de uitvoering in gebieden, blijft voor 

beleidsafdelingen en lijnorganisatie het overgrote deel van de reguliere uitvoering 

vooralsnog bestaan zoals hij is, denk aan de gemeentelijke dienstverlening vanuit 
Sociale Zaken of Dienstverlening of het programma Samen voor Elkaar. De 
ontwikkelingen in het sociale domein kunnen er overigens toe leiden dat deze een 
nadrukkelijke rol gaan spelen in de opstelling van gebiedsprogramma’s. 
 
Om de rol in de uitvoering waar te maken krijgt de gebiedsmanager bevoegdheden 
en budgetten toegekend om te sturen op de beoogde doelen uit het 

gebiedsprogramma (bundeling van budgetten voor dagelijks beheer, beheer en 
onderhoud, en kredieten grote projecten). De inzet van capaciteit en mensen voor 
de uitvoering van het gebiedsprogramma krijgt de gebiedsmanager toegewezen 
vanuit de lijnmanager. Het moet ertoe leiden dat de gebiedsmanager vervolgens 
met voldoende mandaat kan sturen op de uitvoering en voldoende 
doorzettingsmacht heeft om binnen de gestelde kaders zelf besluiten te nemen. Bij 

eventuele twistpunten, escaleert de gebiedsmanager naar de 
hoofdafdelingsmanager die in overleg gaat met de collega van de betreffende 
hoofdafdeling.  

 
Gebiedsteams 
De uitvoering van de gebiedsprogramma’s gebeurt in gebiedsteams. Deze 
gebiedsteams worden functioneel aangestuurd door de gebiedsmanager. De 

gebiedsmanager stuurt medewerkers in de gebieden aan op basis van het 
gebiedsprogramma. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit, ontwikkeling, inzet en 
capaciteit van medewerkers is belegd bij de lijnmanagers. Gebiedsteams komen 
dus tot stand vanuit het samenspel tussen lijnmanager en gebiedsmanagers. 
 
In gebiedsteams zijn tenminste de volgende functies vertegenwoordigd: een 
gebiedsmanager, gebiedsmedewerker, gebiedsverbinder, beheerder gebied, 

dagelijks beheerder en procesmanager. In het hoofdstuk over de functies wordt de 
inhoud van voorgenoemde functies beschreven. Het opdrachtgeverschap voor 
gebiedsoverstijgende projecten (project dat in meerdere gebieden wordt 
uitgevoerd) wordt belegd bij één van de gebiedsmanagers. Het opdrachtgeverschap 
voor stadsbrede opgaven wordt belegd bij een (lijn)manager uit de hoofdafdeling. 
Het (lijn)management verdeelt de gebiedsoverstijgende en stadsbrede opgaven 

over de managers, daarbij streven we altijd naar een evenwichtige verdeling tussen 
de gebieden en tussen (lijn)managers. 
 
Naast de genoemde functies in het gebiedsteam kunnen beleidsafdelingen uit 
andere hoofdafdelingen medewerkers vanuit de lijn (tijdelijk) bij gebiedsteams 
laten aansluiten (bijvoorbeeld bij projecten die vanuit andere hoofdafdelingen 
worden opgenomen in het gebiedsprogramma’s). Ook is het mogelijk dat externe 

partijen of partners (bijvoorbeeld woningcorporaties, politie) aansluiten bij een 
gebiedsteam. 
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Gebiedsindeling 
Met de start van het gebiedsgericht werken wordt de aansturing van het 

programma en grondgebied van de Waarderpolder overgebracht naar de nieuwe 
hoofdafdeling. Dit heeft ook een wijziging van de indeling van gebieden tot gevolg. 
Om de gebieden gelijksoortig te houden qua inhoud en omvang, waarmee de 
opgave per gebied meer vergelijkbaar wordt, hebben we een nieuwe 
gebiedsindeling gemaakt. Het doel is om de opgave op het gebied van 
leefbaarheid, beheer, onderhoud en ontwikkeling per gebied vergelijkbaar te 

maken. Met de start van de hoofdafdeling hanteren we de volgende 

gebiedsindeling: 
 Noord: alles ten noorden van de spoorzone en Spaarndam (incl Lieven de Key) 
 Centrum: begrensd door de bolwerken, Leidsevaart, de singels, inclusief de 

Burgwalbuurt 
 Zuidwest: het gebied ten westen en ten zuiden van het centrum aan de 

oostkant begrensd door het Spaarne 
 Oost: ten oosten van gebied Noord en Centrum begrensd door de Schipholweg, 

(inclusief Waarderpolder)1 
 Schalkwijk: gebied ten zuiden van de Schipholweg en ten oosten van het 

Spaarne 
 
Met het gebiedsgericht werken formuleren we een antwoord op een belangrijk 
knelpunt in de huidige organisatie: onvoldoende afstemming tussen beleid en 

uitvoering én de verkokering tussen de afdelingen binnen de huidige 
hoofdafdelingen. Door gebiedsgericht werken verwachten we dat afdelingen die 
beleid ontwikkelen en afdelingen die beleid uitvoeren meer met elkaar en met 

partners uit de stad zullen afstemmen en afspraken maken over de uit te voeren 
opgaven. Dit leidt uiteindelijk tot meer tempo, slagkracht en flexibiliteit in de 
uitvoering. Het gebiedsgericht werken draagt daarnaast bij aan de financiële 
doelstelling: kostenbesparing door effectiever en efficiënter werken. In hoofdstuk 5 

werken we dit verder uit.  

3.5 Nieuwe werkwijze: uitbesteden van uitvoerende taken 
In de contourennota heeft het college de ambitie uitgesproken om een kleine en 
flexibele organisatie te ontwikkelen. Daarom gaan we een aantal uitvoerende taken 
uitbesteden. 

 
Het doel van het uitbesteden van uitvoerende taken is de kwetsbaarheid van de 
organisatie te verminderen en zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de 
inbreng van derden bij de ontwikkeling of realisatie van doelstellingen. We willen 
ook samenwerking tussen de gemeente en externe partijen verbeteren. Het 
resultaat is een kleinere organisatie die beter samenwerkt met partners, waarbij de 
focus ligt op maximale kwaliteit van de openbare ruimte met minimale 

overheidsinspanning. 
 
Het uitbesteden van taken is gebaseerd op twee basisuitgangspunten: 

                                                

 
1 In het gebied Oost hebben we specifieke aandacht voor het inrichten van het 

accountsmanagement van de Waarderpolder 
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1. Uitvoerende taken worden in beginsel op afstand geplaatst: uitvoerende taken 
betreffen bijvoorbeeld het opstellen van een strategisch beheerplan of 
directievoering van een project 

2. Regisserende of sturingstaken worden door de hoofdafdeling zelf gedaan: 
hieronder verstaan we bijvoorbeeld gebieds- en procesmanagement en 
strategisch beheer 

 
Het opdrachtgeverschap ligt in beginsel bij de gemeente en het 
opdrachtnemerschap (uitvoering) bij derden. Uitbesteden betekent niet dat we naar 

de taak geen omkijken meer hebben. Het vraagt dat we als opdrachtgever scherp 

en streng het proces en eindresultaat van deze taken in de organisatie borgen. 
 
Met een panel van experts uit de organisatie is aan de hand van criteria bepaald of 
het mogelijk is uitvoerende taken in regie te zetten. De volgende criteria hebben 
we hiervoor gebruikt: 
 Kwaliteit van de uitvoering moet minimaal gelijk blijven en waar mogelijk 

verbeteren 

 Uitbesteding moet de kwetsbaarheid (personeel) van de organisatie verkleinen 
en niet vergroten (niet afhankelijk worden van kennis van derden) 

 Na uitbesteding moet de basiskennis geborgd kunnen blijven in organisatie 
(technische kennis, vakkennis beheerdomeinen) 

 Taken worden uitbesteed aan partijen die deze taken/mensen ('eenvoudig') 
overneemt 

 Met uitbesteding is een financieel voordeel (efficiency, directe kosten) gemoeid 
 Uitbesteding van taken moet politiek haalbaar zijn. 
 

Om deze taken te kunnen uit besteden hebben we de volgende voorwaarden 
benoemd: 
 Professioneel contractmanagement: om opdrachten goed uit te kunnen 

besteden is het nodig dat we met veel zorg en kennis werken aan 

hoogwaardige en eenduidige opdrachtverstrekking en goede contracten met 
derden. Specialisme en expertise van de markt moeten we in eigen huis 
houden om de opdrachtverlening goed te kunnen aansturen. Om te sturen op 
de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van taken die zijn uitbesteed ontwikkelen 
we sturingsinstrumenten (bijhouden van resultaten van partners: past-
performance, contractevaluaties). 

 Heldere rolverdeling tussen procesmanagers en overige functies: bij het 

uitbesteden van taken wordt het managen en beheren van contracten 
belangrijker in de uitvoering van het primaire proces. Het is essentieel dat de 
rolverdeling tussen de procesmanagers (die contracten managen) en de rest 
van de functies in de reorganisatie helder en efficiënt wordt ingericht. 

 Bestuurlijke volhardendheid: door taken op afstand te zetten neemt het belang 
toe van prioriteren en maken van keuzes aan de voorkant. Dit vraagt van onze 

organisatie dat wij het gemeentebestuur nog scherper en duidelijker faciliteren 
bij het prioriteren en maken van keuzes. 

 Gefaseerde uitplaatsing van taken: het uitbesteden van taken gaat waar 
mogelijk gefaseerd, waarbij we zoveel mogelijk proberen te leren van de 
inhoud en het proces van uitbesteden. Hierdoor worden we stap-voor-stap 
beter in het uitbesteden en het regisseren van taken die op afstand staan. 

 Bij uitplaatsing van taken willen we rekening houden met logica van taken die 

onderdeel uitmaken van complexe ketens of complexe processen. 
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Op basis van bovenstaande criteria en voorwaarden hebben we voor een aantal 
uitvoerende taken de keuze gemaakt om deze op afstand te plaatsen: 
 We gaan vanaf 2013 een aantal taken afbouwen en gefaseerd in regie zetten 

 We zetten vanaf 2013 direct taken in regie 
 We zetten onderzoek naar uitbesteding voort op een aantal taken 
 
Vanaf 2013 afbouwen en gefaseerd op afstand zetten 
Vanaf start GOB gaan we drie clusters van taken gefaseerd uitbesteden aan 
derden. We doen dat door per taakcluster heldere contractvoorwaarden te 

definiëren en te onderzoeken welke marktpartijen deze taken kunnen gaan 

uitvoeren. 
 Projectorganisatie: 

− projectmanagement en –ondersteuning 
− projectgerelateerde taken (GREX binnen projecten, ontwerp en tekenen, 

risicomanagement, werkvoorbereiding, directievoering en toezicht) 
 Opstellen van beheer- en beleidsproducten 
 Klachten en meldingen (inclusief piketdiensten) 

 
Onder het uitbesteden van de projectorganisatie valt projectmanagement, 
projectondersteuning en uitvoerende projectgerelateerde taken: werkvoorbereiding 
(inclusief bestek), directievoering (inclusief toezicht), risicoanalyse, planeconomie 
per project (bijhouden van grondexploitaties), projectplanning, ontwerp en 
projectcommunicatie. Alle nieuwe projecten worden vanaf 2013 uitbesteed. Per  

project wegen we af of we het geheel of in onderdelen uitbesteden, welke vorm het 
meest past bij de situatie wegen we af met een beoordelingskader. Dit 
beoordelingskader zit in bijlage 1 toegevoegd. De huidige projecten, die tot en met 

2013 en verder doorlopen worden niet uitbesteed. We nemen in de hoofdafdeling 
formatie op om te sturen op de projecten die worden uitbesteed, voor lopende 
projecten is nog steeds formatie voorzien. We verwachten door uitbesteding de 
volgende voordelen te realiseren: 

 Kwaliteitsverbetering door slagvaardigheid, sturend vermogen en 
effectiever/efficiënter uitvoeren van projecten 

 Financieel voordeel: bedrijfsmatiger/efficiency op lange termijn verwachten we 
dat het totale budget dat we aan projecten uitgeven structureel daalt 

De basiskennis blijft geborgd (door gebiedsmanagers, procesmanagers en 
technisch adviseurs in huis te houden). 
 

Onder het opstellen van beheer- en beleidsprocessen valt uitbesteding van het 
onderzoek, advies en penvoerderschap van het strategisch beheerplan, 
speelruimteplan, openbare verlichting, gemeentelijk rioleringsplan en het 
beleidsplan VRI. Als gemeente blijven we zelf sturende taken uitvoeren 
(kaderstelling en inbreng bestuurlijke ambities). Ook blijven we als gemeente 
zorgdragen voor gegevens die aan deze beleidsproducten ten grondslag liggen. 

Het uitbesteden van deze taken levert de volgende voordelen op: 
 Kwaliteitsverbetering (specialistische externe partijen kunnen dit effectiever, 

efficiënter en kwalitatief hoogwaardiger uitvoeren) 
 Financieel voordeel (dat weten we uit ervaring van het incidenteel uitbesteden 

van deze taken vorig jaar)  
Voor deze taken is in de hoofdafdeling geen formatie opgenomen.  
 

Onder het uitbesteden van klachten en meldingen verstaan we het interpreteren en 
doorsturen van klachten en meldingen van burgers naar partijen die de klachten en 
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meldingen afhandelen. Dit is inclusief de piketdiensten (afhandeling van klachten 
en meldingen buiten kantoortijden). Het uitbesteden van klachten en meldingen 
maakt voor de inwoners van Haarlem geen verschil, omdat de huidige kanalen in 

de hoofdafdeling Dienstverlening klachten en meldingen blijven registreren. In alle 
nieuw af te sluiten contracten gaan we vanaf start GOB deze wijze van afhandeling 
van klachten en meldingen opnemen. We bouwen de formatie voor klachten en 
meldingen af. In 2013 is hiervoor nog formatie beschikbaar. We verwachten 
hierdoor de volgende voordelen te realiseren: 
 Kwaliteitsverbetering: door werken met beeldbestek van gevel tot gevel 

 Financieel voordeel omdat minder mensen bezig zijn met afhandeling klachten, 

(niet meer eerst kijken en dan uitvoeren) 
Via een meldingssysteem is het werk van een aannemer te volgen en via 
gebiedsteam kan indien nodig andere interventie bepaald worden. 
 
Vanaf 2013 op afstand zetten 
Vanaf start GOB zetten we twee taken op afstand. Voor deze taken nemen we in de 
nieuwe organisatie geen formatie op: 

 Uitvoeren van het Interne Beheersingsplan (IB-plan) 
 Opstellen van processen 
 
Bij het uitvoeren van het IB-plan gaat het om het auditen van de interne 
beheersing en maken van verbetervoorstellen. Hier ligt de focus op kwaliteit en 
wordt onder andere bekeken of we voldoen aan wettelijke verplichting door 

auditing van financiële processen. Het implementeren en opstellen van het IB-plan 
blijven we in de hoofdafdeling zelf doen. Onder het opstellen van processen valt het 
beschrijven van processen en vastleggen in gemeentelijk systeem, de basis leggen 

voor werkinstructies en het bepalen van indicatoren voor audits. Beide taken 
voldoen aan de criteria van kwaliteitsverbetering en verkleinen van kwetsbaarheid. 
Daarnaast zijn beide taken eenvoudig over te nemen en uit te voeren door een 
externe partij. We verwachten ook een kostenvoordeel bij uitbesteding. Voor 

definitieve invulling van deze taak wachten we concernkaders af. 
 
Vanaf 2013 onderzoeken of deze op afstand worden gezet 
Met de start van de organisatie in 2013 gaat het onderzoek naar het uitplaatsen 
van uitvoerende taken door. Aan de hand van het onderzoek naar uitbesteding van 
taken hebben we taken en organisatieonderdelen benoemd die we in de toekomst 
zouden kunnen uitbesteden. Van deze taken en organisatieonderdelen is aan de 

hand van de criteria voor uitbesteding gedefinieerd dat het voordelen oplevert. In 
2013 doen we extra onderzoek naar de haalbaarheid en eventuele fasering van de 
uitbesteding van deze taken en onderdelen. 
 Exploitatie van parkeergarages: verbetering kwaliteit en financieel voordeel  
 Havendienst: verbetering kwaliteit en continuïteit van processen en 

handhaving. Externe partij die bruggen op afstand kan bedienen. 

 Natuur- en milieueducatie: verbetering kwaliteit en betere continuïteit van 
processen (in verband met bezetting) 

 Begraafplaatsen: mogelijkheid tot commerciëler benutten van mogelijkheden 
begraafplaatsen (mogelijk een andere bedrijfsvoering waardoor 
begraafplaatsen zo klein mogelijk exploitatietekort kunnen realiseren) 
 

Kwaliteitsborging en versterking opdrachtgeverschap 
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Voorwaarde voor het succesvol uitbesteden van taken is dat kennis zowel van 
proces als inhoud goed wordt geborgd. Bij uitbesteding is het noodzakelijk de 
volgende twee specifieke onderdelen te versterken:  

1. Technische expertise: hierin is de borging van specifieke technische kennis 
belegd. Ook de kennis van de domeinen, uitvoering en de Haarlemse praktijk 
wordt in deze functies belegd. 

2. Procesmanagement: hierin is het managen van de omgeving, de contracten en 
uitbestede projecten geborgd. 

 

Voor succesvol opdrachtgeverschap is het 

nodig dat beide onderdelen in de 
organisatie optimaal samenwerken, om met 
de omgeving tot een goed product of dienst 
voor de Haarlemse burger te komen. In de 
kern zijn de technische kennis, innovatieve 
werkwijzen en kennis van vakgebieden, 
uitvoering en domeinen belegd. 

Daaromheen is kennis van de markt, 
omgeving en contracten georganiseerd om 
tot afspraken en samenwerking met 
marktpartijen te komen. In de functies 
komen beide onderdelen terug (zie 
paragraaf 3.6 en de bijlage van de 

functiebeschrijvingen).2 
 
Door het uitbesteden van taken verwachten we als organisatie rolbewuster, 

flexibeler en efficiënter te kunnen reageren op vraagstukken in het fysieke domein. 
We versterken de kwaliteit van het opdrachtgeverschap in de organisatie en zorgen 
daarmee voor een hoogwaardiger dienstverlening. Met behoud van eigen kennis en 
expertise, maken meer en gerichter gebruik van de capaciteit, expertise en 

initiatieven van derden. Het uitbesteden van taken draagt daarnaast bij aan de 
financiële doelstelling: een structurele besparing op de personele kosten. In 
hoofdstuk 5 werken we dit verder uit. 

3.6 Nieuwe organisatie 
In deze paragraaf beschrijven we de werking van de nieuwe hoofdafdeling. De 

nieuwe hoofdafdeling willen we flexibel en wendbaar inrichten om vragen vanuit de 
gebieden te beantwoorden. Daarnaast willen we dat professionaliteit en 
verantwoordelijkheid van medewerkers in de nieuwe organisatie een belangrijke 
plek krijgt. Een van de consequenties daarvan in dat we in de nieuwe hoofdafdeling 
leidinggevenden niet meer in de rol van ‘meewerkend voorman’ positioneren. 
Managers sturen verschillende functies aan en stellen de functies in staat zo goed 
mogelijk samen te werken en hun professionele rol invulling te geven. Belangrijk 

aspect hierbij is het werken aan een open cultuur gericht op samenwerking en 
elkaar aanspreken. In de inrichting van de nieuwe organisatie kiezen we ervoor om 
verschillende functies onder te brengen bij een manager. De hoofdafdeling 
Gebiedsontwikkeling en Beheer is 134,2 fte groot. 

                                                
 
2 In de implementatie worden de processen van uitbesteding uitgewerkt. In bijlage 2 zijn 
voorbeeldprocessen opgenomen waarbij op hoofdlijnen de werkwijze en interactie tussen 
procesmanagement en technisch advies is beschreven, zie blz. 46. 
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In de organisatie onderscheiden we de volgende functies, deze worden hieronder 
kort toegelicht en zijn verder uitgewerkt in de functiebeschrijvingen: 

 

Hoofdafdelings-
manager 
Bedrijfsvoerings-
manager 
Afdelings-
manager 

Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 
Gebiedsmedewerker 
Beheerder gebied 
Dagelijks beheerder 
 

Procesmanager 
Technisch 
adviseur 
Planeconoom 
Strategisch 
beheerder 

 

Adviseur 
bedrijfsvoering 
Kwaliteits- en 
risicomanager 
P&C-medewerker 
Ondersteuner 

 
Korte typering van de functies 
De beschrijving van de functies van hoofdafdelingsmanager, manager en 
gebiedsmanager volgen in de volgende paragraaf over werking, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

 
Functie Typering Fte 

Gebiedsverbinder signaleert en lost leefbaarheidsvraagstukken op, legt 
contacten in de wijk, verbindt partijen en draagt zorg 
voor communicatie, participatie en inspraak in het 
gebied. Coördineert overleg met externe partners 

5 fte 

Gebiedsmedewerker ondersteunt de gebiedsteams, gebiedsmanager, 
gebiedsverbinder en procesmanager in diverse 
inhoudelijke taken en activiteiten  

5 fte 

Beheerder gebied geeft uitvoering aan het servicebestek, is opdrachtgever 
voor kleine projecten, doet relatiebeheer met bewoners 
(wijkschouw) en heeft adviesfunctie (beheertoets) 

5 fte 

Dagelijks beheerder signaleert en lost beheervraagstukken (groen en grijs) 
op en regelt dagelijks klein onderhoud in de gebieden 

5 fte 

Procesmanager doet alle opdrachtverlening van projecten en reguliere 
uitvoering, zorgt voor bestuurlijke afstemming, sluit 
contracten in de breedste zin des woord af en nut de 
contracten uit. Gebruikt voor input van technische 
expertise de technisch adviseur. Contractbeheer blijft de 
verantwoordelijkheid van M&S (inkoop). Taken op het 
gebied van bereikbaarheid en parkeren worden bij een 
procesmanager belegd. Procesmanagement wordt 
uitgevoerd in vier functies die zich onderscheiden in 
kennis- en ervaringsniveau. De senior functie 
ondersteunt manager bij inhoudelijk-coördinerende 
taken. 

17 fte 

Technisch adviseur levert vanuit specialistische kennis van de domeinen een 
inhoudelijke bijdrage aan diverse producten van de 

hoofdafdeling: advisering van de procesmanager bij 
opstellen van contracten, bestekken en 
projectopdrachten én inbreng van specialistische kennis 
in de gebiedsteams. Daarnaast verzorgt technisch 
adviseur toezicht en inspectie van technische installaties 
en beeldbestekken. Specifieke taak is de 
vergunningverlening rond kabels & leidingen. Ook 
bereikbaarheidsregie en tijdelijke verkeersmaatregelen 
vallen onder deze hoofdtaak. Technisch advies wordt 
uitgevoerd in vier functies die zich onderscheiden in 
kennis- en ervaringsniveau. De senior functie 
ondersteunt manager bij inhoudelijk-coördinerende 

12 fte 
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taken 

Planeconoom draagt zorg voor (strategische) financiële advisering bij 
visievorming, gebiedsprogrammering en projecten 
vanuit een onafhankelijke rol gericht op 

planoptimalisatie. De planeconoom levert een bijdrage 
aan contractvorming, het opstellen van 
exploitatieplannen en verantwoording naar college en 
raad ten aanzien van investeringen, jaarrekening, 
kadernota en grondexploitaties 

3 fte 

Strategisch beheerder 
 

ontwikkelt en bewaakt de visie en programmering op 
het beheer en onderhoud van de gemeente Haarlem en 
levert vanuit die rol een essentiële bijdrage aan 
gebiedsprogramma’s. Tevens is strategisch beheerder 
specifiek verantwoordelijk voor beleidstaken op het 
gebied van riolering en drainage. Strategisch beheer 
wordt uitgevoerd in twee functies die zich onderscheiden 
in kennis- en ervaringsniveau. De senior functie 
ondersteunt manager bij inhoudelijk-coördinerende 
taken 

6 fte 

Adviseur 
bedrijfsvoering 

is de directe bedrijfsvoeringsadviseur voor lijn- en 
gebiedsmanagers en draagt zorg voor 
informatievoorziening rond P&C, MPG, et cetera. De 
adviseur bedrijfsvoering wordt ook ingezet op 
planningstaken die nodig zijn in het kader van (interne) 
projecten en p&c cyclus. 

5 fte 

Kwaliteits- en 
risicomanager 

draagt zorg voor interne beheersing en 
procesimplementatie, coördineert risicoanalyses bij start 

van projecten, fungeert als schakel tussen concern en 
M&S en borgt de expertise rond de planningfunctie 

2 fte 

P&C medewerker verzorgt administratief werk rond P&C, budgetbewaking, 
verplichtingen, uren, et cetera 

6 fte 

Ondersteuner doet de operationele ondersteuning van managers en 
gebiedsmanagers. De ondersteuning wordt uitgevoerd in 
twee functies die zich onderscheiden in kennis- en 
ervaringsniveau. 

13 fte 

Bedrijfsvoerings-
manager 

is de rechterhand van de hoofdafdelingsmanager, 
ondersteunt de hoofdafdelingsmanager in bestuurlijke 
contacten en diverse inhoudelijke taken en activiteiten 

1 fte 

 

Naast bovenstaande functies hebben we een aantal specifieke 
uitvoeringsonderdelen, waarin meerdere functies zijn geclusterd vanuit een 
specifieke taak: 
 Havendienst (15 fte) 
 Begraafplaatsen (11 fte) 
 Natuur- en milieueducatie (12,1 fte) 
 Projectorganisatie 2013 (13,7 fte) 

 
Werking, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen hoofdafdeling 
Binnen de nieuwe hoofdafdeling is de hoofdafdelingsmanager eindverantwoordelijk 
voor de output, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van de gehele 
hoofdafdeling. De hoofdafdelingsmanager is lid van het directieteam voor 
concernbrede afstemming.  

 
De afdelingsmanagers (5 FTE) zijn primair voorwaardenscheppend aan het 
productieproces van de hoofdafdeling. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn 
voor de organisatieontwikkeling en de kwaliteit van de processen, bedrijfsvoering 
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en medewerkers. Afdelingsmanagers gaan over de inzet van capaciteit: zij wijzen 
medewerkers toe aan een gebiedsteam. De managers zijn hiërarchisch 
leidinggevende van medewerkers. Door het matrix-model sturen de 

afdelingsmanagers feitelijk geen afdeling aan, maar functiegroepen (zie definitieve 
inrichting op de volgende pagina). Afdelingsmanagers zijn budgetverantwoordelijk, 
primair voor de bedrijfsvoering en voor de afdelingsbudgetten van de havendienst, 
begraafplaatsen, natuur- en milieueducatie. Zij zijn ook budgetverantwoordelijk 
voor stadsbrede opgaven: dit zijn inhoudelijke domeinen die niet per gebied 
specifiek zijn te maken (bijvoorbeeld bomenbestek, asfaltbestek of exploitatie van 

parkeergarages en daarmee de relatie met bijvoorbeeld Spaarnelanden). 

Afdelingsmanagers zorgen met senior medewerkers voor kennisborging en 
inhoudelijke ontwikkeling van de functies. Door de grote span of attention (25-30 
FTE) van de lijnmanagers ondersteunen in sommige gevallen senior medewerkers 
de manager ook bij coördinerende taken. 
 
De gebiedsmanagers (5 FTE) zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming en 
uitvoering van de gebiedsprogramma’s. Voor de uitvoering van deze 

gebiedsprogramma’s sturen gebiedsmanagers medewerkers in hun gebiedsteam 
functioneel aan. Zij zijn budgetverantwoordelijk voor de budgetten die nodig zijn 
om het gebiedsprogramma uit te voeren (budget groot- en vervangingsonderhoud, 
leefbaarheidsbudgetten, servicebestekken en overige projectbudgetten). 
 
De hoofdafdelingsmanager vormt samen met de afdelingsmanagers een 

managementteam (MT) gericht op het behalen van de gewenste resultaten, de 
bedrijfsvoering en de organisatieontwikkeling. De hoofdafdelingsmanager kent 
verschillende portefeuilles toe aan de managers voor organisatieontwikkeling en 

bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de hoofdafdelingsmanager een regulier overleg 
met de gebiedsmanagers over de voortgang en de uitvoering van de 
gebiedsopgaven en gebiedsprogramma’s.  
 

De hoofdafdelingsmanager zal gedurende het eerste jaar geregeld gezamenlijk met 
lijnmanagers en gebiedsmanagers overleggen voor een goede implementatie van 
de nieuwe werkwijze van de hoofdafdeling. In dat kader worden managers en 
gebiedsmanagers aan elkaar gekoppeld om de verbinding tussen de ontwikkeling in 
de gebieden en organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering te versterken 
(wederzijdse adoptie). 
 

Professionaliseren van de bedrijfsvoering 
In de hoofdafdeling versterken we de bedrijfsvoeringsfuncties kwantitatief en 
kwalitatief. Per gebied en per lijnmanager voorzien we in de ondersteuning van een 
adviseur bedrijfsvoering. Daarnaast wordt de invulling van de werkzaamheden op 
het gebied van planning en control en kwaliteits- en risicomanager scherper 
afgebakend. Omdat we geen bedrijfsbureau inrichten doen we een sterker beroep 

op de integrale verantwoordelijkheid van de lijnmanagers- en gebiedsmanagers. 
 
Op gemeentelijk niveau is een bedrijfsvoeringsprogramma zichtbare verbeteringen 
voor de versterking van planning en control gestart. De bedrijfsvoering en de 
planning en controlfunctie van de gemeentelijke organisatie wordt op techniek, 
structuur, proces, cultuur en organisatie verbeterd. Met het opstellen van de 
bedrijfsvoeringsfuncties hebben wij op het bedrijfsvoeringsprogramma 

voorgesorteerd. De komende periode wordt er vanuit dit programma een voorstel 
aan het directieteam voorgelegd. In dit voorstel worden de nieuwe  taken en 
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verantwoordelijkheden van de concerncontrol, hoofdafdeling M & S en van de 
bedrijfsbureaus helder gemaakt. De bedrijfsvoeringsfunctie is binnen de nieuwe 
hoofdafdeling zodanig ingericht dat het geen belemmering zal opleveren voor een 

nieuwe opzet. 
 
Inrichting van de organisatie 
Onderstaand figuur geeft de definitieve inrichting van de hoofdafdeling 
Gebiedsontwikkeling en Beheer weer.  
 

 

3.7 Huisvesting en facilitaire ondersteuning 
Om goed te kunnen opereren volgens de nieuwe werkwijze en met de nieuwe 
functies is het een voorwaarde dat de nieuwe hoofdafdeling (behoudens de 
begraafplaatsen, havendienst en natuur- en milieueducatie) op één locatie wordt 
geconcentreerd. 
 

Eind 2014 is het volgens planning mogelijk dat de hoofdafdeling in de Zijlpoort kan 
worden gehuisvest. Op voorstel van de Hoofdafdeling M&S/ facilitaire zaken wordt 

de hoofdafdeling, tot oplevering van de Zijlpoort, gehuisvest in het pand 
Koningstein. Uit een inventarisatie blijkt dat Klein Heiligland niet over voldoende 
werkplekken beschikt en niet geschikt is om tijdelijk in te richten als flexlocatie. 
Uitgangspunt is dat alle medewerkers een werkplek hebben binnen Koningstein tot 
en met de verhuizing naar de Zijlpoort.  

 
Voorwaarde voor de huisvesting van Gebiedsontwikkeling en Beheer in Koningstein 
is dat de partijen die in Koningstein zijn gehuisvest, maar niet bij de reorganisatie 
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zijn betrokken, deze verlaten. DIV kan in dit scenario wel in Koningstein blijven 
zitten. 
 

Uitgangspunt bij de verhuizing is dat een werkplek een standaard oppervlak heeft 
van 7 m2. In de nieuwe hoofdafdeling zijn CAD-werkplekken van 10 m2 nodig. 
Voor managers kan een werkplek van 15 m2 worden ingericht. Het uiteindelijk 
aantal te realiseren werkplekken zal maximaal 155 zijn. We verwachten dat door 
de gefaseerde uitbesteding in de loop van 2013 het aantal benodigde werkplekken 
zal dalen. Naast werkplekken moet in Koningstein ruimte worden gecreëerd voor 

overleg. Medewerkers die nu werken op Koningstein zullen een andere werkplek 

krijgen en het benodigde meubilair komt grotendeels uit Klein Heiligland (er is geen 
nieuw meubilair nodig). 
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4. Het reorganisatie plan (van was naar 

wordt) 

4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de mogelijke gevolgen 
voor het personeel. Voor het personele traject van deze reorganisatie is een aantal 
bestaande kaders van toepassing. Deze kaders zijn vastgelegd in: 
• Ambtenarenreglement 1995 

• Sociaal Statuut 2011 
• Aanvullende Haarlemse wet- en regelgeving. 
Daarnaast is op basis van het Sociaal Statuut een aantal aanvullende regels 

opgesteld in de notitie plaatsingsproces reorganisaties 2012. 
In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat deze kaders onvoldoende houvast 
bieden om de concrete gevolgen voor het personeel uit te werken. In dat geval 
worden in deze paragraaf aanvullende regels geformuleerd in de lijn van de 
bestaande kaders. 
 

4.2 Aanvullende regels 
Voor het plaatsingstraject voor de reorganisatie van de afdeling 
Gebiedsontwikkeling en beheer zijn aanvullende afspraken gemaakt: 
 De medewerkers bij de afdeling Stadszaken die werkzaam zijn voor het 

programma-management Waarderpolder behoren tot de kring van betrokkenen 

omdat deze werkzaamheden worden ondergebracht bij de hoofdafdeling 
Gebiedsontwikkeling en beheer 

 De werkzaamheden van planeconomie gaan over naar de hoofdafdeling 
Gebiedsontwikkeling en beheer. De medewerkers die nu hiervoor 
werkzaamheden verrichten behoren daarmee tot de kring van betrokkenen.  

 In de notitie plaatsingsproces reorganisatie 2012 staat opgenomen dat alle 
managementfuncties voornamelijk nieuw zijn. De functie Afdelingshoofd beleid 

OGV die ongewijzigd overgaat naar de hoofdafdeling Stadszaken krijgt echter 
de status “voortgezet”. Net als de functie afdelingshoofd PM. Deze functies 
wijzigen in tegenstelling tot de overige managementfuncties niet qua aard, 
inhoud en niveau. Bij de overige managementfuncties is dit wel het geval 
omdat zowel de span of control als de managementfilosofie volledig afwijkt van 
het oude. 

In de notitie plaatsingsproces reorganisaties 2012, die van toepassing is op de 

reorganisaties van de afdeling Gebiedsontwikkeling en beheer, SoZaWe en 
Vastgoed, is de afspraak gemaakt dat functies die qua aard en karakter 
vergelijkbaar zijn (bijvoorbeeld managementassistent), die in al deze 
organisatieonderdelen voorkomen, voor de bepaling van de formatievermindering 

samengebracht worden (zie ook soortgelijke functies in paragraaf 4.7.4 en bijlage 
C) 

 

4.3  Proces 
Op basis van de nieuwe inrichting van de organisatie zijn de functiebeschrijvingen 
opgesteld. Voor deze functiebeschrijvingen is een waarderingsadvies opgesteld 
door bureau Leeuwendaal. Vervolgens zijn de functiebeschrijvingen in de nieuwe 

organisatie vergeleken met de functies in de oude organisatie. Op basis van deze 
vergelijking is de status van de functie bepaald: voortgezet, voortgezet formatie 
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verminderd of vervallen. In de nieuwe organisatie komen de functies terug met de 
status voortgezet en voortgezet formatie verminderd en daarbij de nieuwe 
functies.. 

De personele gevolgen op hoofdlijnen kunnen nu in kaart worden gebracht. De 
volgende stap, nadat dit uitwerkingsplan is vastgesteld, is het bepalen van de 
individuele gevolgen voor de medewerkers. Op deze manier is de 
uitgangspuntpositie van de medewerker bepaald op basis waarvan het 
plaatsingstraject start. De medewerkers worden na besluitvorming door het College 
schriftelijk geïnformeerd over hun positie en over de verloop van het 

plaatsingsproces. Tevens worden zij dan in de gelegenheid gesteld om 

belangstelling aan te geven. 
Naast het plaatsingsproces is in de implementatie (zie bijlage 3) van de nieuwe 
organisatie, het overdragen van taken van oude en vervallen functies naar nieuwe 
functies een cruciaal aandachtspunt. Na goedkeuring van het uitwerkingsplan wordt 
onder het huidige management gestart met de overdracht van taken van de oude 
naar de nieuwe functies. Het nieuwe management zal op basis van de overdracht 
de nieuwe organisatie, functies en gebiedsteams inrichten. 

 

4.4 Functies 
Een overzicht van de functies in de oude en nieuwe organisatie, de formatie per 
functie, de waardering per functie en de status van de functie is opgenomen in 
bijlage A1,2,3. De beschrijvingen en het waarderingsadvies per functie van 

Leeuwendaal is opgenomen in bijlage D. 
Bij het opstellen van de functiebeschrijvingen is input gebruikt van een werkgroep 
cultuur en van het cultuurrapport dat onder de hoofdafdelingen Stedelijke Projecten 

en Wijkzaken is opgesteld. Uit de werkgroep en het rapport zijn belangrijke 
cultuurkenmerken beschreven en vertaald naar competenties, houding en gedrag. 
Deze competenties, houding en gedrag zijn op basis van het 

competentiewoordenboek ook geïntegreerd in de nieuwe functies van de 
hoofdafdeling. In bijlage 4 staan per functie de extra toegevoegde competenties 
uiteengezet, die vanuit de werkgroep en het cultuuronderzoek zijn benoemd. Als 
onderdeel van het implementatieplan wordt er voor de nieuw te vormen 
organisatie, voor de komende 2 jaar, een plan opgesteld om de verandering in de 
cultuur te begeleiden c.q. te bewerkstelligen. 
 

4.5  Statusbepaling 
Voor het bepalen van de status van de functie moet worden vastgesteld of de 
functie qua inhoud, aard en niveau wijzigt en of de formatie vermindert. Op basis 
van deze vergelijking van functies en formatie in de oude en nieuwe organisatie 
wordt de status bepaald. Voor de beoordeling of functies grotendeels (on)gewijzigd 

zijn is de functiebeschrijving, bouwsteenfunctie en (individueel) jaarplan het 

uitgangspunt. In het Sociaal Statuut 2011 is aangegeven wanneer er sprake is van 
een voortgezette functie: ‘Een voortgezette functie is een functie die qua inhoud, 
aard en niveau geheel of in grote lijnen gelijk is aan de oorspronkelijke functie, 
waarbij in ieder geval de helft of meer van de taken ongewijzigd dient te blijven’. 
Er is dus een aantal componenten die in samenhang met elkaar meegewogen 
worden voor het bepalen van de status van functies.  
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Ten eerste is met deze reorganisatie een aantal algemene veranderingen ingezet 
die invloed hebben op de status van functies. Welke veranderingen dit zijn wordt 
hieronder aangegeven.  

 
Ten tweede is een vergelijking gemaakt op aard, niveau en inhoud van de ‘oude’ 
functie  (de was/wordt lijst) waarbij het gaat om het karakter en het gewicht van 
taken binnen de functie (zie bijlage B1 en B2). Ook de gevraagde competenties 
kunnen hierbij van invloed zijn. 
 

Ten derde is per “oude” functie aangegeven of taken van die functie in de nieuwe 

organisatie terugkomen en zo ja, in welke functie ze terugkomen (zie bijlage B2). 
 
Gemeentebreed is een aantal richtlijnen geformuleerd (bijvoorbeeld  voor 
gebiedsgericht werken) die van invloed zijn op de inrichting van de organisatie. 
Daarnaast zijn voor de hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en beheer specifiek een 
aantal algemene uitgangspunten geformuleerd. Zowel de gemeente brede 
richtlijnen als de uitgangspunten van Gebiedsontwikkeling en beheer zijn van 

invloed op de inrichting van de afdelingen en clustering van taken tot functies en 
daarmee ook op de status van de functies. 
Bij de hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en beheer zijn de volgende veranderingen 
ingezet: 
 Gebiedsgericht werken wordt een leidend sturingsprincipe in de uitvoering. 
 Uitvoerende taken worden uitbesteed en niet langer in eigen beheer 

uitgevoerd, sturen op afstand is daarmee een cruciale nieuw werkwijze. 
 De bedrijfsvoeringsfuncties zijn versterkt. 
 Door een clustering van taken in functies, waardoor overlappingen voorkomen 

worden, wordt een efficiëntere werkwijze gerealiseerd. 
 Vanwege het cultuuronderzoek zijn er ook op functieniveau extra competenties 

toegevoegd aan de functies zodat werkhouding en werkwijze ook te sturen is in 
de nieuwe organisatie. Deze aanvullende competenties staan in bijlage 4: 

“cultuuronderzoek competenties en functies”.  
 
Alle veranderingen hebben in algemene zin de volgende gevolgen voor de functies: 
 Het karakter van functies wijzigt door een verschuiving naar sturing op afstand 

(uitbesteden taken) en gebiedsgericht werken.  
 Veel functies in de oude organisatie worden opgesplitst, waarbij de zwaardere 

taken uit verschillende functies worden samengevoegd in één functie en 

hetzelfde geldt voor de lichtere taken. 
 Er zijn meerdere functies samengevoegd om overlappingen te voorkomen. 
Veel functies in de nieuwe organisatie hebben de status nieuw omdat de 
werkzaamheden van deze nieuwe functie voortkomen uit meerdere functies uit de 
oude organisatie, waarbij geen sprake is van een overname van meer dan de helft 
van de taakinhoud van die verschillende functies. 
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4.5.1  Uitwisseling functies tussen hoofdafdelingen 
Voor enkele functies geldt een overgang naar een andere hoofdafdeling: 

 
Planeconomie: 
De taken van planeconomie die binnen onze organisatie blijven bestaan gaan over 
van Stadszaken-Vastgoedontwikkeling naar Gebiedsontwikkeling en beheer. In de 
oude organisatie gaat het om de volgende functies: 
3,00 fte Planeconoom (status: vervallen) 

2,00 fte Senior Planeconoom (status: voortgezet) 
1,00 fte Hoofd Vastgoedontwikkeling (status:vervallen) 
 
Conform de afspraak gaat er over naar Gebiedsontwikkeling en Beheer: 
1 fte Planeconoom (vervallen) 
3 fte Sr Planeconoom 
Dit is inclusief een bezetting van 5,47 fte. Medewerkers die niet geplaatst kunnen 

worden vallen onder de verantwoordelijkheid van Gebiedsontwikkeling en Beheer. 
 
Waarderpolder: 
De taken van programmamanagement Waarderpolder gaan over van Stadszaken-
Economie en Cultuur naar Gebiedsontwikkeling en beheer. In de oude organisatie 
gaat het om de volgende functies: 
0,50 fte Beleids/Accountmedewerker schaal 11 (status: vervallen) 

0,50 fte Management-assistent schaal 7 (status: voortgezet, formatie verminderd) 
Dit is inclusief een bezetting van 1,33 fte. De beleids/accountmedewerker blijft 
voor 0,5 fte bij Stadszaken en gaat voor 0,5 fte over naar Gebiedsontwikkeling en 

beheer. De management assistent gaat voor 0,83 fte over.  
 
Beleidsfuncties OGV: 

De taken van de beleidsfuncties bij Wijkzaken gaan voor het grootste deel over 
naar Stadszaken, het gaat om de functies van de afdeling Beleid OGV, 
uitgezonderd de taken die gaan over onderhoud, planning en riolering. In de oude 
organisatie gaat het om de volgende functies: 
3,15 fte Beleidsmedewerker schaal 10 
3,00 fte Coördinator Beleid schaal 11A 
1,06 fte Medewerker beleidsondersteuning schaal 8 

0,80 fte Strategisch medewerker schaal 11 
4,90 fte Senior beleidsmedewerker schaal 10A 
1,00 fte Afdelingshoofd schaal 13 
0,75 fte Management assistent schaal 7 
 
Totaal: 14,66 fte 
 

Conform de afspraken met Stadszaken gaat er 12,65 fte over (zie was-wordt lijst, 
bijlage F). Dit is inclusief een bezetting van 13,64 fte. Het verschil in loonsom 
tussen 14,66 fte en 12,65 fte komt toe aan Gebiedsontwikkeling en Beheer. Naast 
de taken van beleidsfuncties die overgaan levert de afdeling Gebiedsontwikkeling 
en Beheer 1,5 fte in loonsom en bezetting aan Stadszaken, waarmee de 
taakstelling van de beleidspool wordt ingevuld (zie ook hoofdstuk 5 financiën). 

Medewerkers die overgaan naar Stadszaken, maar niet geplaatst kunnen worden 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofdafdeling Stadszaken. De 
formatievergelijking is terug te vinden in bijlage E. 
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Databeheer: 
De taken van databeheer, die nu onder de afdeling Programma openbare ruimte 

groen en verkeer (OGV-programma’s) vallen, blijven door de gemeente Haarlem 
uitgevoerd. In het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie, wordt de 
unit Databeheer overgeheveld en gepositioneerd binnen het bureau Geo-informatie 
en Basisregistraties van de hoofdafdeling Dienstverlening. Conform de afspraak 
met de hoofdafdeling Dienstverlening gaat de functie Databeheerder met 3 fte, 
schaal 9, over naar het bedrijfsbureau, Geo informatievoorziening/basisregistratie 

van Dienstverlening. Dit is inclusief een bezetting van 2,53 fte. 

4.6 Formatie en bezettingscijfers 
De hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer wordt opgebouwd uit 134,19 fte. 
In bijlage A3 staan alle functies van de nieuwe hoofdafdeling weergegeven. 
Hieronder geven we een weergave van de formatieve overgang van Oud naar 
Nieuw. 

 

Oude formatie STP en WZ voorafgaand aan 
reorganisatie 

 fte 

STP standaard  72,11 

WZ standaard 120,50 

Totaal 192.61 

 

Oude formatie STP en WZ inclusief mutaties 

 fte 

STP standaard 72,11 

Planeconomie 4 

Waarderpolder 1 

WZ standaard 120,50+ 

 197,61 

Mutatie databeheer DVL 3- 

Mutaties beleidspool STZ 1,5- 

Mutaties formatieuitwisseling 
Stadszaken/OGV 

  12,65- 

Totaal 180,46 

 

Nieuwe formatie   

 fte 

Gebiedsontwikkeling en Beheer 134,19 

 

Formatievermindering  
(Oude formatie inclusief mutaties 
stadszaken/dienstverlening – Nieuwe 
formatie) 

46,27 
fte 

De bezettingscijfers staan in paragraaf 4.8 benoemd 
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4.7 Overzicht status functies 
Hieronder wordt de status van alle oude en nieuwe functies weergegeven. In 

bijlage B1 en B2 wordt per functie gemotiveerd waarom voor een bepaalde status 
gekozen is. 
 

4.7.1 Vervallen functies binnen oude organisatie 
In onderstaande tabel staan de vervallen functies binnen de oude organisatie. De 

individuele status kan afwijken. Zie voor toelichting van de status paragraaf 4.5 

Statusbepaling. 
 
Hoofd 
afdeling 

Afdeling Functienaam Schaal Formatie 

St. Pr. Kwaliteit en Informatie Afdelingshoofd 13 1.00 

  Kwaliteitsmanager 10A 2.40 

  Risicomanager flex 11A 0 

  Seniormedewerker Planning & Control 11A 1.00 

St. Pr. Projectmanagement Senior projectmanager 13 5.00 

  Junior Projectmanager 9 1.00 

St. Pr. Projectondersteuning Afdelingshoofd 11A 0.50 

  Sr projectsecretaris 9 4.60 

St. Pr. Techniek en Advies Afdelingshoofd 13 1.00 

  Hoofdtoetser/Directievoerder (flex) 10A 1.00 

  Senior Werkvoorbereider 10A 2.00 

WZ Bedrijfsbureau  Hoofd Bedrijfsbureau 12 1.00 

  Adviseur Bedrijfsvoering 9 1.00 

  Bereikbaarheidsregisseur 12 1.00 

  Coördinator/voortgangsbewaking 
investeringsplan 

10 1.00 

  Medewerker Tijdelijke 
Verkeersmaatregelen 

8 1.00 

  Planner 9 0.35 

WZ Beleid OGV Accountmanager Openbare Ruimte, 
Groen en Verkeer 

11 2.80 

WZ Dagelijks Beheer en 
Techniek 

Afdelingshoofd 13 1.00 

  Bureauhoofd 12 1.00 

  Bureauhoofd 11 0.90 

  Bureauhoofd 10 1.00 

  Hoofd Havendienst 10 1.00 

  Operationeel manager Binnenwater 8 1.00 

  Bestektekenaar 10 0.50 

  Directievoerder Bestekken 10 1.00 

  Inspecteur Openbare Ruimte 7 4.60 

  Programmamanager Afvalstoffen en 
Reinigingstaken 

10 0.80 

  Technisch Beheerder (dagelijks beheer) 8 2.00 

  Senior Technisch Beheerder 9 1.67 

  Senior Technisch Beheerder (Kabels & 
Leidingen) 

9 1.00 

  Senior Verkeerskundige 10A 0.78 

  Verkeerskundige 10 0.80 

  Technisch Beheerder (Techniek) 8 2.00 

  Technisch Beheerder (Bruggen en 
oevervoorzieningen) 

9 1.00 
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  Technisch Beheerder (Openbare 
Verlichting) 

8 1.00 

  Technisch Beheerder (Riolering, Pompen 
en Gemalen) 

8 1.00 

WZ Gebiedsmanagement Afdelingshoofd 13 1.00 

  Programmamanager 
gebiedsontwikkeling 

13 5.00 

WZ Programma’s OGV Afdelingshoofd 13 1.00 

  Coördinator programma’s  11A 1.00 

  Junior Medewerker Programma’s  9 0.20 

  Senior Medewerker Programma’s 11 1.00 

Stadszkn Vastgoedontwikkeling Planeconoom 10A 3.00 

 Vervalt (OGV) Medewerker beleidsondersteuning 8 1.06 

 Vervalt (OGV) Strategisch medewerker 11 0.80 

 Vervalt bij economie & 
cultuur 

Beleids- en accountmanager 11 0.50 
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4.7.2 Voortgezette functies plus voortgezette functies 
formatie verminderd 
Hieronder volgt een overzicht van de voortgezette functies, voortgezette functies 
formatie verminderd, gelijksoortige functies over de afdelingen heen.  
 
Voortgezette functies    

Functienaam oud Functienaam 
Nieuw 

Schaal 
Nieuw 

Senior adviseur Bedrijfsvoering (WZ) P&C-medewerker 10 

Medewerker Planning & Control (St. Pr.) P&C-medewerker 10 

Beleidsmedewerker  Beleids-accountmedewerker C, gaat over 
naar Stadszaken 

10 

Afdelingshoofd beleid OGV  Afdelingshoofd OGV, gaat over naar 

Stadszaken 

13 

Afdelingshoofd Projectmanagement Afdelingsmanager 14 

Databeheerder Databeheerder, gaat over naar 
Dienstverlening 

9 

Medewerker Programma’s Strategisch beheerder 2 10A 

Stadsdeelmanager Gebiedsverbinder 12 

Senior Planeconoom (Stadszaken) Planeconoom 11A 

Senior Beheerder Beheerder Gebied 10 

Adm. Jur. Medewerker Adm. Jur. Medewerker 6 

Brugwachter Brugwachter 4 

Jur. Medew. Handhaving en Toezicht Jur. Medew. Handhaving en Toezicht 9 

Scheepsvaartmeester Scheepsvaartmeester 6 

Beheerder NME Beheerder kinderboerderij 2 5 

Educatief medewerker Educatief medewerker 8 

Medew. Begraafplaatsadministratie  Medew. Begraafplaatsadministratie 6 

Medewerker Begraafplaatsen Medewerker Begraafplaatsen 5 

Medewerker Flora en Fauna Medewerker Flora en Fauna 4 

Seniorbeheerder Begraafplaatsen Seniorbeheerder Begraafplaatsen 10 

Seniorbeh. Natuur- en Milieu-educatie Beheerder Natuur- en Milieu-educatie 6 

Seniormed. Natuur- en Milieu-educatie Medew. Natuur- en Milieu-educatie 9 

Specialistisch medewerker Begraafplaatsen Specialistisch medewerker 
Begraafplaatsen 

6 

Technisch Adviseur Technisch Adviseur 2 11 

Senior beleidsmedewerker 4.9 fte gaat over naar Beleids- en 
Accountmedewerker B bij Stadszaken, de 
riolerings-werkzaamheden (1 fte) worden 
voor minder dan 50% onderdeel van het 
takenpakket van Strategisch Beheerder 

10A 

 
Voortgezet formatie 
verminderd 

     

Functie oud schaal fte fte Functie nieuw schaal 

Managementassistent  7 8.13 7.00 Ondersteuner 2 7 

Programma-assistent  
Projectsecretaris (flex) 
 

8 
8 
 

2.10 
7.90 

6.00 Ondersteuner 1 8 

Gebiedsbeheerder 
Toezichthouder 
Technisch Medewerker 

8 
8 
8 

11.00 5.00 Dagelijks Beheerder 8 

Planner (zie 4.7.3) 10A 3.4 0 Planner 10A 
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Senior Planner (zie 4.7.3) 11A 1 0 Senior Planner 11A 

Projectmanager en Flex (zie 
4.7.3) 

10-12 16 0 Projectmanager 10-12 

Directievoerder (zie 4.7.3) 10 3 0 Directievoerder 10 

Senior Directievoerder (zie 
4.7.3) 

10A 2.5 0 Senior Directievoerder 10A 

Technisch medewerker plus 
(zie 4.7.3) 

9 4 0 Technisch medewerker plus 9 

Werkvoorbereider en flex (zie 
4.7.3) 

10 4 0 Werkvoorbereider en flex 10 

Coördinator beleid 11A 3 2 Senior beleidsadviseur; gaat over 
naar stadszaken 

11A 

 

4.7.3 Plaatsingssystematiek afbouw projecten  
Bij de uitvoering van projecten is de werkwijze in de nieuwe organisatie gericht op 
sturen op regie. Dit betekent een wijziging voor de functies in relatie met 
projecten. Het is echter niet zo dat de projecten op datum van afronding van de 
reorganisatie zijn afgerond, maar de projecten worden in de loop van 2014 

afgerond. De betrokken moeten belangstelling kunnen aangeven voor een andere 
functie en alle medewerkers waar het om gaat moeten een gelijke rechtspositie 
hebben in deze reorganisatie. Voor deze uitzonderingssituatie is een aanvullende 
plaatsingssystematiek nodig. 
Omdat de werkzaamheden van de projecten in de loop der tijd verminderen moet 
de  status voor de functies waar nog werkzaamheden blijven bestaan formeel 

worden bepaald op “voortgezet – formatie verminderd” en op termijn “vervallen”, 

uiterlijk per 1 juni 2014.  
Deze afwijkende plaatsingssystematiek is van toepassing op de volgende functies: 
Planner 
Senior Planner 

Projectmanager 10A 

Projectmanager 11   Formeel is dit 1 functie 
Projectmanager 11A 
Projectmanager 12 

Werkvoorbereider 
Directievoerder 
Senior Directievoerder 
Technisch medewerker plus 
 

Voor alle hierboven genoemde functies is het afspiegelingsbeginsel van toepassing. 
 

Omdat de werkzaamheden uiteindelijk in zijn geheel komen te vervallen, nemen 
alle betreffende medewerkers deel aan het plaatsingsproces als ware dat hun 
functie vervallen is, hierdoor heeft iedereen gelijke kansen in het plaatsingsproces.  
 
Na het plaatsingsproces wordt voor de medewerkers die niet geplaatst zijn in de 

nieuwe organisatie op basis van afspiegeling (peildatum definitief collegebesluit 
uitwerkingsplannen) bepaald of iemand recht heeft op plaatsing op de af te ronden 
projecten. Deze volgorde verloopt als volgt:  
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1. Voor het afspiegelen vindt de indeling plaats op basis van functie en 
schaalniveau. Dit laatste is noodzakelijk omdat verschillende functies op 
meerdere schaal niveaus voorkomen (bijvoorbeeld de functie 

Projectmanager). 
2. De projecten die afgerond moeten worden zijn van een verschillend niveau.  

Per project is de noodzakelijke capaciteit op functie en schaalniveau 
vastgesteld. Dit is weergegeven in bijlage G: Tabel capaciteit 
projectorganisatie 2013.  

3. Er moet een match plaatsvinden tussen de noodzakelijke en beschikbare 

capaciteit. 

4. Indiende gewenste capaciteit op het gewenste schaalniveau van de functie 
niet aanwezig is, dan is artikel 9, lid 2 sub e. van het Sociaal Statuut 2011 
van toepassing. Concreet betekent dit dat er dan afgespiegeld wordt 1 
schaal hoger dan de uit te voeren werkzaamheden. Indien deze capaciteit 
ook niet aanwezig is twee schalen hoger. 

5. Indien onder 4 niemand geplaatst kan worden is Artikel 10 (plaatsing op 
een geschikte functie) van het Sociaal Statuut 2011 van toepassing. 

6. Van degene die op basis van de afspiegeling recht hebben op plaatsing, 
heeft degene met de meeste dienstjaren in de oorspronkelijke functie het 
eerst recht op plaatsing op het project dat het langst doorloopt. 

 
Dit proces leidt tot de volgende uitkomst: 
A. Voor degene die recht heeft op plaatsing geldt dat men geplaatst wordt in 

functie X met als eind datum Y. Vanaf datum Y wordt men herplaatsbaar en is het 
sociaal statuut 2011 van toepassing. 
 

B. Voor degene die geen recht heeft op plaatsing geldt dat men met ingang van 
datum start van de nieuwe organisatie herplaatsbaar wordt. 
 
 

Projectsecretaris  
Voor de projectsecretaris is deze afwijkende plaatsingssystematiek niet van 
toepassing, omdat deze functie als “Ondersteuner 1” ook in de nieuwe organisatie 
structureel blijft bestaan. Aan deze groep zijn op basis van feitelijke 
werkzaamheden ook de mensen toegevoegd die formeel de functie van senior 
projectsecretaris vervullen.  
 

De functie van Projectsecretaris heeft de status Voortgezet verminderd. Dit 
betekent dat er wordt afgespiegeld en dat voordat het plaatsingsproces start 
duidelijk is wie er recht heeft op plaatsing in deze structurele functie. 
Na afronding van het plaatsingsproces wordt op basis van het al toegepaste 
afspiegelingsproces beoordeeld wie recht heeft op de( tijdelijke) plaatsing op de 
functie Projectsecretaris in het kader van het afronden van de projecten. 

 
A. Voor degene die recht heeft op plaatsing geldt dat men geplaatst wordt in de 
functie Projectsecretaris met als eind datum Y. Vanaf datum Y wordt men 
herplaatsbaar en is het sociaal statuut 2011 van toepassing. 
 
B. Voor degene die geen recht heeft op plaatsing geldt dat men met ingang van 
datum start van de nieuwe organisatie herplaatsbaar wordt. 
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Administratief 
Om e.e.a. administratief mogelijk te maken blijven onderstaande functie in 2013 en 
2014 in de administratie bestaan. De tijdelijke formatie voor deze functies wordt 

echter op nul gezet. 
Hierop kan dan de tijdelijke bezetting in de administratie verwerkt worden. Per 1 
juni 2014 komen al deze functies in de administratie te vervallen.  
 
Overzicht functies die in de administratie blijven bestaan:  

 Planner 

 Senior Planner 

 Projectmanager 10A 

 Projectmanager 11 

 Projectmanager 11A 

 Projectmanager 12 

 Projectsecretaris 

 Werkvoorbereider 

 Directievoerder 

 Senior Directievoerder 

 Technisch medewerker plus 
 

 

4.7.4 Nieuwe functies  
 
Hieronder volgt een overzicht van alle nieuwe functies. 
 
Functienaam Schaal Formatie 

Manager 14 5 

Bedrijfsvoeringsmanager 13 1 

Adviseur Bedrijfsvoering 11A 5 

Kwaliteits- en risicomanager 11A 2 

Gebiedsmanager 14 5 

Gebiedsmedewerker 10 5 

Procesmanager 1  13 1 

Procesmanager 2 12 2 

Procesmanager 3 11 9 

Procesmanager 4 10 5 

Strategisch Beheerder 1 11 1 

Technisch Adviseur 1 11A 1 

Technisch Adviseur 3 10 4 

Technisch Adviseur 4 9 3 

Senior beheerder NME 10 1 

Beheerder Kinderboerderij 1 7 1 

Ondersteuner Kinderboerderij  3 1  

Havenmeester 10 1 

 
Managementfuncties 
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De managementfuncties in de oude en nieuwe organisatie zijn met elkaar 
vergeleken. De uitkomst hiervan staat in bijlage H. 
De managementfuncties zijn voor het merendeel nieuwe functies. Een 

managementfunctie is los gekoppeld van de inhoud en het zwaartepunt ligt bij het 
managen van het organisatieonderdeel. In de oude organisatie waren er 8 
verschillende managementfuncties met in totaal 14,5 fte. In de nieuwe organisatie 
zijn er nog 6 managementfuncties met in totaal 6 fte. Er wordt aan Stadszaken 1 
fte afdelingshoofd schaal 13 overgedragen. Hieronder volgt een overzicht van de 
managementfuncties.  

 
Functie 
 

Fte (oud) Fte (nieuw) 

Manager hoofdafdeling (sch. 16) 2 1 

Afdelingshoofd (sch. 14) 1 5 

Afdelingshoofd (sch. 13) 5  

Afdelingshoofd OGV (sch. 13) 1 Stadszaken 

Afdelingshoofd (sch. 11A) 0.50  

Hoofd Bedrijfsbureau 1  

Bureauhoofd (sch. 12) 1  

Bureauhoofd (sch. 11) 0,9  

Bureauhoofd  (sch. 10) 2  

Totaal 14,4 6 

 

4.7.5 Soortgelijke functies 
Een aantal functies komt bij de drie reorganiserende hoofdafdelingen voor (zie 

bijlage C). Deze functies worden bij elkaar gevoegd. In geval er sprake is van 

formatievermindering wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast op de totale groep 
aan medewerkers. Het betreft de volgende functies: 
 
Functie Fte GOB Fte SoZaWe Fte Totaal 

    

Ondersteuner 1 6 5 11 

Ondersteuner 2 7  7 

P&C medewerker 6 1 7 

 

4.7.6 Toekomstige formatiereductie 
Vanwege de uitbesteding en in regie zetten van werkzaamheden vindt er in de 
toekomst de volgende formatiereductie plaats:  
Afdelingshoofd     1-1-2015 1 fte 
Adviseur Bedrijfsvoering   1-1-2016 1 fte 
Medewerker Planning & Control 1-1-2016 1 fte 

Technisch Adviseur 4    1-1-2015 3 fte 

 
De personele consequenties van deze formatiereductie worden bepaald aan de 
hand van de dan geldende regelgeving. Indien op dat moment het 
afspiegelingsbeginsel toegepast zou moeten worden geldt als peildatum de datum 
dat de bezuiniging geëffectueerd wordt. Deze toekomstige formatiereductie zal 
voor een deel via natuurlijk verloop worden opgelost. 

4.8 Boventalligen en natuurlijk verloop  
Hoe hoog het aantal boventallige medewerkers zal zijn na de plaatsingsprocedure 
valt nu nog niet in te schatten. Mede omdat bij de plaatsing van medewerkers 
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naast de status van iemands functie ook de functie-eisen een rol spelen. Wij zullen 
sterk inzetten op begeleiding van werk naar werk en hebben daarvoor inmiddels al 
een projectmedewerker ingezet. 

Daarnaast zal ook de afdeling HRM met een gericht aanbod komen voor mobiliteit 
en loopbaanbegeleiding. 
 
Wel kan op basis van de huidige bezetting een inschatting gemaakt worden. 
Hieronder volgt een overzicht van de bezettingscijfers: 
 

Bezetting die deelneemt aan plaatsing binnen GOB 

 fte 

STP standaard 71 

Planeconomie 5,47 

Waarderpolder 1,33 

WZ standaard 109+ 

 186,8 

Databeheer 2,53 

Beleidspool 1,5 

Beleid OGV 13,64- 

Totaal 169,13 

 
Er is in totaal 169,13 fte bezet waar 134,19 fte geplaatst kan worden.  
 

De minimale boventalligheid is dan ook: 35 fte 
 
De financiële consequenties hiervan worden toegelicht in hoofdstuk 5. 
 
Een aantal medewerkers zal uitstromen als gevolg van bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. 

 
Overzicht natuurlijk verloop als gevolg van bereiken pensioengerechtigde leeftijd: 
In: 
2012 (aug. t/m dec.):      1 fte 
2013:        2 fte 
2014:      4 fte 
2015:      8 fte 

2016:          8 fte 
 
Er worden gemeentebrede instrumenten ingezet om de mobiliteit van medewerkers 
te bevorderen. Wij denken dan aan: 

 Inrichting Loopbaanplein 
 Outplacementbureau 
 Casemanagement   

 Stimuleringspremie bij ontslag op eigen verzoek 
 
Naast de gemeentebrede inspanningen zal er vanuit Gebiedsontwikkeling en 
Beheer veel aandacht zijn voor het bemiddelen van de groep boventalligen naar 
ander werk. We stellen voor om tijdelijk een (boventallige) manager aan te stellen 
die de specifieke opdracht krijgt om de groep boventalligen te begeleiden naar 
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ander werk én tevens tijdelijk zinvol in te zetten in lopend werk binnen of buiten de 
gemeente Haarlem dat passend is bij de beoogde ontwikkeling van de medewerker. 
De tijdelijk manager wordt ondersteund door HRM en eventuele expertise van 

buiten. 
 
In de financiële paragraaf wordt een verdere inschatting gemaakt van de mate 
waarin de boventallige medewerkers te bemiddelen zijn naar ander werk. 
 
Uiteraard zal er bij uitbesteding van taken op basis van de concernbrede kaders 

worden gekeken of medewerkers van de gemeente Haarlem ‘over’ kunnen naar de 

partner die de werkzaamheden gaat uitvoeren. 
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5. Financiën 
In de voorgaande hoofdstukken hebben we beschreven hoe de nieuwe 
hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer gaat werken. In deze paragraaf 
beschrijven we de financiële effecten van de reorganisatie. Door de nieuwe 

werkwijzen en inrichting van de hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer 
kunnen alle reeds bekende taakstellingen gerealiseerd worden. 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens: 
 de bezuinigingstaakstellingen die we in de hoofdafdeling hebben op te lossen 
 wat de hoofdafdeling gaat kosten en welk financieel effect de maatregelen van 

de reorganisatie hebben 

 de tijdelijke kosten die we moeten maken om structureel tot besparingen te 
komen 

 de outputeffecten die de nieuwe hoofdafdeling produceert 

 

5.1 Bezuinigingstaakstellingen van de hoofdafdeling 
In onderstaande tabel staat het overzicht van alle bekende taakstellingen die zijn 
meegegeven aan de hoofafdelingen Wijkzaken en Stedelijke Projecten. Deze 
taakstellingen dalen op de nieuwe hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer 
neer. 
 
Taakstellingen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

oorspronkelijke taakstelling 
(aandeel algemene 
taakstelling, aandeel dekking 
uitwerkplan M&S en restant 
Berenschot) 

372.000 447.000 462.000 554.000 636.000 719.000 

manager hoofdafd + 

ondersteuning WKZ (aandeel 
in centrale taakstelling 500K) 

141.220 141.220 141.220 141.220 141.220 141.220 

al ingevuld (0,65 fte planner 
WKZ, restant Berenschot) 

-36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 

centralisatie bedrijfsbureau's 
2e fase 

  33.000 33.000 67.000 67.000 67.000 

aanvullende taakstelling 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 

taakstelling beleidspool (1,5 
fte schaal 11), ingevuld via 
uitwisseling bezetting STZ 

ingevuld ingevuld ingevuld ingevuld ingevuld ingevuld 

reservering taakstelling 
beleidspool (50.000) 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

taakstelling VVH ivm 
bouwleges(0,14 en 0,28 fte, 
schaal 10) 

9.006 18.012 18.012 18.012 18.012 18.012 

totaal: 636.226 853.232 968.232 1.194.232 1.376.232 1.559.232 
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5.2 Kosten van de hoofdafdeling en financiële effecten van 
maatregelen 
In de nieuwe hoofdafdeling realiseren we ten opzichte van de oude situatie een 
structurele formatiekrimp van 46,26 fte. De huidige formatie bestaat uit 197,6 fte3, 
daarvan gaat 14,15 fte (met 15,14 fte bezetting) naar de hoofdafdeling Stadszaken 
en 3 fte (met 2,53 fte bezetting) naar de hoofdafdeling Dienstverlening. Daarnaast 
nemen we vanuit Stadszaken 5 fte (bezetting van 7,3 fte) op in de nieuwe 

formatie.  
 

5.2.1. Formatie 
In onderstaande tabel staan de huidige formatie, de mutaties door de uitwisseling 
met Stadszaken/Dienstverlening en de nieuwe formatie beschreven: 
 

begrote formatie huidig 197,60 

begrote formatie nieuw 134,19 

begrote formatie over naar Stadszaken/Dienstverlening 17,15 

verschil formatie begroot 46,26 

 
Het verschil van de formatie is 46,26 fte, van deze formatie wordt voor een bedrag 
van 2,3 miljoen huidige taken cq functies uitbesteed. Vanaf start GOB gaan we 
meer taken uitbesteden. Hierdoor nemen de kosten toe die zijn verbonden aan het 
uitbesteden van projecten (aanneemsom). De daling van de loonsom zetten we 
voor een deel in om de kostentoename voor projecten (aanneemsom) te kunnen 

dekken. Deze kosten hebben we berekend door de personele lasten van de taken 

die we uitbesteden om te slaan naar de aanneemsom. 
De formatie nieuw geldt vanaf start van GOB. Dit houdt in dat in de eerste 
maanden van 2013 op de huidige werkwijze gewerkt wordt en dat de huidige 
formatie nodig is om alle werkzaamheden te verrichten. 
 
5.2.2. Loonsom 

In onderstaande tabel staan de effecten op de loonsom en aanneemsom 
weergegeven. 
 

loonsom huidig 12.619.701  

loonsom nieuw4 8.439.616  

loonsom over naar stadszaken 1.180.863  

verschil loonsom huidig en nieuw 2.999.222  

verhoging aanneemsom vanwege uitbesteden werk 2.319.180  

totale besparing nieuwe situatie gerekend vanaf 1-1-
2013 680.042  

 

                                                

 
3 Het aantal formatieplaatsen is gebaseerd op de formatie per 1/1/2013 die voor de zomer in 

het directieteam is vastgesteld en inclusief de formatieplaatsen die naar Stadszaken overgaan 

4 De berekening van de nieuwe loonsom is een inschatting, gemaakt op basis van de nieuwe 

formatie en schaal op de 9e traptrede. Omdat de plaatsing nog moet plaatsvinden kunnen we 
geen rekening houden met de invloed van periodieken van medewerkers met een 
voortgezette functie, de loonsom kan hierdoor uiteindelijk hoger uitvallen. 
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De formatiekrimp en uitwisseling van taken met Stadszaken hebben een effect op 
de loonsom. De loonsom daalt omdat we in de nieuwe formatie minder 
formatieplaatsen nodig hebben en omdat een deel van de loonsom wordt 

overgeheveld naar Stadszaken en naar Dienstverlening. Door de daling van de 
loonsom realiseren we een structurele besparing van 680.042 euro. Het genoemde 
bedrag is een besparing op jaarbasis berekend vanaf 1 januari 2013. Aangezien de 
start van de nieuwe organisatie later wordt dan 1 januari 2013 zal ook de jaarlijkse 
besparing navenant minder zijn. Daarnaast is per 1 januari 2013, in tegenstelling 
tot opgave in de begroting, alsnog inhuurbudget nodig om werk uit te kunnen 

voeren omdat de start van de nieuwe organisatie nu niet per 1 januari 2013 is 

maar later in het jaar. 
 
5.2.3. Besparingen 
In onderstaande tabel staan alle maatregelen, totaal besparing, taakstelling en 
eindresultaat van de reorganisatie beschreven. In de tabel is te zien dat we door de 
nieuwe werkwijze en inrichting van de nieuwe hoofdafdeling de taakstellingen tot 
2018 kunnen realiseren en tot en met 2016 hier zelfs boven zitten. 

 
Besparingsmaatregelen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

besparing per 1 jan 2013 (loonsom) 608.042 608.042 608.042 608.042 608.042 608.042 

besparing % kosten op uitbesteed 
werk  

275.204 275.204 275.204 275.204 275.204 

verminderen  3 fte 
klachten&meldingen uitbesteden  

173.628 173.628 173.628 173.628 173.628 

verminderen 1 (lijn)manager ivm 
uitbesteden   

99.843 99.843 99.843 99.843 

verminderen 1 pc med. en adv. 
bedrijfsvoering    

143.751 143.751 143.751 

totaal besparingsmaatregelen 680.042  1.131.972  1.231.815  1.375.566  1.375.566  1.375.566  

bezuinigingstaakstellingen 636.226 853.232 968.232 1.194.232 1.376.232 1.559.232 

meerjarig resultaat 43.816  278.740  263.583  181.334  666- 183.666- 

 
Met de reorganisatie nemen we een aantal besparingsmaatregelen (zie 
bovenstaande tabel) waardoor de formatie van de nieuwe hoofdafdeling krimpt, die 
lichten we hieronder toe: 
 Als de nieuwe werkwijze geëffectueerd wordt realiseren we een structurele 

besparing op het uitbesteed werk, daarom boeken we vanaf 2014 een korting 

van 12% op aanneemsom 
 Op termijn verminderen van formatie door klachten en meldingen via het 

meldsysteem direct bij onze externe leveranciers te melden5 
 Op termijn verminderen van de formatie door deze met één manager terug te 

brengen, dit wordt mogelijk bij uitbesteding van de havendienst, natuur- en 

milieueducatie en begraafplaatsen6 

 Op termijn verminderen van de formatie door de ondersteuning op de 
bedrijfsvoering terug te brengen (met een adviseur bedrijfsvoering en een P&C 
medewerker minder) dit wordt wanneer de nieuwe werkwijze van de 
hoofdafdeling volledig is gerealiseerd7 

                                                
 
5 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 
6 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 
7 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 en 3.6 
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5.3 Boventalligheid en frictiekosten 
Vanaf 2013 gaan we onze formatie fors inkrimpen. Door de formatiekrimp krijgen 
we te maken met 35 fte aan boventalligheid (huidige bezetting minus nieuwe 
formatie, zie ook hoofdstuk 4). In 2013 introduceren we de nieuwe werkwijze, 
maar loopt een aantal projecten nog steeds door, daarom vindt de formatiekrimp 
tussen 2013 en 2014 gefaseerd plaats, zie hoofdstuk 4.7.3. In onderstaande tabel 
geven we het tempo weer waarin de organisatie in 2013 en 2014 krimpt. 

 

uitfasering projecten in 2013 april 2013 juli 2013  okt 
2013 

 jan 
2014 

benodigde fte voor projecten 13 10 8 6 

per 1 mei 2013 boventallig 24,01 24,01 27,01 29,01 

 

De frictiekosten van de reorganisatie worden niet in dit uitwerkingsplan, maar in 
een aparte notitie meegenomen bij de reorganisatiebesluiten. 

5.4 Reorganisatiekosten 
Vanaf 2013 voorzien we kosten om te komen tot de nieuwe hoofdafdeling.  
 We zullen personeel op kennis, houding en gedrag moeten scholen om de 

nieuwe werkwijze van de organisatie te laten slagen. Dit vraagt om € 170,000 
euro opleidingskosten in 2013 en € 170,000 euro opleidingskosten in 2014. We 
gaan dit dekken door ons opleidingsbudget in te zetten en gaan mogelijk de 
extra besparingen uit 2013 en 2014 inzetten voor opleiding, training en 
coaching. 

 Om de boventalligheid in de organisatie zo snel mogelijk aan werk te helpen 
binnen of buiten de gemeente stellen we een casemanager aan die dit proces 

van herplaatsing organiseert en personeel van werk-naar-werk gaat 
begeleiden. Deze casemanager kost in 2013 circa € 150.000 en 2014 circa € 
150.000 euro. 

 We maken kosten aan afscheid en jubilea in 2013 zijn deze € 20.000 euro, in 
2014 zijn deze € 15.000 en in € 2015 zijn deze € 10.000. 

 
Reorganisatiekosten 2013 2014 2015 

Opleiding tbv kennis en gedrag 85.000 85.000  

Mobiliteitscoach 150.000 150.000  

Afscheid receptie tbv 
boventalligen 

20.000 15.000 10.000 

Totaal reorganisatiekosten 255.000 250.000 10.000 

 

In 2012 maken we verhuiskosten voor tijdelijke huisvesting in Koningstein. Deze 
kosten zijn in de huidige begroting niet voorzien en worden geheel bekostigd door 
de hoofdafdeling Middelen en Services (Facilitaire Zaken). Deze verhuiskosten zijn 
dus niet meegenomen in de frictiekosten noch in de reorganisatiekosten. 

5.5 Outputeffecten nieuwe hoofdafdeling: algemene 

financiële effecten gebiedsgericht werken en uitbesteden 
In de nieuwe hoofdafdeling willen we door gebiedsgericht werken en door het 
uitbesteden van uitvoerende taken efficiënter en effectiever werken. Door goed 
opdrachtgeverschap van opdrachten aan externen en meer intern gestructureerd 
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het werkproces te laten verlopen en de taken gebiedsgericht te laten verlopen 
verwachten we dat de nieuwe slankere organisatie beter toegerust is voor de 
komende periode. De verwachting is dat de doorvoering van efficiency er kosten 

bespaard kunnen worden. 
 
5.5.1 Gebiedsgericht werken 
Naast de verbetering in werkwijze bevat het gebiedsgericht werken een aantal 
mechanismen die vooral kwalitatief van aard zijn maar mogelijk leiden tot 
kostenbesparing: 

 effectiever beleidsproces: door het gebiedsgericht werken verwachten we dat 

beleid en uitvoering minder ad-hoc en meer gestructureerd wordt afgestemd. 
We verwachten dat dit tijd scheelt van medewerkers en dat we daarmee 
coördinatiekosten besparen. 

 strategisch beheer: het beheer en onderhoud wordt door het gebiedsgerichte 
werken gedelegeerd naar de gebieden. Door het gebiedsgerichte werken kan 
een gebiedsmanager integraal sturen op projecten, beheer en onderhoud en op 
basis van het gebiedsprogramma beter programmeren. We verwachten dat we 

op termijn kosten kunnen besparen omdat we door integrale sturing en betere 
programmering meer ‘werk met werk’ kunnen (projecten, nieuwe ontwikkeling 
en beheer van de openbare ruimte tegelijkertijd timen), dit kan op termijn 
invloed hebben op het onderhoudsbudget 

 met het gebiedsgericht werken organiseren we onze organisatie dichter op de 
burger. Beleid en uitvoering worden meer burgergericht ingericht en 

participatie en inspraak wordt in de gebieden beter verankerd. Mogelijk leidt 
dit tot een afname van klachten en meldingen, hier is geen direct kosteneffect 
aan verbonden.  

 
5.5.2 Uitbesteden van uitvoerende taken 
De taken zoals projectleiding, werkvoorbereiding en directievoering worden 
uitbesteed en daarmee ook de aannneemsom verhoogd. Na implementatie in het 

jaar 2013 en bij volledige doorvoering van de werkwijze in 2014 verwachten we 
wel dat we structureel het geld dat aan projecten wordt besteed te kunnen 
terugbrengen. In de werkwijze van het uitbesteden zien we verder de volgende 
mechanismen die mogelijk op lange termijn tot kostenbesparing kunnen leiden: 
 pieken en dalen in de omvang van het projectvolume kunnen structureel beter 

worden opgevangen omdat er minder vaste kosten zijn voor projecten 
 op termijn kunnen we kosten besparen op inkoop en contracten en 

kostenvoordelen op projecten realiseren, door berekeningen vanuit past-
performance (leveranciers worden gewaardeerd op basis van behaalde 
resultaten en prestaties uit het verleden). Dit vraagt wel aanlooptijd om 
werkwijze en past-performance te optimaliseren. 

 
5.5.3 Effect op andere organisatieonderdelen 

Nagenoeg alle maatregelen die we door deze reorganisatie nemen leiden tot 
formatiekrimp. In de contourennota is dit ook aangekondigd belangrijkste 
maatregel tot kostenbesparing. De formatiekrimp heeft ook (financiële) effecten op 
afdelingen van de gemeente die geen onderdeel van deze reorganisatie zijn. We 
verwachten een indirect effect van deze reorganisatie op de afname van producten, 
diensten en omvang van de overhead en staf in de gemeente. Door de 
formatiekrimp neemt de vraag van de gereorganiseerde afdelingen naar 

stafondersteuning af (minder werkplekken, lagere kosten huisvesting en minder 
ondersteuning). De mogelijke besparingen van deze reorganisatie op overhead en 
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staf gemeentebreed nemen we niet op als kostenbesparing in het uitwerkingsplan, 
wel adviseren we rekening te houden met de effecten van de reorganisatie WZ/StP 
op de gemeentebrede doorontwikkeling van de staf en de bedrijfsvoering (onder 

andere, werkplekken, kosten huisvesting et cetera). In deze financiële paragraaf 
veronderstellen (gezien de forse formatiekrimp) dat de kosten aan ondersteuning 
vanuit het concern (overhead) minstens op gelijk niveau blijft en op termijn daalt. 
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6. Risicoanalyse 
De nieuwe hoofdafdeling gaat leiden tot sterke verandering van sturing en 
werkwijze. Naast de voordelen die we hebben geschetst zitten er ook risico’s aan 
de reorganisatie. 

 
Algemeen 
Een algemeen risico is dat we de functies die onderdeel uitmaken van de 

reorganisatie niet kunnen vervullen met mensen uit de kring van betrokkenen. Dit 
kan tot gevolg hebben dat we personeel van buiten de organisatie moeten 
aantrekken. Risico is dat hierdoor het aantal boventalligen zou kunnen stijgen. 
Een ander algemeen risico is dat de nieuwe hoofafdeling er onvoldoende in slaagt 

om de nieuwe werkwijzen, het gebiedsgericht werken en uitbesteden van werk 
(versterkt opdrachtgeverschap) te implementeren. We willen een moderne, open 
organisatie zijn met een andere cultuur. Risico is dat dat meer tijd of energie kost, 
omdat we het voor een groot deel met dezelfde mensen doen en meer 
verantwoordelijkheid bij medewerkers leggen. Dit kan mogelijk leiden tot 
productiviteitsverlies, onvoldoende kwaliteit in de uitvoering en bestuurlijke risico’s.  

 
Risico’s gebiedsgericht werken 
Gebiedsgericht werken staat of valt bij samenwerking en integraliteit van de 
nieuwe hoofdafdeling, beleidsafdelingen en het bestuur. Specifiek aspect hierbij is 
de keuze voor een matrixorganisatie, terwijl een groot deel van de gemeente nu 
nog werkt volgens de reguliere lijnsturing. Risico is dat de matrixorganisatie als 

gevolg van verschillende sturingsprincipes, onvoldoende aansluit op de rest van de 

gemeentelijke organisatie.  
 
Risico’s uitbesteden werk 
Met het uitbesteden van taken zetten we ons zelf tot doel om opdrachtgeverschap 
te versterken en daarmee de kwaliteit van de uitvoering te vergroten en kosten te 
verlagen. Een risico is dat het ons niet lukt om het niveau van opdrachtgeverschap 
in de organisatie te verhogen en daarmee de totale kosten van projecten 

(aanneemsom) omlaag te brengen. Om dit risico te minimaliseren zijn de volgende 
maatregelen genomen:  
 
Maatregelen 
Om bovenstaande risico’s te minimaliseren, stellen we de volgende maatregelen 
voor: 

 Voor cruciale functies in de nieuwe organisatie zullen we extra investeren voor 
de start van de hoofdafdeling in houding en cultuur. Door opleiding en 
coaching gaan we er vanuit het grootste deel van de medewerkers klaar te 

kunnen maken voor de nieuwe functies. 
 Ook na vaststelling van het uitwerkingsplan blijven we gericht investeren in de 

relaties met andere hoofdafdelingen om het gebiedsgericht werken succesvol 
te implementeren. In 2013 zullen we nog nader bezien op welke wijze de 

inbedding van deze nieuwe werkwijze bestuurlijk kan worden verankerd. 
 Na vaststelling van het uitwerkingsplan volgt een intensief 

implementatieproces (zie ook bijlage 3 voor de hoofdlijnen van het 
implementatieplan) dat is gericht op permanente kwaliteitsontwikkeling. In het 
implementatieproces worden processen, bevoegdheden en mandatering 
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uitgewerkt en wordt mogelijk tot medewerker niveau de overgang van oude 
naar nieuwe organisatie (inclusief opleidingsplan/budget) beschreven. Na 
plaatsing van het management, starten we met het nieuwe managementteam 

(en bestuurders) en werken we toe naar de nieuwe werkwijze en cultuur. 
 In de eerste twee jaar worden door het management van de hoofdafdeling 

periodiek evaluatiemomenten gehouden waar de doelstellingen, werkwijze, 
functies, formatie en financiën tegen het licht gehouden worden. 

 
Risico professionaliseringstraject bedrijfsvoering 

De ontwikkeling en besluitvorming van het professionaliseringstraject van de 

bedrijfsvoering is nog niet afgerond. Aansluiting met dit traject is geborgd, maar 
het traject kan op termijn van invloed zijn op de mensen die nu op 
bedrijfsvoeringsfuncties worden geplaatst. Bij vergaande reorganisatie 
concernbreed kan het zijn dat ondersteunende functies uit de nieuwe hoofdafdeling 
worden herplaatst en/of dat nieuwe functies worden toegevoegd. Dat kan 
betekenen dat mensen in bedrijfsvoeringsfuncties in korte tijd twee maal met een 
reorganisatie worden geconfronteerd. 
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BIJLAGE 1 Afwegingskader uitbesteding 

projecten 
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BIJLAGE 2 Voorbeeldprocessen 
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BIJLAGE 3 Implementatieplan 
 
Uitgaande van de vaststelling van het uitwerkingsplan, dient er vanaf oktober te 
worden gestart met de implementatie ervan, zodat de nieuwe organisatie begin 

2013 kan starten. In onderstand overzicht geven we op hoofdlijnen aan op welke 
punten we de implementatie verder vormgeven. 
 

We hebben de volgende uit te voeren taken opgenomen in een implementatieplan:  
1. Uitwerken en modelleren van primaire processen en bedrijfsvoeringsprocessen, 

zorgen voor afstemming tussen processen, zorgen voor nieuwe werkwijze. Voor 
aantal functies aanscherpen en specifieker maken wat nieuwe situatie is 

(inhoud) 
2. Uitwerken bevoegdheden en mandatering (opdrachtgever/opdrachtnemer), 

voor alle functies en daarbij gekoppeld aan sturingsprincipe van hoofdafdeling. 
Invlechten en verdelen begroting, inhoudelijke programmabegroting, budgetten 

3. Start met opstellen gebiedsopgaves en gebiedsprogramma’s 
4. Uitfasering bestaande en nieuwe projecten vanaf 2013, start uitbesteden 

projectorganisatie 
5. Regelen en mogelijk ook zelf uitvoeren van onderzoeken voor de mogelijk in 

regie te zetten delen op termijn 
6. Uitvoering facilitaire processen, ICT, huisvesting, et cetera. Bepalen wanneer 

wat moet gebeuren en hierop ook regie houden 
7. Transitieplan: vastleggen, mogelijk tot en met medewerker niveau hoe de 

overgang van oude naar nieuwe organisatie gaat (inclusief 

opleidingsplan/HRM). Opstellen en vormgeven van de overdracht van oude en 
vervallen functies naar de nieuwe functies. 

8. Toewerken naar nieuwe werkwijze: met bestuurders (over 
gebiedswethouderschap, rolvastheid), met DT-leden (rondje na vaststelling 
uitwerkingsplan), met nieuwe MT (eerste helft november, als MT geplaatst is)  
en medewerkers andere hoofdafdelingen 

9. Plaatsingsproces: plaatsing van managers en medewerkers 

10. Basis leggen voor start van de organisatie: verbreden en verspreiden impact 
reorganisatie (communicatie) 
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BIJLAGE 4: Cultuuronderzoek 

competenties en functies 
In onderstaande tabel staat voor de nieuwe functies uit de hoofdafdeling 
beschreven welke twee extra competenties zijn toegevoegd vanuit het 
competentiewoordenboek aan de functiebeschrijvingen op basis van het 

cultuuronderzoek. 

 

 
 

 

Nummer afdeling Functienaam nieuw functiegroep compentie 1 compentie 2

1 STP/WZ Hoofd afdelingsmanager LM Omgevingbewust: D Aansturen: D

2 STP/WZ Manager LM inlevingsvermogen: D vasthoudendheid: D

3 STP/WZ Bedrijfsvoeringsmanager LM vernieuwingskracht: D omgevingsbewustzijn: D

4 STP/WZ Adviseur bedrijfsvoering AB omgevingsbewustzijn: C zorgvuldighheid: D

5 STP/WZ Dagelijks beheerder U inlevingsvermogen: B incasseringsvermogen: B

6 STP/WZ Beheerder gebied U incasseringsvermogen: C omgevingsbewustzijn: B

7 STP/WZ Gebiedsmanager LM vasthoudendheid: D visie: D

8 STP/WZ Gebiedsmedewerker AB omgevingsbewustzijn: B vernieuwingskracht: B

9 STP/WZ Gebiedsverbinder AB netwerkvaardigheid: C omgevingsbewustzijn: C

10 STP/WZ Kwaliteits- en risicomanager AB omgevingsbewustzijn: C oordeelsvorming: D

11 STP/WZ Ondersteuner 1 U inlevingsvermogen: D incasseringsvermogen: C

12 STP/WZ Ondersteuner 2 U inlevingsvermogen: C incasseringsvermogen: C

13 STP/WZ Pen C medewerker U analyseren: C inlevingsvermogen: C

14 STP/WZ Planeconoom AB inlevingsvermogen: C omgevingsbewustzijn: C

15 STP/WZ Procesmanager 1 LM samenwerking: D netwerkvaardigheid: D

16 STP/WZ Procesmanager 2 LM samenwerking: D netwerkvaardigheid: D

17 STP/WZ Procesmanager 3 LM samenwerking: C vernieuwingskracht: C

18 STP/WZ Procesmanager 4 LM samenwerking: C incasseringsvermogen: C

19 STP/WZ Strategisch beheerder 1 AB aanpassingsvermogen: D visie: D

20 STP/WZ Strategisch beheerder 2 AB aanpassingsvermogen: C visie: C

21 STP/WZ Technisch adviseur 1 AB omgevingsbewustzijn: D vernieuwingskracht: D

22 STP/WZ Technisch adviseur 2 AB omgevingsbewustzijn: C vernieuwingskracht: C

23 STP/WZ Technisch adviseur 3 U analyseren: C incasseringsvermogen: C

24 STP/WZ Technisch adviseur 4 U analyseren: C incasseringsvermogen: C

25 STP/WZ senior beheerder NME U aansturen: C initiatief: C

26 STP/WZ senior beheerder begraafplaatsen U aansturen: C inlevingsvermogen: C

27 STP/WZ beheerder kinderboerderij 1 U aansturen: B initiatief: B

28 STP/WZ beheerder kinderboerderij 2 U incasseringsvermogen: A

29 STP/WZ Havenmeester U Aansturen: C Initiatief: C



Bijlage A-1

Wijkzaken oud

Bureau Functie Formatie (fte) Schaal

Bedrijfsbureau Adviseur Bedrijfsvoering 1,00 9

Bedrijfsbureau Bereikbaarheidsregisseur 1,00 12

Bedrijfsbureau Coördinator/voortgang bewaking investeringsplan 1,00 10

Bedrijfsbureau Hoofd Bedrijfsbureau 1,00 12

Bedrijfsbureau Medewerker Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1,00 8

Bedrijfsbureau Planner 0,35 9

Bedrijfsbureau Senior Adviseur Bedrijfsvoering 2,00 10A

Totaal 7,35

Beleid OGV Accountmanager Openbare Ruimte Groen en Verkeer 2,80 11

Beleid OGV Afdelingshoofd 1,00 13

Beleid OGV Beleidsmedewerker 3,15 10

Beleid OGV Coördinator Beleid 3,00 11A

Beleid OGV Management Assistent 0,75 7

Beleid OGV Medewerker Beleidsondersteuning 1,06 8

Beleid OGV Senior Beleidsmedewerker 4,90 10A

Beleid OGV Senior Beleidsmedewerker 1,00 10A

Beleid OGV Strategisch Medewerker 0,80 11

Totaal 18,46

Afdelingsleiding DBT Afdelingshoofd 1,00 13

Afdelingsleiding DBT Management Assistent 0,50 7

Dagelijks Beheer Bestektekenaar 0,50 10

Dagelijks Beheer Bureauhoofd 1,00 12

Dagelijks Beheer Directievoerder Bestekken 1,00 10

Dagelijks Beheer Gebiedsbeheerder 5,00 8

Dagelijks Beheer Inspecteur Openbare Ruimte 4,60 7

Dagelijks Beheer Management Assistent 0,50 7

Dagelijks Beheer Programmamanager Afvalstoffen en Reinigingstaken 0,80 10

Dagelijks Beheer Senior Beheerder 2,00 10

Dagelijks Beheer Technisch beheerder 2,00 8

Dagelijks Beheer Toezichthouder 4,00 8

Havendienst Administratief - Juridisch Medewerker 1,44 6

Havendienst Brugwachter 6,62 4

Havendienst Hoofd Havendienst 1,00 10

Havendienst Juridisch Medewerker Handhaving en Toezicht 1,00 9

Havendienst Operationeel Manager Binnenwater 1,00 8

Havendienst Scheepvaartmeester 4,00 6

Natuur&MilieuEducatie,Begraafp Beheerder NME 4,17 5

Natuur&MilieuEducatie,Begraafp Bureauhoofd 1,00 10

Natuur&MilieuEducatie,Begraafp Educatief medewerker 1,00 8

Natuur&MilieuEducatie,Begraafp Medewerker Begraafplaatsadministratie 1,00 6

Natuur&MilieuEducatie,Begraafp Medewerker begraafplaatsen* 8,69 5

Natuur&MilieuEducatie,Begraafp Medewerker Flora en Fauna 0,44 4

Natuur&MilieuEducatie,Begraafp Senior beheerder begraafplaatsen 1,00 9

Natuur&MilieuEducatie,Begraafp Senior Beheerder Natuur- en Milieu Educatie 1,00 6

Natuur&MilieuEducatie,Begraafp Senior Medewerker Natuur- en Milieu Educatie 1,00 9

Natuur&MilieuEducatie,Begraafp Specialistisch Medewerker Begraafplaatsen 1,00 6

Techniek Bureauhoofd 0,90 11

Techniek Management Assistent 0,50 7

Techniek Senior Technisch Beheerder 1,67 9

Techniek Senior Technisch Beheerder Kabels & Leidingen 1,00 9

Techniek Senior Verkeerskundige 0,78 10A

Techniek Technisch beheerder 2,00 8

Techniek Technisch Beheerder Bruggen en Oevervoorzieningen 1,00 9

Techniek Technisch Beheerder Openbare Verlichting 1,00 8

Techniek Technisch Beheerder Riolering, Pompen en Gemalen 1,00 8

Techniek Verkeerskundige 0,80 10

Totaal 68,91



GebiedsManagement Afdelingshoofd 1,00 13

GebiedsManagement Management Assistent 1,90 7

GebiedsManagement Programma-manager gebiedsontwikkeling 5,00 13

GebiedsManagement Programma Assistent 2,10 8

GebiedsManagement Stadsdeelmanager 4,60 12

Totaal 14,60

Hoofdafdelingsleiding Management Assistent 1,23 7

Hoofdafdelingsleiding Manager Hoofdafdeling 1,00 16

Totaal 2,23

Programma's OGV Afdelingshoofd 1,00 13

Programma's OGV Coördinator Programma's 1,00 11A

Programma's OGV Databeheerder 3,00 9

Programma's OGV Junior Medewerker Programma's 0,20 9

Programma's OGV Management Assistent 0,75 7

Programma's OGV Medewerker Programma's 3,00 10A

Programma's OGV Senior Medewerker Programma's 1,00 11

Totaal 9,95

Totaal Wijkzaken 121,50 **

Status % aantal fte's

= voortgezet 46% 24 55,97

= voortgezet formatie verminderd 18% 11 22,13

= vervallen 36% 29 43,40

121,50

*formatie op basis van de veegnotitie. Is nog niet aangepast in begroting

** Oude Personeelsbegroting 2013 gaat uit van 120,51



Bijlage A-2

Stedelijke Projecten oud

Afdeling Bureau Functie Formatie (fte) Schaal

Hoofdafdelingsleiding - Management Assistent 2,00 7

Hoofdafdelingsleiding - Manager Hoofdafdeling 1,00 16

Hoofdafdelingsleiding Totaal 3,00

Kwaliteit en informatie Afdelingsleiding Afdelingshoofd 1,00 13

Kwaliteit en informatie Afdelingsleiding Kwaliteitsmanager 2,40 10A

Kwaliteit en informatie Afdelingsleiding Risicomanager flex 0,00 11A

Kwaliteit en informatie Afdelingsleiding Medewerker Planning & Control 2,80 10A

Kwaliteit en informatie Afdelingsleiding Planner 3,40 10A

Kwaliteit en informatie Afdelingsleiding Senior Medewerker Planning & Control 1,00 11A

Kwaliteit en informatie Afdelingsleiding Senior Planner 1,00 11A

Kwaliteit en informatie Totaal 11,61

Projectmanagement Afdelingsleiding Afdelingshoofd 1,00 14

Projectmanagement Afdelingsleiding Junior projectmanager 1,00 9

Projectmanagement Afdelingsleiding Projectmanager 16,00 10-12

Projectmanagement Afdelingsleiding Senior Projectmanager 5,00 13

Projectmanagement Totaal 23,00

Projectondersteuning - Afdelingshoofd 0,50 11A

Projectondersteuning - Projectsecretaris 7,90 8

Projectondersteuning - Senior Projectsecretaris 4,60 9

Projectondersteuning Totaal 13,00

Techniek en Advies - Afdelingshoofd 1,00 13

Techniek en Advies - Directievoerder 3,00 10

Techniek en Advies - Hoofdtoetser/directievoerder 1,00 10A

Techniek en Advies - Senior Directievoerder 2,50 10A

Techniek en Advies - Senior Werkvoorbereider 2,00 10A

Techniek en Advies - Technisch adviseur 2,00 11

Techniek en Advies - Technisch medewerker 2,00 8

Techniek en Advies - Technisch medewerker plus 4,00 9

Techniek en Advies - Werkvoorbereider 4,00 10

Techniek en Advies Totaal 21,50

Totaal Stedelijke Projecten 72,11

Status % fte aantal fte's

= voortgezet 8% 3 5,80

= voorgezet formatie verminderd 65% 10 46,81

= vervallen 27% 11 19,50

72,11



Bijlage A-3

Gebiedsontwikkeling en beheer Nieuw

Functie Formatie Schaal Status

Algemeen Hoofdafdelingsmanager 1,00 16 staat buiten reorganisatietraject

Manager 1,00 14 voortgezet

Manager 4,00 14 nieuw

Bedrijfsvoeringsmanager 1,00 13 nieuw

Bedrijfsvoering Adviseur bedrijfsvoering 5,00 11A nieuw

P&C-medewerker 6,00 10 voortgezet

Kwaliteits- en risicomanager 2,00 11A nieuw

Management- Ondersteuner 1 6,00 8 voortgezet, formatie verminderd

ondersteuning Ondersteuner 2 7,00 7 voortgezet, formatie verminderd

Gebieden Gebiedsmanager 5,00 14 nieuw

Gebiedsverbinder 5,00 12 voortgezet

Gebiedsmedewerker 5,00 10 nieuw

Dagelijks beheerder 5,00 8 voortgezet, formatie verminderd

Beheerder gebied 5,00 10 voortgezet

Planeconoom 3,00 11A voortgezet

Proces- en contract- Procesmanager 1 1,00 13 nieuw

management Procesmanager 2 2,00 12 nieuw

Procesmanager 3 9,00 11 nieuw

Procesmanager 4 5,00 10 nieuw

Strategisch beheer Strategisch beheerder 1 1,00 11 nieuw

Strategisch beheerder 2 5,00 10A voortgezet

Technische advisering Technisch adviseur 1 1,00 11A nieuw

Technisch adviseur 2 4,00 11 voortgezet

Technisch adviseur 3 4,00 10 nieuw

Technisch adviseur 4 3,00 9 nieuw

Havendienst Adm juridisch med 1,44 6 voortgezet

Brugwachter 6,62 4 voortgezet

Juridisch medewerker handh en toez 1,00 9 voortgezet

Havenmeester 1,00 10 nieuw

Scheepvaartmeester 5,00 6 voortgezet

Natuur- en Milieu edu- Senior beheerder NME 1,00 10 nieuw

catie Beheerder Kinderboerderij 1 1,00 7 nieuw

Beheerder Kinderboerderij 2 4,00 5 voortgezet

Eduatief medewerker 1,00 8 voortgezet

Med flora en fauna 1,44 4 voortgezet

Beheerder NME 1,67 6 voortgezet

Medewerker NME 1,00 9 voortgezet

Ondersteuner Kinderboerderij 1,00 3 nieuw

Begraafplaatsen Senior beheerder begraafplaatsen 1,00 10 voortgezet

Specialistisch med begraafplaatsen 1,00 6 voortgezet

Med begraafplaatsadministratie 1,44 6 voortgezet

Med begraafplaatsen 7,58 5 voortgezet



Projectorganisatie Projectmanager 0,00 10-12 voortgezet, formatie verminderd

2013 Senior Planner 0,00 11A voortgezet, formatie verminderd

Planner 0,00 10A voortgezet, formatie verminderd

Projectsecretaris 0,00 8 voortgezet, formatie verminderd

Werkvoorbereider 0,00 10 voortgezet, formatie verminderd

Senior directievoerder 0,00 10A voortgezet, formatie verminderd

Directievoerder 0,00 10 voortgezet, formatie verminderd

Technisch medewerker plus 0,00 9 voortgezet, formatie verminderd

Totaal Gebiedsontwikkeling en beheer 134,19

status fte's

voortgezet 63,19 *

voortgezet formatie verminderd 18,00 *

nieuwe functie 52,00

buiten reorganisatie 1,00

134,19

* = deze cijfers zijn niet te vergelijken met de oude organisatie, omdat er formatie

      verschuift van de ene naar de andere hoofdafdeling



Bijlage B1: Was-Wordt lijst WKZ/STP – Gebiedsontwikkeling en beheer
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Hoofdafdelingsmanager 1,00 16 Samenvoeging twee hoofdafdelingen waarbij er slechts 1 functie overblijft. Aard en karakter veranderen niet. Staat buiten de reorganisatie

Manager 4,00 14 nieuw

Alle voormalige LM-functies (afdelingshoofden 

en bureauhoofden) in de oude situatie muv 

afdelingshoofd PM Vanuit andere filosofie waarin de manager veel minder inhoudelijk taken heeft: Zie bijlage H 

Manager 1,00 14 voortgezet Stedelijke Projecten Projectmanagement Afdelingshoofd PM stp03 1,00 1,00 14 voortgezet Aard, karakter, functieniveau en span of control blijven ongewijzigd: zie bijlage H

Bedrijfsvoeringsmanager 1,00 13 nieuw

Adviseur bedrijfsvoering 5,00 11a nieuw

Adviseur Bedrijfsvoering is een nieuwe functie, waarbij de taken deels nieuw (in tijd/complexiteit) zijn en deels voortkomen uit de functie Hoofd Bedrijfsbureau.

Gebiedsmanager 5,00 14 nieuw

Programmamanager Gebiedsontwikkeling / 

Beleids-/accountmedewerker Waarderpolder

Is een meer coordinerend functie dan de functie van programmamanager, daarna is er een verzwarend aspect om niet alleen voor gebiedsontwikkeling verantwoordelijk 

te zijn maar voor uitvoering van geheel gebiedsprogramma, alsmede ook het opzetten van,  programma, daarnaast ook functionele aansturing van gebiedsteam en zelf 

verantwoordelijk voor omvangrijke budgetten. Aard en strekking van de functie is hiermee veranderd. Zie motivatie programmamanager gebiedsontwikkeling

Gebiedsmedewerker 5,00 10 nieuw Accountmanager OGV / Projectsecretaris

Heeft een aantal taken van projectsecretaris en beperkt aantal taken van accoutmanager OGV maar is qua aard en strekking van de functie anders. Verricht inhoudelijke 

taken; is de rechterhand van de Gebiedsmanager

Kwaliteits- en risicomanager 2,00 11a nieuw Kwaliteitsmanager en Risicomanager flex
Samenvoeging van de functies kwalieitsmanager en risicomanager. Minder zelf doen; meer uitbesteden, meer regie voeren. Beide functies komen voor minder dan 50% terug. Zie 

motivatie bij kwaliteitsmanager en risicomanager flex

procesmanager 1* 1,00 13 nieuw Stedelijke projecten Projectmanagement SP Senior Projectmanager De functie betreft een nieuwe solistische functie: zie motivatie sr projectmanager

procesmanager 2 2,00 12 nieuw

De functie bestaat uit nieuwe taken die gaan over regie op uitbestede opdrachten en het managen van contracten. De overige taken zijn voor een deel een samenstelling 

van taken vanuit functies op gebied van dagelijks beheer, techniek en advies zoals directievoering en werkvoorbereiding en projectmanagement. 

procesmanager 3 9,00 11 nieuw Zie motivatie procesmanager 2

procesmanager 4 5,00 10 nieuw Zie motivatie procesmanager 2

Strategisch beheerder 1 1,00 11 nieuw

Samenvoeging van functie en taken Sr beleidsmedewerker,sr mw programma's en coordinator programma's (zie motivatie coordinator programma's). Gaat om beleid op 

lange termijn (visionair)

technisch adviseur 1 1,00 11a nieuw Divers Samenvoeging van taken uit technische functies Techniek en Dagelijks Beheer, Directievoering, Werkvoorbereider en Technisch Beheerder Plus. Complexe zaken.

technisch adviseur 3 4,00 10 nieuw

Senior Technisch beheerder / Senior 

Technisch Beheerder Kabels & Leidingen / 

Medewerker Tijdelijke Verkeersmaatregelen / 

Technisch Beheerder Bruggen en 

Oeververbindingen. Samenvoeging van taken uit technische functies Techniek en Dagelijks Beheer, Directievoering, Werkvoorbereider en Technisch Beheerder Plus. 

technisch adviseur 4 3,00 9 nieuw

Senior Technisch beheerder / Senior 

Technisch Beheerder Kabels & 

Leidingen/Toezichthouder / Medewerker 

Tijdelijke Verkeersmaatregelen / Technisch 

Beheerder Bruggen en Oeververbindingen. Samenvoeging van taken uit technische functies Techniek en Dagelijks Beheer, Directievoering, Werkvoorbereider en Technisch Beheerder Plus. 

Beheerder Kinderboerderij 1 1,00 7 nieuw

Senior Beheerder Natuur- en 

Milieu Educatie 1,00 10 nieuw Vervallen functie Bureauhoofd NME.

Ondersteuner 

Kinderboerderij 1,00 3 nieuw Omzetten ID-baan in vaste formatie. Mw was al vast aangesteld. Persoonlijke status is voortgezet

Havenmeester 1,00 10 nieuw Zware seniorrol ter ondersteuning van de lijnmanager; aard en karakater van de functie is nieuw

Administratief – Juridisch 

Medewerker 1,44 6 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Havendienst HavendienstAdministratief – Juridisch Medewerker wz50 1,44 1,44 06 voortgezet Functie blijft bijna geheel in tact en gaat vrijwel ongewijzigd over naar de nw hoofdafdeling, in 2013 wordt onderzoek voor uitbesteding opgestart

Medewerker Natuur- en 

Milieu Educatie 1,00 09 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-NME Natuur en Milieu Educatie / BegraafplaatsenSenior Medewerker Natuur- en Milieu Educatie wz55 1,00 1,00 09 voortgezet

Functie blijft bijna geheel in tact en gaat vrijwel ongewijzigd over naar de nw hoofdafdeling, in 2013 wordt onderzoek voor uitbesteding opgestart. Naam in nieuwe 

organisatie gewijzigd in Medewerker Natuur- en Milieu Educatie (NME). In de nieuwe organisatie is Senior voorbehouden voor functioneel leidinggeven.

Beheerder Kinderboerderij 2 4,00 05 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-NME Natuur en Milieu Educatie / BegraafplaatsenBeheerder NME wz57 4,17 4,10 05 voortgezet

Functie blijft bijna geheel in tact en gaat vrijwel ongewijzigd over naar de nw hoofdafdeling, in 2013 wordt onderzoek voor uitbesteding opgestart. Naam in nieuwe 

organisatie gewijzigd in Beheerder Kinderboerderij 2.

Brugwachter 6,62 04 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Havendienst HavendienstBrugwachter wz53 6,62 4,19 04 voortgezet Functie blijft bijna geheel in tact en gaat vrijwel ongewijzigd over naar de nw hoofdafdeling, in 2013 wordt onderzoek voor uitbesteding opgestart 0

Educatief Medewerker 1,00 8 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-NME Natuur en Milieu Educatie / BegraafplaatsenEducatief Medewerker wz64 1,00 1,00 8 voortgezet Functie blijft bijna geheel in tact en gaat vrijwel ongewijzigd over naar de nw hoofdafdeling, in 2013 wordt onderzoek voor uitbesteding opgestart

Juridisch Medewerker 

Handhaving en Toezicht 1,00 09 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Havendienst HavendienstJuridisch Medewerker Handhaving en Toezicht wz49 1,00 0,00 09 voortgezet Functie blijft bijna geheel in tact en gaat vrijwel ongewijzigd over naar de nw hoofdafdeling, in 2013 wordt onderzoek voor uitbesteding opgestart

Medewerker 

Begraafplaatsadministratie 1,44 06 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-NME Natuur en Milieu Educatie / BegraafplaatsenMedewerker Begraafplaatsadministratie wz62 1,00 0,89 06 voortgezet Functie blijft bijna geheel in tact en gaat vrijwel ongewijzigd over naar de nw hoofdafdeling, in 2013 wordt onderzoek voor uitbesteding opgestart

Medewerker 

Begraafplaatsen 7,58 5 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-NME Natuur en Milieu Educatie / BegraafplaatsenMedewerker Begraafplaatsen wz77 8,69 6,00 5 voortgezet Functie blijft bijna geheel in tact en gaat vrijwel ongewijzigd over naar de nw hoofdafdeling, in 2013 wordt onderzoek voor uitbesteding opgestart

Medewerker Flora en Fauna 1,44 04 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-NME Natuur en Milieu Educatie / BegraafplaatsenMedewerker Flora en Fauna wz58 0,44 0,44 04 voortgezet Functie blijft bijna geheel in tact en gaat vrijwel ongewijzigd over naar de nw hoofdafdeling, in 2013 wordt onderzoek voor uitbesteding opgestart

Scheepvaartmeester 5,00 06 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Havendienst HavendienstScheepvaartmeester wz52 4,00 4,97 06 voortgezet Functie blijft geheel in tact en gaat ongewijzigd over naar de nw hoofdafdeling, in 2013 wordt onderzoek voor uitbesteding opgestart

Senior Beheerder 

Begraafplaatsen 1,00 10 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en TechniekNME Natuur en Milieu Educatie / BegraafplaatsenSenior Beheerder Begraafplaatsen wz80 1,00 1,00 9 voortgezet

Functie verandert op een aantal aspecten. De functie wordt beleidsmatiger tov van oude situatie en ook wordt bijdrage die aan de P&C cyclus geleverd moet worden 

groter. Hierarchisch leidinggevende is komen te vervallen. Aard en karakter veranderen maar niet in dien mate dat de functie een vervallen status krijgt , in 2013 wordt 

onderzoek voor uitbesteding opgestart

Beheerder Natuur- en Milieu 

Educatie 1,67 06 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-NME Natuur en Milieu Educatie / BegraafplaatsenSenior Beheerder Natuur- en Milieu Educatie wz56 1,00 1,00 06 voortgezet

Functie blijft bijna geheel in tact en gaat vrijwel ongewijzigd over naar de nw hoofdafdeling, in 2013 wordt onderzoek voor uitbesteding opgestart. Naam in nieuwe 

organisatie gewijzigd in Beheerder Natuur- en Milieu Educatie (NME). In de nieuwe organisatie is Senior voorbehouden voor functioneel leidinggeven.

Specialistisch Medewerker 

Begraafplaatsen 1,00 6 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-NME Natuur en Milieu Educatie / BegraafplaatsenSpecialistisch Medewerker Begraafplaatsen wz63 1,00 1,00 6 voortgezet Functie blijft bijna geheel in tact en gaat vrijwel ongewijzigd over naar de nw hoofdafdeling, in 2013 wordt onderzoek voor uitbesteding opgestart

Strategisch beheerder 2 5,00 10a Voortgezet Wijkzaken Programma's OGV Medewerker programma's / sr verkeerskundige wz24 3,00 3,00 10a voortgezet

taken mw programma's komen overeen voor meer dan 50% met strategisch beheerder 2. Strategisch beheerder 1 is echter qua aard en karakter een andere functie.  Sr 

verkeerskundige komt voor < 50% terug. 

p en c medewerker 6,00 10 voortgezet Wijkzaken Bedrijfsbureau Senior Adviseur Bedrijfsvoering wz04 2,00 2,80 10A voortgezet taken komen voor meer dan 50% overeen met de nieuwe functie. Het restant van de taken wordt belegd in een beperkt aantal andere functies.

10 voortgezet Stedelijke projecten Kwaliteit en Informatie Medewerker Planning en Control stp09 2,80 3,89 10a voortgezet taken komen voor meer dan 50% overeen met de nieuwe functie. Het restant van de taken wordt belegd in een beperkt aantal andere functies.

Ondersteuner 2 7,00 7

voortgezet fte 

verminderd Wijkzaken Beleid OGV Management Assistent wz16 0,75 1,00 07 voortgezet fte verminderd

de specifieke ondersteuningstaken zijn in ondersteuner 1 en 2 terug te vinden, qua niveau lijkt het dan logisch om huidig schaal 8 om te zetten naar ondersteuner in 8, en 

van schaal 7 naar nieuw schaal 7. De management assistent ondersteunt niet langer de lijnmanager maar wel de gebiedsmanager. Werkzaamheden zijn vergelijkbaar.

beheerder gebied 5,00 10 voortgezet Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Dagelijks Beheer Dagelijks BeheerSenior Beheerder wz74 2,00 3,00 10 voortgezet taken komen voor meer dan 50% overeen, alleen coordinatietaak uit oude functie komt niet terug

dagelijks beheerder 5,00 8

voortgezet fte 

verminderd Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Dagelijks Beheer Dagelijks BeheerGebiedsbeheerder wz72 5,00 5,00 08 voortgezet fte verminderd taken komen overeen voor meer dan 50%

8

voortgezet fte 

verminderd Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Dagelijks Beheer Dagelijks BeheerToezichthouder wz76 4,00 4,00 8 voortgezet fte verminderd algemene omschrijving in IJP komt in grote lijnen overeen met de nieuwe beschrijving van dagelijks beheerder

8

voortgezet fte 

verminderd Stedelijke projecten Techniek en Advies Technisch medewerker stp20 2,00 1,00 08 voortgezet fte verminderd taken komen overeen voor meer dan 50%. Een klein deel van de taken wordt belegd bij de technisch adviseur, gebiedsmedewerker en procesmanager



gebiedsverbinder 5,00 12 voortgezet Wijkzaken GebiedsManagement

Stadsdeelmanager / Accountmanager 

Openbaar Groen en Verkeer wz206 4,60 4,73 12 voortgezet

taken stadsdeelmanager komen overeen voor meer dan 50%, gaat wel onder regie van gebiedsmanager werken. Taken accountmanager OGV worden belegd in andere 

functies, waardoor er geen sprake is van een voortzetting.

Ondersteuner 1          Totaal 6,00 8

voortgezet fte 

verminderd Wijkzaken GebiedsManagement Programma Assistent wz13 2,10 1,67 08 voortgezet fte verminderd

de specifieke ondersteuningstaken zijn in ondersteuner 1 en 2 terug te vinden, qua niveau lijkt het dan logisch om huidig schaal 8 om te zetten naar ondersteuner in 8, en 

van schaal 7 naar nieuw schaal 7. De ondersteuner 1 biedt de inhoudelijke ondersteuning niet meer aan de projectmanager maar aan de lijnmanager.

technisch adviseur 2 4,00 11 voortgezet Stedelijke projecten Techniek en Advies Technisch Adviseur stp16 2,00 2,00 11 voortgezet

taken van technisch adviseur komen voor meer dan 50% overeen met de nieuwe functie van technisch adviseur 2. Werkzaamheden van verkeerskundige en Sr 

verkeerskundige komen voor minder dan 50% terug en is daarmee vervallen

planeconoom 3,00 11a voortgezet Stadszaken Vastgoed Vastgoed OntwikkelingSr. Planeconoom stz85 2,00 0,00 11a voortgezet

functie Planeconoom is komen te vervallen. Functie planeconoom in de nieuwe organisatie is voortzetting van de functie senior Planeconoom. Taken uit de senior functie 

komen voor meer dan 50% terug in de functie van planeconoom en ook de aard en het niveau van de functie kloppen

Beleidsmedewerker wz19 3,15 3,78 10 voortgezet fte verminderd Taken worden grotendeels voortgezet binnen de functie beleids- en accountmanager C. zie Was-Wordt Stadszaken/OGV

Coordinator Beleid wz203 3,00 2,89 11A voortgezet fte verminderd Taken worden grotendeels voortgezet binnen de functie Senior beleidsadviseur. zie Was-Wordt Stadszaken/OGV

Medewerker Beleidsondersteuning wz80 1,06 0,56 08 vervallen Aantal taken vervallen. De resterende taken worden belegd in een groot aantal andere functies, waardoor er geen sprake is van een voortzetting.. Geen sprake van voortzetting. zie Was-Wordt Stadszaken/OGV

Strategisch Medewerker wz21 0,80 1,00 11 vervallen Taken worden belegd in andere functies, waardoor er geen sprake is van een voortzetting. zie Was-Wordt Stadszaken/OGV

Afdelingshoofd wz201 1,00 0,94 13 voortgezet Ongewijzigd voortgezet

Senior Beleidsmedewerker wz18 4,90 6,47 10A voortgezet

Taken worden grotendeels voortgezet binnen de functie beleids- accountmanager B. Zie Was-Wordt Stadszaken/ OGV. Groen en Verkeer grotendeels ongewijzigd over 

naar stadszaken voor 4,9 fte. Er is echter wel een andere werkwijze omdat we nu vanuit gebieden werken en daar een gebiedspgave en programma maken, zie 

hoofdstuk 3.4. Voor 1fte Riool (W. Kok) blijft bij GOB en komen voor minder dan 50% terug in functie Strategisch beheerder 2. Taken uit Strategisch beheerder 2 zijn veel 

omvangrijker en generieker. 1 fte Sr beleidsmedewerker is vervallen (zie verderop in bijlage B1). 

Ondersteuner 2 7

voortgezet fte 

verminderd Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Dagelijks Beheer Dagelijks BeheerManagement Assistent wz30 0,50 0,75 07 voortgezet fte verminderd

de specifieke ondersteuningstaken zijn in ondersteuner 1 en 2 terug te vinden, qua niveau lijkt het dan logisch om huidig schaal 8 om te zetten naar ondersteuner in 8, en 

van schaal 7 naar nieuw schaal 7. De management assistent ondersteunt niet langer de lijnmanager maar wel de gebiedsmanager. Werkzaamheden zijn vergelijkbaar.

Ondersteuner 2 7

voortgezet fte 

verminderd Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Techniek Techniek Management Assistent wz40 0,50 0,00 07 voortgezet fte verminderd

de specifieke ondersteuningstaken zijn in ondersteuner 1 en 2 terug te vinden, qua niveau lijkt het dan logisch om huidig schaal 8 om te zetten naar ondersteuner in 8, en 

van schaal 7 naar nieuw schaal 7. De management assistent ondersteunt niet langer de lijnmanager maar wel de gebiedsmanager. Werkzaamheden zijn vergelijkbaar.

Ondersteuner 2 7

voortgezet fte 

verminderd Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek Management Assistent wz32 0,50 0,78 07 voortgezet fte verminderd

de specifieke ondersteuningstaken zijn in ondersteuner 1 en 2 terug te vinden, qua niveau lijkt het dan logisch om huidig schaal 8 om te zetten naar ondersteuner in 8, en 

van schaal 7 naar nieuw schaal 7. De management assistent ondersteunt niet langer de lijnmanager maar wel de gebiedsmanager. Werkzaamheden zijn vergelijkbaar.

Ondersteuner 2 7

voortgezet fte 

verminderd Wijkzaken GebiedsManagement Management Assistent

wz14+w

z10 1,90 2,33 07 voortgezet fte verminderd

de specifieke ondersteuningstaken zijn in ondersteuner 1 en 2 terug te vinden, qua niveau lijkt het dan logisch om huidig schaal 8 om te zetten naar ondersteuner in 8, en 

van schaal 7 naar nieuw schaal 7. De management assistent ondersteunt niet langer de lijnmanager maar wel de gebiedsmanager. Werkzaamheden zijn vergelijkbaar.

Ondersteuner 2 7

voortgezet fte 

verminderd Wijkzaken Management Management Assistent wz02 1,23 1,39 07 voortgezet fte verminderd

de specifieke ondersteuningstaken zijn in ondersteuner 1 en 2 terug te vinden, qua niveau lijkt het dan logisch om huidig schaal 8 om te zetten naar ondersteuner in 8, en 

van schaal 7 naar nieuw schaal 7. De management assistent ondersteunt niet langer de lijnmanager maar wel de gebiedsmanager. Werkzaamheden zijn vergelijkbaar.

Ondersteuner 2 7

voortgezet fte 

verminderd Stedelijke projecten Management SP Management Assistent stp06 2,00 1,00 07 voortgezet fte verminderd

de specifieke ondersteuningstaken zijn in ondersteuner 1 en 2 terug te vinden, qua niveau lijkt het dan logisch om huidig schaal 8 om te zetten naar ondersteuner in 8, en 

van schaal 7 naar nieuw schaal 7. De management assistent ondersteunt niet langer de lijnmanager maar wel de gebiedsmanager. Werkzaamheden zijn vergelijkbaar.

Ondersteuner 2 7

voortgezet fte 

verminderd Wijkzaken Programma's OGV Management Assistent ? 0,75 0,89 07 voortgezet fte verminderd

de specifieke ondersteuningstaken zijn in ondersteuner 1 en 2 terug te vinden, qua niveau lijkt het dan logisch om huidig schaal 8 om te zetten naar ondersteuner in 8, en 

van schaal 7 naar nieuw schaal 7. De management assistent ondersteunt niet langer de lijnmanager maar wel de gebiedsmanager. Werkzaamheden zijn vergelijkbaar.

Ondersteuner 1 8

voortgezet fte 

verminderd Stedelijke projecten Projectondersteuning Projectsecretaris stp25 7,90 8,34 08 voortgezet fte verminderd

de specifieke ondersteuningstaken zijn in ondersteuner 1 en 2 terug te vinden, qua niveau lijkt het dan logisch om huidig schaal 8 om te zetten naar ondersteuner in 8, en 

van schaal 7 naar nieuw schaal 7. De ondersteuner 1 biedt de inhoudelijke ondersteuning niet meer aan de projectmanager maar aan de lijnmanager. Functie van 

projectsecretaris komt in tijdelijkheid nog in de nieuwe organisatie voor (zie uitwerkingsplan: plaatsingsproces afbouw projecten).

Databeheerder 9 voortgezet Wijkzaken Programma's OGV Databeheerder wz28 3,00 2,53 9 voortgezet

Voor het grootste deel ongewijzigd over naar hoofdafdeling Dienstverlening. Sommige taken worden echter uitbesteed en op onderdelen is er sprake van een andere 

werkwijze. Dit geldt voor de taken: Taak - Maakt veldopnames en voert metingen uit: gaat in regie en zal door een externe worden gedaan, de technisch adviseur en de 

databeheerder zullen input voor contract geven Taak: - Werkt op een constructieve manier mee aan het realiseren van bestekken: uitbestede taak, zal meer aan de 

voorkant voor pve gegevens leveren maar bestekken zullen we niet meer maken. Taak: - Levert uit het beheersysteem een gefilterde dataset van de areaal- en     

inspectiegegevens aan de coördinatoren t.b.v. bestuurlijke producten (jaarrekening, Berap, kadernota etc.): gegevens gaan niet naar de coordinatoren maar naar 

strategisch beheerders en technisch adviseurs.

Wijkzaken Bedrijfsbureau Adviseur bedrijfsvoering wz06 1,00 1,00 09 vervallen

de taken uit deze functie vervallen gedeeltelijk en het restant komt voor minder dan 50% overeen met p&c medewerker. Ook de werkwijze verandert namelijk: Taak: 

Rapporteren over verloop afdelingsprocessen en doen van verbetervoorstellen: Over verloop van afdelingsprocessen wordt door de kwaliteit en risicomanager 

gerapporteerd in kader van IB plan. Aan de inhoudelijke kant zal de pc medewerker wel info verschaffen zodat de managers ziet dat bepaalde zaken wel/niet goed lopen, 

bv fin. Overzichten. De verbetervoorstellen zullen vanuit kwaliteit en risicomanager komen als het om procesaanpassingen gaat en daar denkt een pc medewerker 

natuurlijk over mee maar die zal dat niet zo inbrengen. Mogelijk wel op inhoudelijk vlak.

Wijkzaken Bedrijfsbureau Bereikbaarheidsregisseur wz04 1,00 1,00 12 vervallen

bereikbaarheid wordt een proces dat naast de overige processen gemanaged gaat worden door een procesmanager. Er is geen sprake van een 50% voortzetting van de 

taak binnen de functie van procesmanagement, omdat een procesmanager naast het bereikbaarheidsproces ook andere processen moet managen. De werkwijze is 

anders dan nu binnen deze functie het geval is: 1. Vaststellen doelen Bereikbaarheid : werkwijze is zodanig dat manager van de procesmanager overal verantwoordelijk 

is, is nl een gebiedsoverstijgend “proces”. De procesmanager 2 of 3 zal hierin worden ingezet wanneer dit nodig is, waarbij technische expertise via technisch adviseur 3 

gekoppeld is. Een deel van de bereikbaarheid zal in de gebieden worden opgelost doordat een gebiedsmanager intergraal de projecten ziet die er tegerlijkertijd lopen. Bij 

gebiedsoverstijgende zaken wordt dat via de procesmanager 2 of 3 gedaan.

2. Voor kleinere werken zal dit dus via de gebieden lopen en wordt in gebiedsteam een oplossing neergezet. Voor hele kleine projecten wordt dit praktisch door een 

beheerder gebied gedaan.

Wijkzaken Bedrijfsbureau 

Coördinator/voortgang bewaking 

investeringsplan, functie is sr adviseur 

bedrijfsvoering opgegaan wz07 1,00 0,00 10 vervallen

op functie zit nu geen bezetting; functie komt niet meer terug in de nieuwe organisatie. Taken zijn via Sr. Adviseur Bedrijfsvoering naar de nieuwe PC-medewerker 

gegaan.

Wijkzaken Bedrijfsbureau Hoofd Bedrijfsbureau wz03 1,00 0,00 12 vervallen Zie bijlage H

Wijkzaken Bedrijfsbureau Medewerker Tijdelijke Verkeersmaatregelen wz36 1,00 0,80 08 vervallen

Functie komt te vervallen. De functie gaat op voor een gedeelte in dagelijks beheerders functie mbt particulieren en kleinschalige maatregelen. Verkeerscirsulatieplan zit 

bij technisch adviseurs als onderdeel van hun functie. Zowel dagelijks beheerder als technisch adviseur 3 hebben ook vele andere taken. Daarnaast wordt er een andere 

werkwijze gehanteerd: Afstemmen werkzaamheden met bereikbaarheidscoördinator: de bereikbaarheidstaken gaan straks via een gebied over gebiedsovertijgend via 

een procesmanager 3. De afstemming van praktische zaken wordt dan ook veelal in gebiedsteams gedaan. De tijdelijke verkeersmaatregelen betreffen voornamelijk de 

kleinere werken die inderdaad in een gebiedsteam opgelost kunnen worden. Deze functie is onbezet.

Wijkzaken Bedrijfsbureau Planner wz27 0,35 0,00 09 vervallen

functie gaat in regie in 2013 met het in regie zetten van de projecten, komt niet meer terug in de nieuwe organisatie.  Beperkt deel van de plannerstaak komt terug in 

adviseur bedrijfsvoering of kent een geheel andere werkwijze. Wat betreft de taken met een gewijzigde aanpak, kan het volgende gezegd worden: Taak: Per project 

opstellen van een risico-kaart, waarbij de risico’s worden benoemd en gekwantificeerd.: Taak wordt door kwaliteit en risicomanager opgepakt en zal aan de voorkant van 

een project leiden tot een krachtenveldanalyse en risico-inventarisatie dat meegenomen wordt bij contractbesprekingen met externen en ook meegenomen wordt in de 

matrix om de mate van regie te bepalen.

Taak: Vertaalt planning in financiële consequenties en risico’s die hierbij kunnen optreden: Er zal nu aan de voorkant een inschatting en een financiele vertaling worden 

gemaakt om een uitbesteding te kunnen beoordelen. Dit zal door procesmanager, adviseur bedrijfsvoering en kwaliteit en risicomanager worden gedaan. Tijdens looptijd 

project is het aan de markt om zelf hun risicos te beheersen.

Taak: Bewaakt de (planning) procedures en rapporteert daarover aan het afdelingsmanagement in samengevatte vorm.: De gebiedsmanager zal dit samengevat over de 

verschillende processen naar het management doorzetten, de procesmanager levert per proces de gegevens aan en de gebiedsmedewerker heeft een rol in 

samenvoegen van de informatie van planningen.

Wijkzaken Beleid OGV

Accountmanager Openbare Ruimte Groen en 

Verkeer wz22 2,80 1,67 11 vervallen

Delen van deze functie vervallen. Het restant gaat op in procesmanager, technisch adviseur, gebiedsverbinder, gebiedsmedewerker. Delen vervallen doordat aan de 

voorkant meer afgestemd wordt voor beleid dmv gebiedsprogrammas en in werkwijze waarbij stadszaken een contactpersoon levert die beleid afstemt (verkeer en groen 

gaan naar stadszaken)

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek Afdelingshoofd ? 1,00 1,00 13 vervallen Zie bijlage H

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Dagelijks Beheer Dagelijks BeheerBestektekenaar wz71 0,50 0,00 10 vervallen functie komt niet terug in de nieuwe organisatie en is onbezet

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-NME Natuur en Milieu Educatie / BegraafplaatsenBureauhoofd wz54 1,00 1,00 10 vervallen Functie komt qua aard, strekking en niveau niet terug in organisatie

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Techniek Techniek Bureauhoofd wz39 0,90 1,00 11 vervallen Functie komt qua aard, strekking en niveau niet terug in organisatie

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Havendienst Dagelijks BeheerBureauhoofd Dagelijks Beheer en Havendienst wz70 1,00 1,00 12 vervallen Functie komt qua aard, strekking en niveau niet terug in organisatie

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Dagelijks Beheer Dagelijks BeheerDirectievoerder Bestekken wz71 1,00 1,00 10 vervallen taken gaan in regie in 2013 en komen niet voor meer dan 50% terug in een andere functie. Blijvende taken worden belegd in verschillende functies

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Havendienst HavendienstHoofd Havendienst ? 1,00 0,00 10 vervallen Zie bijlage H

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-dagelijks Beheer Dagelijks BeheerInspecteur Openbare Ruimte wz35 4,60 3,80 07 vervallen Deel van de taak wordt uitbesteed of is vervallen. Restant van de werkzaamheden wordt belegd over meerdere functies waardoor er geen sprake is van een voortzetting.

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Dagelijks Beheer Dagelijks Beheer

Programmamanager Afvalstoffen en 

Reinigingstaken (was medewerker 

programmas 10) wz73 0,80 1,00 10 vervallen

Deel van de taken vervalt. Een deel komt terug in tech. Adviseur 2,3,4 voor onderdeel bestekken en tec. Advies, komt terug in programmamanager 3 voor maken van 

contracten. Mist echter bij beide functies ook veel taken die erin staan en in huidge functie niet, beide dus geen 50% match



Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Techniek Techniek Senior Technisch Beheerder wz43 1,67 2,00 09 vervallen

Deel van taken vervalt. Een deel van de taken komt terug in tech. Adviseur en procesmanager, maar mist risicoanalyses, rapportages maken, bijhouden specialisme, 

verbeteren van bestaande werkwijzen, pastperformance, burgervragen en de inkoop en aanbesteding begeleiding. Hierdoor minder dan 50% overeenstemming met 

voorgenoemde functies. Daarnaast andere werkwijze op verschillende taken: • berekent en ontwerpt zelfstandig het installatiegedeelte van de apparatuur van de 

technische domeinen: Maakt geen ontwerp, de procesmanager gaat op basis van input van de technisch adviseur, dagelijks beheer, etc aan de slag om een partij te 

selecteren die dan een ontwerp maakt en berekent. De technisch adviseur geeft hiervoor input om pve te maken.

• zorgt voor installatie van technische apparatuur volgens bestek: de procesmanager controleert de uitvoering van contract. De technisch adviseur kan hiervoor 

technische toetsen doen maar is niet degene die zorgt voot installatie, dat is nl. de gekozen externe partij.

• Draagt zorg voor het dagelijks beheer van apparatuur van de technische domeinen: dagelijks beheer wordt uitbesteed en de procesmanager nut het contract uit. De 

technisch adviseur is degene die tussenproducten wel inhoudelijk kan toetsen maar de procesmanager heeft de regie over het contract.

• Draagt zorg voor afhandeling van storingen en schade: hierbij gaat niet meer de sr technisch beheerder zorgen voor afhandeling maar de marktpartij gaat direct de 

klachten oplossen en achteraf wordt er steeksproefgewijs getoetst of de marktpartij het goed gedaan heeft. Afhandelen van schadegevallen blijft wel intern

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Techniek Techniek

Senior Technisch Beheerder Kabels & 

Leidingen wz207 1,00 1,00 09 vervallen Deel van de taken wordt uitbesteed of vervalt. Het restant wordt vesnipperd over een groot aantal functies waardoor er geen sprake is van een voortzetting.

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Dagelijks Beheer Dagelijks Beheer

Technisch Beheerder (was technisch 

beheerder bomen en technisch beheerder 

spelen) wz75 2,00 1,80 8 vervallen Deel van de taken wordt uitbesteed of vervalt. Het restant wordt vesnipperd over een groot aantal functies waardoor er geen sprake is van een voortzetting.

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Techniek Techniek

Technisch Beheerder Bruggen en 

Oevervoorzieningen (technisch beheerder 

bruggen en kunstwerken schaal 8) wz79 1,00 1,00 9 vervallen

Deel van de taken wordt uitbesteed of vervalt. Het restant van de taken wordt belegd in een groot aantal andere functies, waardoor er geen sprake is van een 

voortzetting.

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Techniek Techniek Technisch Beheerder Openbare Verlichting wz44 1,00 1,00 8 vervallen

De taken uit de huidige functie worden deels uitbesteed of komen te vervallen. Een klein deel komt mbt opstellen contract en opdrachtgevende functie terug in 

procesmanager 3 en in technisch adviseur 3 mbt kennis. De vergunningen komen te vervallen, zit bij verkeer (stadszaken of bij VVH). De genoemde nieuwe functies 

hebben echter naast deze taken ook andere taken. Daarnaast is er sprake van een veranderde werkwijze mbt verschillende taken te weten: Taak: Is bij de uitvoering van 

onderhoudsbestekken besteksbeheerder en als zodanig aanspreekpunt voor externe marktpartijen: de procesmanager zorgt voor navolging van contract. De marktpartij 

voert het contract uit en zal producten opleveren die getoetst worden. Controle van de geleverde producten gaan op andere manier dan nu, steeksproefgewijs en ook 

door andere vormen van contract waarin in contract al de controle besloten ligt. Taak: Toetst, in samenspraak met de directievoerder de aangeboden prestatie-

hoeveelheden binnen de kaders van de vigerende RAW-systematiek: zie ook boven

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Techniek Techniek

Technisch Beheerder Riolering, Pompen en 

Gemalen wz45 1,00 1,00 8 vervallen

Deel van de taken wordt uitbesteed of vervalt. Het restant van de taken wordt belegd in een groot aantal andere functies, waardoor er geen sprake is van een 

voortzetting.

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Techniek Techniek

Technisch Beheerder, was technisch 

beheerder kabels en leidingen (7) wz78 2,00 2,00 8 vervallen

Deel van de taken wordt uitbesteed of vervalt. Het restant van de taken wordt belegd in een groot aantal andere functies, waardoor er geen sprake is van een 

voortzetting.

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Techniek Techniek Verkeerskundige wz42 0,80 1,67 10 vervallen

taken vervallen gedeeltelijk en worden gedeeltelijk uitbesteed. Blijvende taken worden verdeeld over verschillende functies en komen voor minder dan 50% terug binnen 

een specifieke functie. Ook verandert de werkwijze: • Is mede verantwoordelijk voor afhandeling van storingen en schadegevallen incl financiële afhandeling: hierbij gaat 

niet meer de verkeerskundige zorgen voor afhandeling maar de marktpartij gaat direct de klachten oplossen en achteraf wordt er steeksproefgewijs getoetst of de 

marktpartij het goed gedaan heeft. Afhandelen van schadegevallen blijft wel intern.

• Ondersteuning bereikbaarheidscoordinator: Advisering mbt  omleidingsroutes /  Verkeerskundig onderzoek alternatieven: de bereikbaarheidsregisseur is ondergebracht 

bij de procesmanager 3. Vanwege het feit dat er gebiedsteams komen en vanwege feit dat afstemming in gebieden hier plaats vindt zal ook de bereikbaarheid anders 

worden meegenomen dan voorheen waarbij het al een bespreekpunt is in de gebiedsteams.

• Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het bureau en de afdeling.: hierbij zijn er geen bureaus meer en zal er op een andere manier over 

vergadering worden nagedacht en uitgewerkt.

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Techniek Techniek Sr verkeerskundige wz41 0,78 0,00 10A vervallen

taken vervallen gedeeltelijk en worden gedeeltelijk uitbesteed. Blijvende taken worden verdeeld over verschillende functies en komen voor minder dan 50% terug binnen 

een specifieke functie. Ook verandert de werkwijze: • Is mede verantwoordelijk voor afhandeling van storingen en schadegevallen incl financiële afhandeling: hierbij gaat 

niet meer de verkeerskundige zorgen voor afhandeling maar de marktpartij gaat direct de klachten oplossen en achteraf wordt er steeksproefgewijs getoetst of de 

marktpartij het goed gedaan heeft. Afhandelen van schadegevallen blijft wel intern.

• Ondersteuning bereikbaarheidscoordinator: Advisering mbt  omleidingsroutes /  Verkeerskundig onderzoek alternatieven: de bereikbaarheidsregisseur is ondergebracht 

bij de procesmanager 3. Vanwege het feit dat er gebiedsteams komen en vanwege feit dat afstemming in gebieden hier plaats vindt zal ook de bereikbaarheid anders 

worden meegenomen dan voorheen waarbij het al een bespreekpunt is in de gebiedsteams.

• Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het bureau en de afdeling.: hierbij zijn er geen bureaus meer en zal er op een andere manier over 

vergadering worden nagedacht en uitgewerkt.

Wijkzaken Dagelijks beheer en Techniek-Havendienst HavendienstOperationeel Manager Binnenwater wz51 1,00 1,00 08 vervallen

deze functie vervalt. Taken komen gedeeltelijk terug in de nieuwe functie havenmeester. Aard en karakter van de functie wijzigt aanzienlijk doordat de hierarchisch 

leidinggevende taken uit de functie gaan. Daarnaast wijzigt de werkwijze rond de volgende taken: Taak: - behandelt vergunningaanvragen, handelt klachten af en stelt 

schaderapporten op; De havenmeester organiseert dat dit gebeurd maar zal het niet zelf uitvoeren.

Taak - Vorming en uitdragen visie over hoe het Bureau Haven zich als professionele organisatie dient te ontwikkelen en te gedragen.: de visie richt zich niet zozeer op 

het bureau haven maar meer op de toekomst van een havendienst binnen de gemeente en de mogelijkheden voor uitbesteding. Taak- Vertegenwoordigen van het 

Bureau Haven in externe overleggen t.b.v. de scheepvaart zoals b.v. centrale brugbedieningspost en afstandsbediening.: Projecten worden op een andere manier 

gedaan, de input wordt meer aan de voorkant gegeven zodat er een pve opgesteld kan worden dat vervolgens op de markt gezet worden. De procesmanager zorgt dan 

voor uitnutting van contract maar de traditionele manier van projectgroepen is er dan niet meer.

Wijkzaken GebiedsManagement Afdelingshoofd wz09 1,00 0,78 13 vervallen Zie bijlage H

Wijkzaken GebiedsManagement Programmamanager gebiedsontwikkeling wz11 5,00 3,00 13 vervallen

Deze functie heeft duidelijk raakvlakken met de nieuwe functie Gebiedsmanager. De taken worden echter deels binnen andere functies ondergebracht en de werkwijze is 

dermate anders waardoor de aard en het karakter van de functie niet meer vergelijkbaar is met de nieuwe functie van Gebiedsmanager. Dit bijvoorbeeld door de 

gebeidsmanager verantwoordelijk te maken voor alles in het gebied en niet alleen de gebiedsontwikkelingen. De afstemming om hiertoe te komen zijn ook nieuwe taken 

(zie nieuwe functie). Daarnaast verandert de werkwijze mbt de volgende taken: Taak: Stelt op basis van de programmaopdracht voor gebiedsgerichte visieontwikkeling (= 

B&W-besluit,) een programmaplan op; bepaalt de totstandkoming van het visiedocument: IN het uitwerkingsplan hoofdstuk 3.4 en bijlage 2 staat beschreven wat de 

nieuwe werkwijze wordt. De gebiedsmanager maakt nl. samen met de beleidsafdelingen en strategisch beheer een gebiedsopgave en daarna wordt een 

gebiedsprogramma (doorkijk op 5 jaar) gemaakt. Taak: Draagt zorg voor het zoeken van partners die verbonden willen worden aan het programma en stelt de 

bijbehorende convenanten c.q. contracten op.: De gemeente laat meer aan de markt over en start zelf geen plannen op. De nadruk komt dan ook te liggen op het feit dat 

de markt de gebiedsmanager benaderd voor een ontwikkeling en dat de gebiedsmanager onderzoekt of dit in de te passen is binnen bestaand gebiedsprogramma en 

gebiedsopgave. Mocht hier een match zijn dan laat de procesmanager de contracten/anterierue overeenkomsten/conventanten opstellen.

Taak: Werkt het programmaplan uit in overleg met betrokken vakdisciplines en partners, gebruik makend van hun inbreng en legt het complexe uitvoeringsprogramma 

voor aan B&W voor besluit: De gebiedsopgave wordt door de beleidsafdelingen aan B&W aangeboden, de gebiedsmanager is wel betrokken hierin maar niet degene die 

dit aan B&W aanbied. Gebiedsopgave zal ieder jaar geijkt worden en 1x per 4 jaar nav collegeaccoord opgesteld worden. Het gebiedsprogramma, wat een vertaling is 

naar concretere projecten en op tijd gezet, wordt aangeboden door de gebiedsmanager, 1x per jaar en daarin staat de uitvoering.

Taak: Stelt in de initiatieffase integrale projectopdrachten op binnen de kaders van het programma dan wel zorgt voor het doen opstellen hiervan.: vanuit programma 

wordt door gebiedsmanager in gebiedsteam besloten wat wanneer wordt opgestart. Daarna gaat de opdracht integraal naar een procesmanager 1,2,3,4 die begint met 

haalbaarheid en vervolgens een pve maakt dat uitbesteed gaat worden.

Taak: Organiseert stuurgroep programma en programmateam, stuurt in programmateam conform projectmanager de leden (in- en externe vakspecialisten) aan d.m.v. 

werkopdrachten.: De gebiedsmanager gaat sturen op programma en wordt functioneel leidinggevende over het gebiedsteam. Hierin worden afspraken gemaakt over de 

volgorde en aard en strekking van werkzaamheden. 

Taak: Volgt acties beleidsactiviteiten die van invloed kunnen zijn voor het realiseren van programmadoelen.: zie hoofdstuk 3.4 voor de manier waarop gewerkt wordt met 

beleidswijzigingen en nieuwe initiatieven

Taak: Signaleert beleidsmatige dilemma’s, organiseert de beleidsarena  en formuleert of adviseert t.a.v. integrale afweging.: zie hoofdstuk 3.4 voor de manier waarop 

gewerkt wordt met beleidswijzigingen en nieuwe initiatieven

Taak: Frequent overleg met medewerkers op terrein van managementondersteuning en communicatie: hierbij zal veel communicatie lopen via de gebiedsteams waarbij 

de gebiedsverbinder en gebiedsmedewerker een rol in de communicatie hebben, deze zijn ook verbinding naar afdeling Communicatie.

Wijkzaken Beleid OGV Senior Beleidsmedewerker wz18 1,00 1,00 10A vervallen

Zie Was-Wordt Stadszaken/ OGV. Groen en Verkeer ongewijzigd over naar stadszaken voor 4,9 fte. Voor 1fte Riool (W. Kok) blijft bij GOB en komen voor minder dan 

50% terug in functie Strategisch beheerder 2. Taken uit Strategisch beheerder 2 zijn veel omvangrijker en generieker. 1 fte Sr beleidsmedewerker is vervallen. 

Stedelijke projecten Kwaliteit en Informatie Afdelingshoofd stp02 1,00 1,00 13 vervallen voortgezette functie in manager, vanuit plaatsingsproces wordt in afwijking gedefinieerd dat alle management functies vervallen functies zijn

Stedelijke projecten Kwaliteit en Informatie Kwaliteitsmanager stp11 2,40 2,83 10a vervallen

De functies kwalieitsmanager en risicomanager worden samengevoegd. Minder zelf doen; meer uitbesteden, meer regie voeren. Beide functies komen voor minder dan 

50% terug. Ook verandert de werkwijze, namelijk: Bij de kwaliteitsmanager: Taak: Draagt zorg voor de implementatie in de afdeling van wijzigingen in de werkprocessen 

(incl. de afdeling overstijgende processen) of de benodigde vaardigheden.: Ipv het zelf doen wordt het nu uitbesteden. Hiertoe gaan zorgen dat het in regie komt en ook 

volgens schema (dat wel door de kwaliteitsmanager opgesteld) wordt uitgevoerd. De externe partij moet in eerste instantie ook de aanbevelingen aangeven. Coördineert 

het opstellen van de richtlijnen projecten en levert hiervoor een inhoudelijke bijdrage.Het fysieke aanpassen zal door de markt gebeuren op gezette tijden als het opnieuw 

tegen het licht gehouden moet worden, bv 1x per 3 jaar. De inhoudelijke bijdrage wordt niet door de kwaliteitsmanager geleverd maar die coordineert dat het vanuit 

medewerkers komt. 



Stedelijke projecten Kwaliteit en Informatie Risicomanager flex 0,00 11a vervallen

De functies kwalieitsmanager en risicomanager worden samengevoegd. Minder zelf doen; meer uitbesteden, meer regie voeren. Beide functies komen voor minder dan 

50% terug. Ook verandert de werkwijze, bij de risicomanager namelijk: Risico-analyses coordineren:

Voert het intakegesprek; Neemt voor het intake gesprek kennis van de projectopdracht, planning en/of de laatste rapportages).

Scherpt de vraag/ scope en beoogde doel aan, Stelt samen met projectmanager het analysekader vast.

Stelt samen met de projectmanager de analysegroep samen, Stelt samen met de projectmanager de feitelijke uitvoering RA vast.

Schrijft plan van aanpak voor de uit te voeren risicoanalyse, Neemt in het plan van aanpak een planning op en een indicatie van het aantal analistenuren, Leidt de sessie

De risicosessies zijn alleen aan de voorkant van een proces (project) en gaan dan meer over krachtenveld en haalbaarheid dan daadwerkelijke projectrisico’s. Dit houdt 

in dat bv risicokader altijd de uitbesteding van werk is en ook plan van aanpak zal de nadruk niet meer op liggen. De risicomanager is degene die dan ook de sessie doet 

en met resultaten komt.

Zorgt voor het aanscherpen van de geïnventariseerde risico’s, oorzaken en gevolgen tijdens de bijeenkomsten.: komen risico’s naar voren niet over projecten maar over 

proces en de mate vanuitbesteden. De risicomanager maakt zelf een risicoinschatting en er is geen aparte analyst meer.

Signaleert over de sturing van projectmanager op beheersmaatregelen: De sturing over beheersmaatregelen ligt bij gebiedsmanager en procesmanager 1,2,3,4 en 

daarover vindt signalering plaats. Wanneer project in gebied is dan aan de gebiedsmanager en anders aan de betreffende lijnmanager waar het opdrachtgeverschap ligt.

Stedelijke projecten Kwaliteit en Informatie Planner stp08 3,40 3,30 10a voortgezet fte verminderd

functie gaat in regie in 2013 met het in regie zetten van de projecten, is in tijdelijkheid nog in de nieuwe organisatie (zie uitwerkingsplan: plaatsingsproces afbouw 

projecten).  Beperkt deel van de plannerstaak komt terug in adviseur bedrijfsvoering, maar ook enigszins in andere functies. Wat betreft de taken met een gewijzigde 

aanpak, kan het volgende gezegd worden: Taak: Per project opstellen van een risico-kaart, waarbij de risico’s worden benoemd en gekwantificeerd.: Taak wordt door 

kwaliteit en risicomanager opgepakt en zal aan de voorkant van een project leiden tot een krachtenveldanalyse en risico-inventarisatie dat meegenomen wordt bij 

contractbesprekingen met externen en ook meegenomen wordt in de matrix om de mate van regie te bepalen.

Taak: Vertaalt planning in financiële consequenties en risico’s die hierbij kunnen optreden: Er zal nu aan de voorkant een inschatting en een financiele vertaling worden 

gemaakt om een uitbesteding te kunnen beoordelen. Dit zal door procesmanager, adviseur bedrijfsvoering en kwaliteit en risicomanager worden gedaan. Tijdens looptijd 

project is het aan de markt om zelf hun risicos te beheersen.

Taak: Bewaakt de (planning) procedures en rapporteert daarover aan het afdelingsmanagement in samengevatte vorm.: De gebiedsmanager zal dit samengevat over de 

verschillende processen naar het management doorzetten, de procesmanager levert per proces de gegevens aan en de gebiedsmedewerker heeft een rol in 

samenvoegen van de informatie van planningen.

Stedelijke projecten Kwaliteit en Informatie Senior Planner stp07 1,00 1,00 11a voortgezet fte verminderd zie motivatie plannner

Wijkzaken Management Manager Hoofdafdeling wz01 1,00 1,00 16 vervallen Samenvoeging twee hoofdafdelingen waarbij er slechts 1 functie overblijft. Aard en karakter veranderen niet. Staat buiten de reorganisatie

Wijkzaken Programma's OGV Afdelingshoofd wz202 1,00 1,00 13 vervallen Zie bijlage H

Wijkzaken Programma's OGV Coordinator Programma's wz204 1,00 2,00 11A vervallen

De taken mbt opdrachtgevende rol, eigen budgetverantwoordelijkheid en regelen van bugetten en zelf opstellen beleid komt niet terug. In de nieuwe functie strategisch 

beheerder komt maken van lange termijn visie sterk naar voren en dat staat niet als zodanig in huidige functie. Dit is een essentieel onderdeel. De werkwijze aangaande 

de taken die bij deze functie verandert ten aanzien van het opstellen integrale programma's voor de openbare ruimte: de senior medewerkers programma's en de 

coördinator programma's maken nog steeds een technisch onderhoudsprogramma voor werken in de openbare ruimte. De rol van de senior medewerkers programma's, 

coördinator programma's, verandert tot het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de gebiedsprogramma's, de afstemming met beleid wordt door de 

gebiedsmanager gedaan die eindverantwoordelijk is voor het opstellen van de gebiedsprogramma's. Ook het uitzetten en plannen in de tijd zal onder leiding van de 

gebiedsmanager in de gebieden gebeuren (zie ook paragraaf 3.4 uitwerkingsplan). Op aard en karakter van de functie is deze functie vervallen

Wijkzaken Programma's OGV Junior Medewerker Programma’s wz25 0,20 0,00 09 vervallen

heeft nu geen bezetting, de taken als zodanig komen niet meer terug of worden belegd in een groot aantal andere functies, waardoor er geen sprake is van een 

voortzetting.

Wijkzaken Programma's OGV Senior Medewerker Programma’s wz26 1,00 0,00 11 vervallen

De taken mbt opdrachtgevende rol, eigen budgetverantwoordelijkheid en regelen van bugetten en zelf opstellen beleid komt niet terug. In de nieuwe functie strategisch 

beheerder komt maken van lange termijn visie sterk naar voren en dat staat niet als zodanig in huidige functie. Dit is een essentieel onderdeel. De werkwijze aangaande 

de taken die bij deze functie verandert ten aanzien van het opstellen integrale programma's voor de openbare ruimte: de senior medewerkers programma's en de 

coördinator programma's maken nog steeds een technisch onderhoudsprogramma voor werken in de openbare ruimte. De rol van de senior medewerkers programma's, 

coördinator programma's, verandert tot het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de gebiedsprogramma's, de afstemming met beleid wordt door de 

gebiedsmanager gedaan die eindverantwoordelijk is voor het opstellen van de gebiedsprogramma's. Ook het uitzetten en plannen in de tijd zal onder leiding van de 

gebiedsmanager in de gebieden gebeuren (zie ook paragraaf 3.4 uitwerkingsplan). Op aard en karakter van de functie is deze functie vervallen

Stedelijke projecten Projectmanagement SP Junior Projectmanager stp13 1,00 0,00 09 vervallen

De functie vervalt en gaat gedeeltelijk over in de functie van procesmanager. Aard en karakter van de functie wordt geheel anders. De procesmanagersfunctie bestaat uit 

nieuwe taken die gaan over regie op uitbestede opdrachten en het managen van contracten. De overige taken zijn voor een deel een samenstelling van taken vanuit 

functies op gebied van dagelijks beheer, techniek en advies zoals directievoering en werkvoorbereiding en projectmanagement. De aard van de functie verandert mbt de 

volgende onderdelen:• Werkwijze bij projectmangers aangaande de taken die zij nu hebben bij het maken van een projectplan: procesmanagers maken niet meer zelf 

een projectplan, maar beoordelen een projectplan op basis van wat zij in de markt hebben uitgevraagd. Procesmanagers maken in overleg met een gebiedsmanager of 

lijnmanager wel een opdrachtformulering, die zij uitzetten in de markt. (zie ook paragraaf 3.5 uitwerkingsplan)

• Werkwijze bij projectmanager wijzigt aangaande de taken die zij nu hebben bij het organiseren van participatie en inspraak. Procesmanagers zullen in veel gevallen niet 

meer de participatie en inspraak zelf organiseren per project. Met marktpartijen en met de gebiedsteams zullen de procesmanagers participatie en inspraak coördineren, 

waar mogelijk in gezamenlijke momenten voor het gehele gebied en niet per definitie per project. (zie ook paragraaf 3.5 uitwerkingsplan)

• Werkwijze bij (jr) projectmanager wijzigt aangaande de invulling van de wijze van opdrachtgever-opdrachtnemerschap door het gebiedsgericht werken: procesmanagers 

zullen aanschuiven in de gebiedsteams of in overleg met hun lijnmanager treden om het overleg met de opdrachtgever vorm te geven. Waar nodig wordt verslag van 

deze gesprekken opgemaakt. (zie ook paragraaf 3.5 uitwerkingsplan)

Stedelijke projecten Projectmanagement SP Projectmanager stp14 16,00 18,06 10-12 voortgezet fte verminderd

De functie is in tijdelijkheid nog in de nieuwe organisatie (zie uitwerkingsplan: plaatsingsproces afbouw projecten) en gaat gedeeltelijk over in de functie van 

procesmanager. Aard en karakter van de functie wordt geheel anders. De procesmanagersfunctie bestaat uit nieuwe taken die gaan over regie op uitbestede opdrachten 

en het managen van contracten. De overige taken zijn voor een deel een samenstelling van taken vanuit functies op gebied van dagelijks beheer, techniek en advies 

zoals directievoering en werkvoorbereiding en projectmanagement. De aard van de functie verandert mbt de volgende onderdelen:• Werkwijze bij projectmangers 

aangaande de taken die zij nu hebben bij het maken van een projectplan: procesmanagers maken niet meer zelf een projectplan, maar beoordelen een projectplan op 

basis van wat zij in de markt hebben uitgevraagd. Procesmanagers maken in overleg met een gebiedsmanager of lijnmanager wel een opdrachtformulering, die zij 

uitzetten in de markt. (zie ook paragraaf 3.5 uitwerkingsplan)

• Werkwijze bij projectmanager wijzigt aangaande de taken die zij nu hebben bij het organiseren van participatie en inspraak. Procesmanagers zullen in veel gevallen niet 

meer de participatie en inspraak zelf organiseren per project. Met marktpartijen en met de gebiedsteams zullen de procesmanagers participatie en inspraak coördineren, 

waar mogelijk in gezamenlijke momenten voor het gehele gebied en niet per definitie per project. (zie ook paragraaf 3.5 uitwerkingsplan)

• Werkwijze bij (jr) projectmanager wijzigt aangaande de invulling van de wijze van opdrachtgever-opdrachtnemerschap door het gebiedsgericht werken: procesmanagers 

zullen aanschuiven in de gebiedsteams of in overleg met hun lijnmanager treden om het overleg met de opdrachtgever vorm te geven. Waar nodig wordt verslag van 

deze gesprekken opgemaakt. (zie ook paragraaf 3.5 uitwerkingsplan)

Stedelijke projecten Projectamanagement SP Sr projectmanager stp15 5,00 4,44 13 vervallen

De werkzaamheden komen in deze vorm niet meer terug in de nieuwe organisatie. Deze functie heeft raakvlakken met procesmanager 1 maar de werkwijze is dermate 

anders dat er geen sprake is van een voortzetting. • De functie van procesmanager 1 is een solistische functie  in tegenstelling tot de senior projectmanager. Dus in zijn 

ééntje  verantwoordelijk voor de aansturing van het geheel.

• Bij de functie van procesmanager ligt het accent van de werkzaamheden op de functionele aansturing van de procesmanagers (resultaatgebied 1) in de volle breedte. 

Er zal beperkt ruimte zijn om een project te leiden, laat staan een complex project. Bij de senior projectmanager ligt het accent van de functionele aansturing op de 

verdeling van de projecten en de inhoud en voortgang een project. En de senior projectmanager is daarnaast projectleider van een complex project. De aansturing van 

een procesmanager is dus veel breder. 

• Doordat het accent van de functie sterk verandert stelt het ook andere eisen aan de medewerker. De functionele aansturing weegt zwaar voor het vaststellen van de 

eisen.

Stedelijke projecten Projectmanagement SP Projectmanager flex stp27 0,00 0,00 10-12 vervallen zie motivatie projectmanager

Stedelijke projecten Prjectondersteuning Senior Projectsecretaris stp24 4,60 3,69 09 vervallen De complexe taken en coachende taken komen niet terug in ondersteuner 1, daarom minder dan 50% voortgezet in andere functie..

Stedelijke projecten Projectondersteuning Afdelingshoofd stp05 0,50 0,67 11a vervallen Functie komt qua aard, strekking en niveau niet terug in organisatie

Stedelijke projecten Kwaliteit en Informatie Senior Medewerker Planning en Control stp10 1,00 1,00 11a vervallen taken mbt coordinatie komen niet meer terug en zwaardere adviestaken gaan naar Adviseur Bedrijfsvoering. Overige taken worden belegd bij meerdere functies.

Stedelijke projecten Techniek en Advies Afdelingshoofd stp04 1,00 1,00 13 vervallen voortgezette functie in manager, vanuit plaatsingsproces wordt in afwijking gedefinieerd dat alle management functies vervallen functies zijn

Stedelijke projecten Techniek en Advies Directievoerder stp23 3,00 4,00 10 voortgezet fte verminderd

taken gaan in regie in 2013 en komen niet voor meer dan 50% terug in een andere functie. Functie komt in tijdelijkheid nog in de nieuwe organisatie (zie uitwerkingsplan: 

plaatsingsproces afbouw projecten). . Blijvende taken worden belegd in een andere functies, waardoor er geen sprake is van een voortzetting.

Stedelijke projecten Techniek en Advies Hoofdtoetser/directievoerder stp22 1,00 0,00 10a vervallen

taken gaan in regie in 2013 en komen niet voor meer dan 50% terug in een andere functie. Blijvende taken worden belegd in een andere functies, waardoor er geen 

sprake is van een voortzetting.

Stedelijke projecten Techniek en Advies Senior directievoerder stp21 2,50 1,00 10a voortgezet fte verminderd

taken gaan in regie in 2013 en komen niet voor meer dan 50% terug in een andere functie. Functie komt in tijdelijkheid nog in de nieuwe organisatie (zie uitwerkingsplan: 

plaatsingsproces afbouw projecten). . Blijvende taken worden belegd in een andere functies, waardoor er geen sprake is van een voortzetting.

Stedelijke projecten Techniek en Advies Senior werkvoorbereider stp17 2,00 2,00 10a vervallen

taken gaan in regie in 2013 en komen niet voor meer dan 50% terug in een andere functie.  Blijvende taken worden belegd in een andere functies, waardoor er geen 

sprake is van een voortzetting.



Stedelijke projecten Techniek en Advies Technisch medewerker plus stp19 4,00 3,00 09 voortgezet fte verminderd

taken gaan in regie in 2013 en komen niet voor meer dan 50% terug in een andere functie. Functie komt in tijdelijkheid nog in de nieuwe organisatie (zie uitwerkingsplan: 

plaatsingsproces afbouw projecten). . Blijvende taken worden belegd in een andere functies, waardoor er geen sprake is van een voortzetting.

Stedelijke projecten Techniek en Advies Werkvoorbereider stp18 4,00 4,78 10 voortgezet fte verminderd

taken gaan in regie in 2013 en komen niet voor meer dan 50% terug. Functie komt in tijdelijkheid nog in de nieuwe organisatie (zie uitwerkingsplan: plaatsingsproces 

afbouw projecten). Komen slechts voor een klein gedeelte terug in procesmanager en technisch adviseur

Stadszaken Vastgoed Vastgoed Ontwikkelingbureauhoofd vastgoed ontwikkeling stz84 1,00 1,00 12 vervallen Zie bijlage H

Stadszaken Economie & Cultuur Beleids-/accountmedewerker W'polder stz99 0,50 0,00 9 vervallen

Feitelijke functie bevat voor 50% taken die betrekking hebben op gebiedsmanagement Waarderpolder. Deze taken zijn ondergebracht bij de Gebiedsmanager. Er is 

sprake van mens volgt werk. Zie verder motivatie Programmamanager gebiedsontwikkeling

Stadszaken Vastgoed Vastgoed OntwikkelingPlaneconoom stz86 3,00 4,60 10a vervallen

een deel van de taken komt terug in de nieuwe functie van planeconoom. Aard en niveau van de functie is echter dermate afwijkend dat er geen sprake is van een 

voortzetting. Het niveau wordt een aantal schalen hoger neergezet neergezet omdat juist de strategische component belangrijker wordt en de administratieve 

handelingen en bijhouden tijdens projecten niet meer relevant wordt. Omdat er in regie gewerkt gaat worden, wordt op de projecten geen ondersteuning meer verwacht. 

Aan de voorkant van projecten moeten echter haalbaarheidsstudies op hoog niveau worden uitgevoerd.

Totaal aan formatie GOB 134,19

* functies die nog in onderzoek zijn, kunnen nog wijzigen



Bijlage B-2

Stedelijke Projecten, Wijkzaken, Stadszaken (planeconoom) oud
Functienaam

STP-05 Afdelingshoofd Projectondersteuning

STP-06 Managementassistent

STP-07 Senior Planner

STP-08 Planner

STP-09 Medewerker Planning en Control

STP-10 Senior Medewerker Planning en Control

STP-11 Kwaliteitsmanager

STP-12 Risicomanager flex

STP-13 Junior Projectmanager

STP-14 Projectmanager

STP-15 Senior Projectmanager

STP-16 Technisch Adviseur

STP-17 Senior Werkvoorbereider

STP-18 Werkvoorbereider

STP-19 Technisch Medewerker Plus

STP-20 Technisch Medewerker

STP-21 Senior Directievoerder

STP-22 Hoofdtoetser / Directievoerder

STP-23 Directievoerder

STP-24 Senior Projectsecretaris

STP-25 Projectsecretaris

StZ-85 Senior Planeconoom

StZ-86 Planeconoom

WZ-02 Management Assistent

WZ-04 Bereikbaarheidsregisseur

WZ-05 Senior Adviseur Bedrijfsvoering

WZ-06 Adviseur Bedrijfsvoering

WZ-07 Coördinator/voortgang bewaking investeringsplan

WZ-10 Management Assistent

WZ-11 Programma-manager gebiedsontwikkeling

WZ-13 Programma Assistent

WZ-16 Management Assistent

WZ-16 Management Assistent

WZ-18 Senior Beleidsmedewerker

WZ-19 Beleidsmedewerker

WZ-20 Medewerker Beleidsondersteuning

WZ-21 Strategisch Medewerker

WZ-22 Accountmanager Openbare Ruimte Groen en Verkeer

WZ-24 Medewerker Programma's

WZ-25 Junior Medewerker Programma's

WZ-26 Senior Medewerker Programma's

WZ-28 Databeheerder

WZ-30 Management Assistent



WZ-32 Management Assistent

WZ-35 Inspecteur Openbare Ruimte

WZ-36 Medewerker Tijdelijke Verkeersmaatregelen

WZ-43 Senior Technisch Beheerder

WZ-39 Bureauhoofd Techniek

WZ-40 Management Assistent

WZ-41 Senior Verkeerskundige

WZ-42 Verkeerskundige

WZ-44 Technisch Beheerder Openbare Verlichting

WZ-45 Technisch Beheerder Riolering, Pompen en Gemalen

WZ-48 Hoofd Havendienst

WZ-49 Juridisch Medewerker Handhaving en Toezicht

WZ-50 Administratief - Juridisch Medewerker

WZ-51 Operationeel Manager Binnenwater

WZ-52 Scheepvaartmeester

WZ-53 Brugwachter

WZ-54 Bureauhoofd NME en begraafplaatsen

WZ-55 Senior Medewerker Natuur- en Milieu Educatie

WZ-56 Senior Beheerder Natuur- en Milieu Educatie

WZ-57 Beheerder NME

WZ-58 Medewerker Flora en Fauna

WZ-62 Medewerker Begraafplaatsadministratie

WZ-63 Specialistisch Medewerker Begraafplaatsen

WZ-64 Educatief medewerker

WZ-71 Directievoerder Bestekken

WZ-72 Gebiedsbeheerder

WZ-73 Programmamanager Afvalstoffen en Reinigingstaken

WZ-74 Senior Beheerder

WZ-75 Technisch beheerder

WZ-76 Toezichthouder

WZ-77 Medewerker begraafplaatsen*

WZ-78 Technisch beheerder

WZ-79 Technisch Beheerder Bruggen en Oevervoorzieningen

WZ-80 Senior beheerder begraafplaatsen

WZ-203 Coördinator Beleid

WZ-204 Coördinator Programma's

WZ-206 Stadsdeelmanager

WZ-207 Senior Technisch Beheerder Kabels & Leidingen



Functie Hoofd Projectondersteuning (stedelijke projecten) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Bedrijfsvoering afdeling Plant de werkzaamheden van de afdeling, neemt dit op hoofdlijnen op in 
het werkplan van de afdeling.  

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
 

 Bepaald op basis van de jaarplanning hoeveel en welke middelen, 
wanneer worden ingezet.  

Afdelingsmanager 
Bedrijfsvoeringsmanager 

 Coördineert de werkzaamheden van de afdeling.  Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
 

 Bewaakt de planning/productie volgt de voortgang en stuurt zonodig bij.   Afdelingsmanager 
Adviseur bedrijfsbureau 

 Beheert en bewaakt de budgetten en formatie van de afdeling.  Afdelingsmanager 
Adviseur bedrijfsbureau 

 Bewaakt het opstellen van de management en bestuursrapportages. Bedrijfsvoeringsmanager 
Afdelingsmanager 
 

 Voert personeelsgesprekken (voortgang, functioneren, beoordelen, 
ontwikkeling).  

Afdelingsmanager 

Inhoudelijke sturing afdeling Stuurt de seniorendirect aan (coaching, instructie, informatie, 
controle).  

Vervallen 

 Stuurt de medewerkers indirect aan.  Afdelingsmanager 

 Houdt informatievoorziening van en naar de afdeling in stand en 
optimaliseert deze. 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
 

 Verzorgt inhoudelijke coördinatie, ter afstemming en versterking 
van elkaars functioneren, onder meer door middel van de 
Managementteamvergadering. 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
 

 Bewaakt de kwaliteit van de producten. Afdelingsmanager 



 Actualiseert en innoveert de taken van de projectsecretaris Kwaliteit en ricicomanager 

Leveren beleidsbijdragen Bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van de gemeente 
waar dit gevergd wordt (opdracht directieteam).  

Vervallen 

 Zorgt voor het ontwikkelen van het beleid van de afdeling.  Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
 

 Projecten leiden op het terrein van de hoofdafdeling Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
 

Deelnemen aan overlegvormen en 
onderhouden van contacten 

Voert periodiek overleg met de manager Hoofdafdeling en met 
belangrijke opdrachtgevers 

Vervallen 

 Neemt deel aan diverse overlegvormen binnen en buiten de 
gemeente.  

Afdelingsmanager 
 

 Relatiebeheer en netwerken.  Afdelingsmanager 
Bijhouden c.q. ontwikkelen van 
kennis en competenties 

Deelname aan trainingen, cursussen, seminars, coaching, intervisie 
e.d.  

Afdelingsmanager 

 Bijhouden vakliteratuur; stelt zich op de hoogte van landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en richtlijnen. 
 

Afdelingsmanager 

 



Functie Management assistent (stedelijke projecten) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie: 

Secretarieel werk en 

managementondersteuning  

- Draagt zorg voor het verspreiden van de post, telefoonafhandeling en 

beoordeelt binnenkomende stukken op relevantie.. 

- Treedt op als vangnet voor het afhandelen van ziek- en 

betermeldingen. 

- Neemt telefoongesprekken aan, selecteert op relevantie en urgentie 

en onderneemt op basis daarvan actie.  

- Facilitaire ondersteuning 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

 - Stelt concept brieven en notities/memo’s op en overlegt met de 

afdelingshoofd over aanpassingen en definitieve tekst.  

- Draagt zorg voor het beantwoorden van brieven binnen de gestelde 

termijn.  

- Signaleert stagnatie en onderneemt actie.  

- Bewaakt de voortgang van operationele processen, onderneemt actie op 
basis van vastgestelde rappelschema’s 

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Verzorgt bijeenkomsten, vergaderingen 

en verzorgt de verslaglegging hiervan 

- Verzorgt en verspreidt agenda en stukken voor vergaderingen of 

bijeenkomsten. 

- Organiseert vergaderingen en andere bijeenkomsten. 

-  

- Maakt afspraken met degenen die hiervoor van belang zijn. 

-  

- Draagt zorg voor terugkoppeling naar relevante personen en 

organisaties naar aanleiding van (inhoudelijke) overleggen en 

besluiten.  

- Stelt verslagen op van vergaderingen met meerdere 

belanghebbenden waarbij weergave van standpunten en 

conclusies/besluiten/actielijsten essentieel is voor het vervolgproces.  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Verzorgt het agendabeheer - Is verantwoordelijk voor het agendabeheer van de afdelingshoofden 

en hoofd afdelingsmanager.  Maakt afspraken en bereidt afspraken 

voor. 

- Heeft wekelijks overleg met het hoofden,  betreffende zaken die de 

komende week gaan spelen. 

Ondersteuner 1 

 

 

Ondersteuner 1 

Verzorgt de Public Relations - Verzorgt communicatie met betrekking tot activiteiten van de 

Stedelijke projecten 

- Houdt de beschikbare informatie actueel bij de diverse media. 

- Onderhoudt goede relaties met de diverse doelgroepen,  

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 



Ondersteuner  2 

Deelnemen aan werkoverleggen Actieve houding tijdens het werkoverleg. 

 

- Heeft wekelijks werkoverleg met de afdelingshoofden  

- Heeft geregeld werkbespreking met collega’s  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Contacten - Onderhoudt contacten met bewoners en andere gebruikers van de 

openbare ruimte.  

Ondersteuner 2 

 



Functie Senior Planner (stedelijke projecten) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Plannen Maakt planningen voor projecten. Hiertoe moeten de procedures uit de WRO vertaald worden in een 
activiteiten en samen met activiteiten voor begeleiding van een project gekoppeld worden tot 1 planning.  
Analyseren welke WRO-procedures nodig zijn. 
Analyseren welke activiteiten doorlopen worden, in welke volgorde en met welke onderlinge verbanden 
om een project te begeleiden. 
Koppelen van activiteiten en deze koppelingen beheren, bijstellen en  analyseren.  

Uitbesteed 
 
Uitbesteed 
Uitbesteed 
 
Uitbesteed 

Risico-analyses 
maken 

Per project opstellen van een risico-kaart,  waarbij de risico’s worden benoemd en gekwantificeerd.  Werkwijze is gewijzigd (zie 
Bijlage B), Kwaliteit en 
risicomanager 

Coördineren  Coördineert de werkzaamheden van de planners binnen de afdeling zodanig dat leegloop wordt 
voorkomen.  
Maakt inschatting van hoeveelheid werk en toekomstig werk teneinde inzet inhuurkrachten te bepalen en 
na overleg met leidinggevende regelt dan ook de inhuur.  
 

Vervallen 
 
Afdelingsmanager 

Functioneel 
leidinggeven 
 

Coordineert en bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden, dmv meekijken bij andere planningen en 
werkoverleg. Zet traject uit per medewerker om de gewenste kwaliteit ook te realiseren, dmv opstellen 
individueel jaarplan. 
Coacht de planners op gedrag, inhoud en kwaliteit van de planningen.  
Leidt  nieuwe medewerkers op en stelt daarvoor een inwerkplan op.  

Afdelingsmanager 
 
 
Afdelingsmanager 
Afdelingsmanager 

Informeren  en 
Adviseren 
 

Informeert  de  projectmanagers over de voortgang van projecten en geeft adviezen over mogelijke 
bijsturing in werkwijze en aanpak.  
Vertaalt planning in financiële consequenties en risico’s die hierbij kunnen optreden.  
 
 
 
 
Bewaakt de (planning) procedures en rapporteert daarover aan het afdelingsmanagement in samengevatte 
vorm. 
Signaleert trends in gebruik van planningen door projectmanagers maar ook trends in de planningen zelf 
en maakt indien nodig verbeterplannen. 

Uitbesteed 
Adviseur bedrijfsvoering 
Werkwijze is gewijzigd (zie 
Bijlage B), Adviseur 
bedrijfsvoering 
Kwaliteit en risicomanager 
Procesmanager 1,2,3,4 
Werkwijze is gewijzigd (zie 
Bijlage B), Gebiedsmanager 
vervallen 

Initiëren en 
ontwikkelen 

Initieert nieuwe producten en geeft hier binnen de planningsdiscipline sturing aan. Neemt hiermee de 
ontwikkelingen binnen andere gemeenten mee. 
Initieert verbeterplannen op het gebied van planning, zoals introductie van kritieke pad analyse en what-if 
analyses zodat de sturing op planningen beter wordt. 
Draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het projectmatig werken binnen het PMB dmv 
cultuurverandering binnen de planners naar meer zakelijke bedrijfsmatige houding.  
Legt de werkwijze en de verbeteringsprocessen vast in het plannershandboek.  
 
Geeft bij mogelijke wijzigingen in de WRO de consequenties aan, bespreekt de interpretatie van 
verschillende WRO-procedures en verwerkt uiteindelijk de consequenties in de planningen.  

PC medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 
Uitbesteed 
 
Afdelingsmanager 
 
Kwaliteit en risicomanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
Uitbesteed 
 

Samenwerken Onderhoud contacten teneinde het product planningen actueel te houden en daar waar mogelijk te Adviseur bedrijfsvoering 



verbeteren. 
Contacten: 
Interne partijen zijnde: 
Afdelingsmanagement, (hoofd)afdelingsmanagement andere afdelingen, collega’s binnen de afdeling, 
collega’s binnen de werkeenheid planners,  wethouders,  directie,  opdrachtgevers.  
Extern partijen zijnde: 
Vakgenoten, externe opdrachtgevers,  corporaties,  ontwikkelaars,  adviesbureaus, andere gemeenten 
 

Kwaliteit en risicomanager 

 



Functie Planner (stedelijke projecten) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Plannen Maakt planningen voor projecten. Hiertoe moeten de procedures uit de WRO vertaald worden in een 
activiteiten en samen met activiteiten voor begeleiding van een project gekoppeld worden tot 1 
planning. 
Analyseren welke WRO-procedures nodig zijn. 
Analyseren welke activiteiten doorlopen worden, in welke volgorde en met welke onderlinge 
verbanden om een project te begeleiden. 
Koppelen van activiteiten en deze koppelingen beheren, bijstellen en  analyseren.  

Uitbesteed 
 
Uitbesteed 
Uitbesteed 
 
Uitbesteed 

Risico-analyses 
maken 

Per project opstellen van een risico-kaart,  waarbij de risico’s worden benoemd en gekwantificeerd.  Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), Kwaliteit en risicomanager 

Informeren  en 
Adviseren 
 

Informeert  de  projectmanagers over de voortgang van projecten en geeft adviezen over mogelijke 
bijsturing in werkwijze en aanpak.  
Vertaalt planning in financiële consequenties en risico’s die hierbij kunnen optreden. 
 
 
 
Bewaakt de (planning) procedures en rapporteert daarover aan het afdelingsmanagement in 
samengevatte vorm. 
Signaleert trends in gebruik van planningen door projectmanagers maar ook trends in de planningen 
zelf en maakt indien nodig verbeterplannen. 

Uitbesteed 
Adviseur bedrijfsvoering 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), Adviseur bedrijfsvoering 
Kwaliteit en risicomanager 
Procesmanager 1,2,3,4 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), Gebiedsmanager 
vervallen 

Initiëren en 
ontwikkelen 

Initieert verbeterplannen op het gebied van planning, zoals introductie van kritieke pad analyse en 
what-if analyses zodat de sturing op planningen beter wordt.  
Draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het projectmatig werken binnen het PMB dmv 
cultuurverandering  naar meer zakelijke bedrijfsmatige houding.  
Legt de werkwijze en de verbeteringsprocessen vast in het plannershandboek.  
 
Geeft bij mogelijke wijzigingen in de WRO de consequenties aan, bespreekt de interpretatie van 
verschillende WRO-procedures en verwerkt uiteindelijk de consequenties in de planningen. 

PC medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 
Afdelingsmanager 
 
Kwaliteit en risicomanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
Uitbesteed 
 

Samenwerken Onderhoud contacten teneinde het product planningen actueel te houden en daar waar mogelijk te 
verbeteren. 
Contacten: 
Interne partijen zijnde: 
Afdelingsmanagement, (hoofd)afdelingsmanagement andere afdelingen, collega’s binnen de afdeling, 
collega’s binnen de werkeenheid planners,  wethouders,  directie,  opdrachtgevers.  
Extern partijen zijnde: 
Vakgenoten, externe opdrachtgevers,  corporaties,  ontwikkelaars,  adviesbureaus, andere gemeenten 
 

Adviseur bedrijfsvoering 
Kwaliteit en risicomanager 

 



Functie P&C medewerker (Stedelijke projecten) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe Functie 

Coördineren van de voorbereiding van 
begroting, investeringsplan en 
jaarverslag. 

Coördineert het opstellen en levert bijdrage aan het opmaken van de 
begroting, investeringsplan, kadernota en het jaarverslag.  
Coördineren en bewaken van het door de managers op te stellen 
opleidingsplan en uitputting daarvan. 

PC medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 

Het leveren van bijdragen aan de 
planning - en controlcyclus. 

Mede opstellen van financiële voortgangsrapportages van de 
(hoofd)afdeling en afdeling en bespreken met de betrokken 
verantwoordelijken. 

Bewaakt gedurende het jaar de uitputting van de budgetten. 

 

 
Signalering aan het management van afwijkingen en advisering over 
(bij)sturing. 
Coördineert het opstellen van bestuursrapportages (Berap) binnen de 
(hoofd)afdeling,  

Adviseur bedrijfsvoering 
 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 
Afdelingsmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 
 
Bedrijfsvoeringmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 

Opzetten en beheren van financiële 
informatie tbv projecten 
 

Adviseert de projectmanager over aanvraag krediet bij de raad.  
Stelt bij beginnende projecten in samenspraak met de projectmanager 
begrotingen op. 
Bewaakt de actuele uitgaven 
 
 
  
en analyseert de tussentijdse financiële stand van zaken projecten en 
bespreekt dit met de projectmanagers en geeft adviezen over mogelijke 
bijsturing in werkwijze en aanpak.   
Adviseert en informeert projectmanagers over gebruik van prognoses en 
ondersteunt in het opstellen hiervan. 
Vertaalt planning in financiële consequenties en risico’s die hierbij 
kunnen optreden 

Adviseur bedrijfsvoering 
Adviseur bedrijfsvoering 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmedewerker 
Gebiedsmanager 
Afdelingsmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
 
 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 
Procesmanager 1,2,3,4 
Adviseur bedrijfsvoering 

Informeren  en Adviseren 
 

Bewaakt de financiele procedures en rapporteert daarover aan het 
afdelingsmanagement in samengevatte vorm. 
Bewaakt de projectkredieten en rapporteert afwijkingen daarover aan het 
afdelingsmanagement in samengevatte vorm 
Signaleert trends in gebruik van financiele gegevens door 
projectmanagers maar ook trends in de financien zelf en maakt indien 
nodig verbeterplannen 

Bedrijfsvoeringmanager 
Kwaliteit en risicomanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 
Kwaliteit en risicomanager 

Actualiseren van het 
managementinformatiesysteem. 

Levert bijdrage aan ontwikkeling van nieuwe of aangepaste 
sturingsmiddelen op financieel gebied 

Ontwikkelt en beschrijft de administratieve organisatie van financiele 

processen. 

PC medewerker 
 
Kwaliteit en risicomanager 
 
 



Bewaakt de juiste toepassing van de administratieve organisatie en houdt 

deze up to date 

Kwaliteit en risicomanager 
 

Samenwerken Onderhoud contacten teneinde het product planning en control actueel te 
houden en daar waar mogelijk te verbeteren.  
Contacten: 
Interne partijen zijnde: 
Afdelingsmanagement, (hoofd)afdelingsmanagement andere afdelingen, 
collega’s binnen de afdeling, collega’s binnen de werkeenheid planning 
en control,  directie,  opdrachtgevers.  
Extern partijen zijnde: 
Vakgenoten, externe opdrachtgevers,  adviesbureaus, andere gemeenten 

Bedrijfsvoeringmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 

 



Functie Senior P&C medewerker (stedelijke projecten) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Coördineren van de voorbereiding van 
begroting, investeringsplan en 
jaarverslag. 

Coördineert het opstellen en levert bijdrage aan het opmaken van de 
begroting, investeringsplan, kadernota en het jaarverslag.  
Coördineren en bewaken van het door de managers op te stellen 
opleidingsplan en uitputting daarvan. 

PC medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 

Het leveren van bijdragen aan de 
planning - en controlcyclus.  

Mede opstellen van financiële voortgangsrapportages van de 
(hoofd)afdeling en afdeling en bespreken met de betrokken 
verantwoordelijken. 

Bewaakt gedurende het jaar de uitputting van de budgetten.  

 

 
Signalering aan het management van afwijkingen en advisering over 
(bij)sturing. 
Coördineert het opstellen van bestuursrapportages (Berap) binnen de 
(hoofd)afdeling,  

Adviseur bedrijfsvoering 
 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 
Afdelingsmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 
 
Bedrijfsvoeringmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 

Opzetten en beheren van financiële 
informatie tbv projecten 
 

Adviseert de projectmanager over aanvraag krediet bij de raad.  
Stelt bij beginnende projecten in samenspraak met de projectmanager 
begrotingen op. 
Bewaakt de actuele uitgaven 
 
 
 
en analyseert de tussentijdse financiële stand van zaken projecten en 
bespreekt dit met de projectmanagers en geeft adviezen over mogelijke 
bijsturing in werkwijze en aanpak.   
Adviseert en informeert projectmanagers over gebruik van prognoses en 
ondersteunt in het opstellen hiervan. 
Vertaalt planning in financiële consequenties en risico’s die hierbij 
kunnen optreden 

Adviseur bedrijfsvoering 
Adviseur bedrijfsvoering 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmedewerker 
Gebiedsmanager 
Afdelingsmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
 
 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 
Procesmanager 1,2,3,4 
Adviseur bedrijfsvoering 

Informeren  en Adviseren 
 

Bewaakt de financiele procedures en rapporteert daarover aan het 
afdelingsmanagement in samengevatte vorm. 
Bewaakt de projectkredieten en rapporteert afwijkingen daarover aan het 
afdelingsmanagement in samengevatte vorm 
Signaleert trends in gebruik van financiele gegevens door 
projectmanagers maar ook trends in de financien zelf en maakt indien 
nodig verbeterplannen 

Bedrijfsvoeringmanager 
Kwaliteit en risicomanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 
Kwaliteit en risicomanager 

Functioneel leidinggeven Coordineert en bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden, dmv 
meekijken bij andere projecten en werkoverleg. Zet traject uit per 
medewerker om de gewenste kwaliteit ook te realiseren, dmv opstellen 
individueel jaarplan. 
Coacht de planning en control medewerkers op gedrag, inhoud en 

Afdelingsmanager 
 
 
 
Afdelingsmanager 



kwaliteit van de planningen. 
Leidt  nieuwe medewerkers op en stelt daarvoor een inwerkplan op.  

 
Afdelingsmanager 

Coördineren Coördineert de werkzaamheden van de medewerkers planning en control 
binnen de afdeling zodanig dat leegloop wordt voorkomen.  
Maakt inschatting van hoeveelheid werk en toekomstig werk teneinde 
inzet inhuurkrachten te bepalen en na overleg met leidinggevende regelt 
dan ook de inhuur 

Vervallen 
 
Afdelingsmanager 

Actualiseren van het 
managementinformatiesysteem. 

Levert bijdrage aan ontwikkeling van nieuwe of aangepaste 
sturingsmiddelen op financieel gebied 

Ontwikkelt en beschrijft de administratieve organisatie van financiele 

processen. Bewaakt de juiste toepassing van de administratieve organisatie 

en houdt deze up to date 

PC medewerker 
 
Kwaliteit en risicomanager 
 

Samenwerken Onderhoud contacten teneinde het product planning en control actueel te 
houden en daar waar mogelijk te verbeteren.  
Contacten: 
Interne partijen zijnde: 
Afdelingsmanagement, (hoofd)afdelingsmanagement andere afdelingen, 
collega’s binnen de afdeling, collega’s binnen de werkeenheid planning 
en control,  directie,  opdrachtgevers.  
Extern partijen zijnde: 
Vakgenoten, externe opdrachtgevers,  adviesbureaus, andere gemeenten 

Bedrijfsvoeringmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 

 



Functie Kwaliteitsmanager (stedelijke projecten) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie: 

Implementatie en coördineren van IC 
plan en daar uitvolgende acties 

Ontwikkelt en beschrijft de administratieve organisatie.  
Bewaakt de juiste toepassing van de administratieve organisatie en houdt 
deze up to date. 
Effiencyonderzoek: doet voorstellen en stelt een actieplan op.  

Adviseert het management over de sturing, de samenhang en kwaliteit van 

de werkprocessen binnen de afdeling, dit mede in relatie tot de processen 

bij andere afdelingen. 

Stelt in samenwerking met het management meetpunten op voor de 

procesbewaking van de afdeling en stelt hiervoor een plan voor de interne 

controle (IC) op. 

Draagt zorg voor de implementatie in de afdeling van wijzigingen in de 

werkprocessen (incl. de afdeling overstijgende processen) of de benodigde 

vaardigheden. 

Kwaliteit en risicomanager 
Kwaliteit en risicomanager 
 
Kwaliteit en risicomanager 
Kwaliteit en risicomanager 
 
 
 
Kwaliteit en risicomanager 
 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Kwaliteit en risicomanager 

Professionaliseren afdeling Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een 
kennisplan voor de hoofdafdeling (o.a.  kennisopbouw middels 
hernieuwde kennismaking Twynstra Gudde-methode, div. soorten 
werkoverleggen en themabijeenkomsten). 
Coördineert vanuit bovenstaande verantwoordelijkheden de 
werkzaamheden rond de kennisopbouw die binnen (en buiten) de 
afdelingen  worden uitgevoerd en geeft deze processen een continue 
vorm 

Coördineert en volgt het opleidingsplan van de afdeling en is 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de inwerkprogramma’s voor 
medewerkers binnen de afdeling (in samenwerking met de Haarlemse 
School). 

Kwaliteit en risicomanager 

 

 
 
Kwaliteit en risicomanager 
 
 
 
PC medewerker 
Afdelingsmanager 

 

Implementatie en beheer ICT middelen 
tbv van informatie voorziening 

Is verantwoordelijk voor het I&A beleid van de afdeling. Levert een 

bijdrage aan het voorbereiden en ontwikkelen van ondersteunende 

geautomatiseerde systemen. 

Ondersteunt en adviseert medewerkers en management over het gebruik 

van centrale en decentrale bedrijfssystemen.  

Ontwikkelt en beheert het systeem van managementinformatie. 

Bedrijfsvoeringmanager 

Kwaliteit en risicomanager 

 

PC medewerker 

 

PC medewerker 

Adviseur bedrijfsvoering 

Kwaliteit en risicomanager 
Standaardisering van werkzaamheden 
binnen de afdeling teneinde een hogere 
kwaliteit te krijgen 

Coördineert het opstellen van de richtlijnen projecten en levert hiervoor 
een inhoudelijke bijdrage. 

Bewaakt voor de afdeling de standaardwerkwijze (Twijnstra en Gudde 

methode, zoals in richtlijnen vastgelegd) en formats die hierbinnen worden 

gebruikt. 

Adviseert het management over wijzigingen in dit verband en legt hierbij 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Kwaliteit en risicomanager 
Afdelingsmanager 
 
 
Kwaliteit en risicomanager 
 



relaties naar werkwijze en/of vereiste opleidingen.  

Vastleggen afspraken met andere 
afdelingen en zorgen voor  het 
nakomen  

Het opstellen, coördineren en bewaken van de afspraken met afdelingen 
waarbij Stedelijke projecten als opdrachtnemer fungeert.  
Coördineert en stuurt op voortgangsrapportages, spreekt waar nodig 
direct projectmanagers aan op inhoud en vormgeving.  

Vervallen 
 
Gebiedsmanager 
Afdelingsmanager 

Coördineert het opstellen van 
hoofdafdelingsdoelen en de daaraan 
gerelateerde afdelingsjaarplannen 

Coördineert, bewaakt en begeleidt het opstellen van  individuele en 

(hoofd-)afdelingsjaarplannen en levert een bijdrage bij het opstellen 

daarvan. 

Afdelingsmanager 

Advisering Signaleert naar collega’s en het management van de afdeling eventuele 

tekortkomingen van producten en procedures (kwaliteitsmetingen) en doet 

voorstellen tot verbetering 

Initieert en ondersteunt het afdelingsmanagement in de 

organisatieontwikkeling van de afdeling m.b.t. werkwijze en plaats in de 

gemeentelijke organisatie. 

Levert bijdragen aan het management d.m.v. het signaleren van trends en 

adviseert hierover. 

Vertegenwoordigt namens het afdelingsmanagement de afdeling in diverse 

overlegvormen 

Kwaliteit en risicomanager 
 
 
Bedrijfsvoeringsmanager 
Kwaliteits en risicomanager 
 
 
Kwaliteit en risicomanager 
 
Vervallen 

Samenwerken Onderhoud contacten teneinde het de kwaliteit van de hoofdafdeling 

actueel te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. De 

kwaliteitmanager ondersteunt de hoofdafdelingsmanager.  Zij signaleren 

afdelingoverschrijdende trends op maatschappelijk- en organisatorisch 

gebied en geven gevraagd of ongevraagd advies  aan de 

hoofdafdelingsmanager en stellen hier beleids- en implementatieplannen  

voor op. 

Ook ontwikkelen, begeleiden en bewaken zij de wijze waarop de 

hoofdafdelingmanager en het afdelingsmanagement communiceert, zich 

presenteert binnen de gemeente en daarbuiten 
Contacten: 
Interne partijen zijnde: 
Afdelingsmanagement, (hoofd)afdelingsmanagement andere afdelingen, 
collega’s binnen de afdeling, collega’s,  wethouders,  directie,  
opdrachtgevers. 
Extern partijen zijnde: 
Vakgenoten, externe opdrachtgevers,  adviesbureaus, andere gemeenten 
 

Kwaliteit en risicomanager 
Bedrijfsvoeringsmanager 
 
 
 
 
 
 
Afdelingsmanager 

 



Functie Risicomanager (stedelijke projecten) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Risico-analyses 
coordineren 

Voert het intakegesprek 
 
 
Neemt voor het intake gesprek kennis van de projectopdracht,  planning en/of de laatste rapportages).  
Scherpt de vraag/ scope en beoogde doel aan.  
Stelt samen met projectmanager het analysekader vast.  
 
 
Stelt samen met de projectmanager de analysegroep samen.  
Stelt samen met de projectmanager de feitelijke uitvoering RA vast.  
Schrijft plan van aanpak voor de uit te voeren risicoanalyse.  
Neemt in het plan van aanpak een planning op en een indicatie van het aantal analistenuren 
 
 
Leidt de sessie.  

Werkwijze is gewijzigd (zie 
Bijlage B), Kwaliteit en 
risicomanager 
Kwaliteits en risicomanager 
Vervallen 
Werkwijze is gewijzigd (zie 
Bijlage B), Kwaliteit en 
risicomanager 
Kwaliteits en risicomanager 
Kwaliteits en risicomanager 
Kwaliteits en risicomanager 
Werkwijze is gewijzigd (zie 
Bijlage B), Kwaliteit en 
risicomanager 
Kwaliteits en risicomanager 
 

Risico-analyses 
maken 

Zorgt voor het aanscherpen van de geïnventariseerde risico’s,  oorzaken en gevolgen tijdens de 
bijeenkomsten. 
 
Zorgt voor het per risico benoemen van een beheersmaatregelen en het toewijzen van een 
actiehouder.  
Werkt de verkregen inventarisatie vanuit de bijeenkomsten uit tot een risicotabel.  
Stelt de risico rapportage in concept op.  
Is verantwoordelijk voor de verwerking van de op- en aanmerkingen van de analysegroep. 
Stelt mede conclusie en aanbevelingen samen. 
Is verantwoordelijk voor de definitieve rapportage.  

Werkwijze is gewijzigd (zie 
Bijlage B), Kwaliteit en 
risicomanager 
Vervallen 
 
Kwaliteits en risicomanager 
Kwaliteits en risicomanager 
Kwaliteits en risicomanager 
Kwaliteits en risicomanager 
Kwaliteits en risicomanager 
 

Kwantificeren van 
risico’s 

Stelt samen met de projectmanager de kwantificeringsgroep samen 
 
 
Kwantificeert per risico de verwachte gevolgen 
Stelt hieruit een top drie samen voor rapportage naar hoger management 

Werkwijze is gewijzigd (zie 
Bijlage B), Kwaliteit en 
risicomanager 
Kwaliteit en risicomanager 
procesmanager 1,2,3,4 

Informeren  en 
Adviseren 
 

Signaleert aan de hand van planningen en status van projecten waar een risicoanalyse noodzakelijk 
danwel wenselijk is en informeert de  projectmanagers hierover 
Bewaakt de risico kaarten en analyses en rapporteert daarover aan het afdelingsmanagement in 
samengevatte vorm. 
Signaleert ook de zwakke plekken in de organisatie en adviseert hierover gemeentebreed naar 
management. 
Signaleert over de sturing van projectmanager op beheersmaatregelen.  
 
 
Signaleert trends in gebruik van analyses door projectmanagers maar ook trends op 

Vervallen 
 
Kwaliteit en risicomanager 
 
Kwaliteit en risicomanager 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie 
Bijlage B), Kwaliteit en 
risicomanager 
Kwaliteit en risicomanager 



risicomanagement  en maakt indien nodig verbeterplannen.   

Initiëren en 
ontwikkelen 

Initieert nieuwe methode van risico-analyses en zet dit in gang. Neemt hiermee de ontwikkelingen 
binnen andere gemeenten mee. 
Draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het projectmatig werken binnen het PMB dmv 
cultuurverandering binnen de afdeling naar meer zakelijke bedrijfsmatige houding en het aanscherpen 
van risicobewustzijn.  
Legt de werkwijze en de verbeteringsprocessen vast in het risicohandboek.  
Ontwikkelt een risicodatabase en legt hierin de risico’s vast 

Kwaliteit en risicomanager 
 
Afdelingsmanager 
 
 
Kwaliteit en risicomanager 
Kwaliteit en risicomanager 

Samenwerken Onderhoud contacten teneinde het product risico-analyses actueel te houden en daar waar mogelijk te 
verbeteren. 
Contacten: 
Interne partijen zijnde: 
Afdelingsmanagement, (hoofd)afdelingsmanagement andere afdelingen, projectmanagers,  
opdrachtgevers,  directie. 
Extern partijen zijnde: 
Vakgenoten, externe opdrachtgevers,  adviesbureaus, andere gemeenten 
 

Kwaliteit en risicomanager 
 

 



Functie: JUNIOR PROJECTMANAGER (stedelijke projecten) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Is zelfstandig of onder leiding van 
een andere (senior)projectmanager 
verantwoordelijk voor het proces en 
het resultaat van de aan de afdeling 
Projecten, conform de structuur van 
een projectopdracht,  opgedragen 
projecten. 

Is opdrachtnemer voor de aan de afdeling opgedragen projecten.  
 

Stelt binnen de projectmatige aanpak als eerste voor het project een 
Projectplan (vastgesteld format) op en maakt hierin een analyse van 
de GOTIK elementen en geeft inzicht,  advies over de haalbaarheid 
van de opdracht.  De projectmanager communiceert/adviseert hierover 
(met) de opdrachtgever en het management van de afdeling Projecten.  
Stelt in de diverse projectfases 
(definitie/ontwerp/uitvoering/oplevering en nazorg) conform het 
vastgestelde format beslisdocumenten op en legt deze, voor verdere 
besluitvorming in BenW en Raad voor aan de opdrachtgever van het 
project. 
Organiseert inspraak en participatie en regelt de momenten waarop 
dit in het project actueel is.  
Organiseert structureel overleg met de opdrachtgever en maakt 
hiervan tussentijds een verslag op. 
Overlegt in de driehoek bestuurlijk opdrachtgever,  ambtelijk 
opdrachtgever over de strategie,  koers van het project en adviseert 
over besluitvorming. 
Stuurt in een aantal gevallen de uitvoeringsfase van het project aan.  
Opschalen naar de lijnorganisatie wanneer de voortgang van en/of de 
besluitvorming binnen het project hierom vraagt.  

 
Neemt, op verzoek, deel aan het stafoverleg van de wethouder(s). 

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gaat naar 
procesmanager 1,2,3,4 
Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gaat naar 
procesmanager 1,2,3,4 
 
 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gaat naar 
procesmanager 1,2,3,4 
Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gaat naar 
procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmaanger 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
Uitbesteed 
Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 
Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 

Organiseert de agenda van de  
project- en stuurgroep en stimuleert 
de noodzakelijke samenwerking 
binnen de projectgroep en binnen de 
(hoofd)afdeling (Stedelijke) 
Projecten. 

Stelt de agenda van de projectgroep op en draagt zorg voor 
inhoudelijke afstemming. 
Stelt de agenda van de  stuurgroep op en adviseert hierbinnen de 
leden van de stuurgroep. 
Brengt de taken ,  het mandaat en de gevraagde capaciteit van de 
projectgroepleden in beeld en stuurt hierbinnen op de gewenste 
samenwerking en het te behalen resultaat.  
Signaleert op dit vlak tekortkomingen en treedt hierover in overleg 
met het lijnmanagement. 
De junior projectmanager is voorzitter van de projectgroep en 
stimuleert,  zorgt voor de teamvorming.  
Overlegt in  teamverband met de projectsecretaris over de inhoud van 
het project en stuurt binnen collegiale verhoudingen (w.o. 
werkoverleg) de werkzaamheden van de projectsecretaris aan.  
Geeft presentaties (voorlichting) aan diverse doelgroepen.  
Draagt zorg voor de (inhoudelijke) afstemming van alle projectfasen 
in de ambtelijke organisatie.  

Uitbesteed 
 
Gebiedsmanager 

 
Gebiedsmanager 

 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
Uitbesteed 

 
Uitbesteed 

 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
Procesmanager 1,2,3,4 



Stuurt binnen het project op de 
GOTIK elementen (Geld, 
Organisatie,  Tijd, Informatie en 
Kwaliteit).  

De junior projectmanager is verantwoordelijk voor het bewaken van 
het beschikbaar gestelde krediet en stuurt hierbinnen op aangegane 
verplichtingen en prognoses en vraagt,  indien noodzakelijk, tijdig een 
nieuw krediet aan. 
Stelt 4x per jaar een voortgangsrapportage op en rapporteert 
hierbinnen over de GOTIK elementen van het project. Legt hierover 
verantwoording af aan  de opdrachtgever en overlegt periodiek over  
de verder te nemen stappen. De voortgangsrapportages worden ook 
besproken binnen de afdeling Projectmanagement.  
Stelt (minimaal) jaarlijks per project een risico management 
inventarisatie op en legt over de beheermaatregelen verantwoording 
af aan de opdrachtgever.  
Is verantwoordelijk voor  een adequate planning van het project,  
bewaakt hierbinnen de procedures en voortgang, en communiceert 
hierover met de opdrachtgever,  projectgroepleden en.  
Voert de,  voor de afdeling Projectmanagement, voor de 
bedrijfsvoering opgestelde richtlijnen adequaat uit en is hierbinnen 
verantwoordelijk voor het op overeengekomen tijdstippen verstrekken 
van projectinformatie aan de planner en het bedrijfsbureau van de 
hoofdafdeling Stedelijke Projecten. 

Procesmanager 1,2,3,4 
 
 
 
Uitbesteed 
 
 
 
 
Kwaliteits- en risicomanager 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
Procesmanager 1,2,3,4 

 
 
Vervallen 
Uitbesteed 

Adviseert en beoordeelt vanuit een 
breed beleidsmatig inzicht.   

Houdt zich op de hoogte van stedelijke processen en ontwikkelingen.  
Kan bijdragen  vanuit diverse vakgebieden beoordelen op kwaliteit en 
consistentie. 
Adviseert over beleidsmatige zaken binnen het project en desgevraagd 
ook in algemene zin. 

Procesmanager 1,2,3,4 
Procesmanager 1 

 
Vervallen 

Kan binnen de afdeling als 
kennisdrager fungeren. 

De junior projectmanager kan vanuit zijn opleidingsachtergrond als 
kennisdrager voor dat specifieke onderwerp worden aangewezen en 
via thema besprekingen en/of een adviesrol binnen de afdeling 
worden geraadpleegd. 

Procesmanager 1,2,3,4 

Is kennisdrager op het gebied van 
projectmatig werken. 

De junior projectmanager bevordert zijn kennis van projectmatig 
werken. 

Procesmanager 1,2,3,4 

Werkt als opdrachtnemer binnen de 
(hoofd)afdeling 
(stedelijke)Projecten, conform de 
opgestelde richtlijn projecten, aan 
projecten en draagt daarbij de 
doelstelling van de afdeling uit.  

Draagt permanent de cultuur,  de doelstelling van de afdeling uit.  Procesmanager 1,2,3,4 

De projectmanager bevordert binnen 
de (hoofd)afdeling de interne 
samenwerking met de overige 
medewerkers. 

De junior projectmanager neemt deel aan alle interne 
overlegverbanden en werkt samen met de collega’s aan het borgen en 
verbetering van de kwaliteit van de afdeling. 

Procesmanager 1 

De projectmanager werkt permanent 
aan bevordering van de 
deskundigheid.  

De junior projectmanager neemt initiatief voor het benodigde 
opleidingstraject en overlegt hierover met het management van de 
afdeling. 

Procesmanager 1,2,3,4 

 



Functie: PROJECTMANAGER (stedelijke projecten) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Is zelfstandig of onder leiding 
van een andere 
(senior)projectmanager 
verantwoordelijk voor het proces 
en het resultaat van de aan de 
afdeling Projecten, conform de 
structuur van een 
projectopdracht,  opgedragen 
projecten. 

Is opdrachtnemer voor de aan de afdeling opgedragen projecten 
 

Stelt binnen de projectmatige aanpak als eerste voor het project een 
Projectplan (vastgesteld format) op en maakt hierin een analyse van de 
GOTIK elementen en geeft inzicht,  advies over de haalbaarheid van de 
opdracht.  De projectmanager communiceert/adviseert hierover (met) de 
opdrachtgever en het management van de afdeling Projecten.  
Stelt in de diverse projectfases (definitie/ontwerp/uitvoering/oplevering 
en nazorg) conform het vastgestelde format beslisdocumenten op en legt 
deze, voor verdere besluitvorming in BenW en Raad voor aan de 
opdrachtgever van het project.  
Organiseert inspraak en participatie en regelt de momenten waarop dit in 
het project actueel is.  
Organiseert structureel overleg met de opdrachtgever en maakt hiervan 
tussentijds een verslag op. 
Overlegt in de driehoek bestuurlijk opdrachtgever,  ambtelijk 
opdrachtgever over de strategie,  koers van het project en adviseert over 
besluitvorming. 
Stuurt in een aantal gevallen de uitvoeringsfase van het project aan.  
Opschalen naar de lijnorganisatie wanneer de voortgang van en/of de 
besluitvorming binnen het project hierom vraagt.  

 
Neemt, op verzoek, deel aan het stafoverleg van de wethouder(s). 
Stuurt binnen het project andere projectmanagers aan die deeltaken voor 
hun rekening nemen. 

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gaat naar 
procesmanager 1,2,3,4 
Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gaat naar 
procesmanager 1,2,3,4 

 
 
 

Procesmanager 1,2,3,4 
 
 
 

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gaat naar 
procesmanager 1,2,3,4 
Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gaat naar 
procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 
Procesmanager 1,2,3,4 

 
Uitbesteed 
Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 
Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 
Procesmanager 2 

Organiseert de agenda van de  
project- en stuurgroep en 
stimuleert de noodzakelijke 
samenwerking binnen de 
projectgroep en binnen de 
(hoofd)afdeling (Stedelijke) 
Projecten. 

Stelt de agenda van de projectgroep op en draagt zorg voor inhoudelijke 
afstemming. 
Stelt de agenda van de  stuurgroep op en adviseert hierbinnen de leden 
van de stuurgroep. 
Brengt de taken ,  het mandaat en de gevraagde capaciteit van de 
projectgroepleden in beeld en stuurt hierbinnen op de gewenste 
samenwerking en het te behalen resultaat.  
Signaleert op dit vlak tekortkomingen en treedt hierover in overleg met 
het lijnmanagement.  
De projectmanager is voorzitter van de projectgroep en stimuleert,  zorgt 
voor de teamvorming.  
Overlegt in  teamverband met de projectsecretaris over de inhoud van 
het project en stuurt binnen collegiale verhoudingen (w.o. werkoverleg) 
de werkzaamheden van de projectsecretaris aan.  
Geeft presentaties (voorlichting) aan diverse doelgroepen.  
Draagt zorg voor de (inhoudelijke) afstemming van alle projectfasen in 

Uitbesteed 
 
Gebiedsmanager 
 
Gebiedsmanager 
 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
Uitbesteed 

 
Uitbesteed 

 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
Procesmanager 1,2,3,4 



de ambtelijke organisatie. 

Stuurt binnen het project op de 
GOTIK elementen (Geld, 
Organisatie,  Tijd, Informatie en 
Kwaliteit).  

De projectmanager is verantwoordelijk voor het bewaken van het 
beschikbaar gestelde krediet en stuurt hierbinnen op aangegane 
verplichtingen en prognoses en vraagt,  indien noodzakelijk, tijdig een 
nieuw krediet aan. 
Stelt 4x per jaar een voortgangsrapportage op en rapporteert hierbinnen 
over de GOTIK elementen van het project.  Legt hierover 
verantwoording af aan  de opdrachtgever en overlegt periodiek over  de 
verder te nemen stappen. De voortgangsrapportages worden ook 
besproken binnen de afdeling Projectmanagement.  
Stelt (minimaal) jaarlijks per project een risico management 
inventarisatie op en legt over de beheermaatregelen verantwoording af 
aan de opdrachtgever. 
Is verantwoordelijk voor  een adequate planning van het project,  
bewaakt hierbinnen de procedures en voortgang, en communiceert 
hierover met de opdrachtgever,  projectgroepleden en.  
Voert de,  voor de afdeling Projecten, voor de bedrijfsvoering opgestelde 
richtlijnen adequaat uit en is hierbinnen verantwoordelijk voor het op 
overeengekomen tijdstippen verstrekken van projectinformatie aan de 
planner en het bedrijfsbureau van de hoofdafdeling Stedelijke Projecten.  

Procesmanager 1,2,3,4 
 
 
 
Uitbesteed 
 
 
 
 
Kwaliteits- en risicomanager 
 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
 
Vervallen 
Uitbesteed 

Adviseert en beoordeelt vanuit 
een breed beleidsmatig inzicht en  

Houdt zich op de hoogte van stedelijke processen en ontwikkelingen.  
Kan bijdragen  vanuit diverse vakgebieden beoordelen op kwaliteit en 
consistentie. 
Adviseert over beleidsmatige zaken binnen het project en desgevraagd 
ook in algemene zin. 

Procesmanager 1,2,3,4 
Procesmanager 1 
 
Vervallen 

Kan binnen de afdeling als 
kennisdrager fungeren. 

De projectmanager kan vanuit zijn opleidingsachtergrond als 
kennisdrager voor dat specifieke onderwerp worden aangewezen en via 
thema besprekingen en/of een adviesrol binnen de afdeling worden 
geraadpleegd. 

Procesmanager 1,2,3,4 

Is kennisdrager op het gebied van 
projectmatig werken. 

De projectmanager bevordert zijn kennis van projectmatig werken. Procesmanager 1,2,3,4 

Werkt als opdrachtnemer binnen 
de (hoofd)afdeling 
(stedelijke)Projecten, conform de 
opgestelde richtlijn projecten, aan 
projecten en draagt daarbij de 
doelstelling van de afdeling uit.  

Draagt permanent de cultuur,  de doelstelling van de afdeling uit.  Procesmanager 1,2,3,4 

De projectmanager bevordert 
binnen de (hoofd)afdeling de 
interne samenwerking met de 
overige medewerkers. 

Wanneer de opdracht bij de afdeling is binnengekomen en de 
projectmanager is toegewezen neemt deze ook intern de regie op zich om 
voor de voor het project door de afdeling verder te leveren capaciteit 
(planning, techniek & advies etc) in beeld te brengen en legt dit voor aan 
het MT van de hoofdafdeling. 

Uitbesteed 

De projectmanager werkt 
permanent aan bevordering van 
de deskundigheid.  

De projectmanager neemt initiatief voor het benodigde opleidingstraject 
en overlegt hierover met het management van de afdeling.  

Procesmanager 1,2,3,4 



 



Functie SENIOR PROJECTMANAGER (stedelijke projecten) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Is zelfstandig verantwoordelijk 
voor het proces en het resultaat 
van de aan de afdeling Projecten, 
conform de structuur van een 
projectopdracht,  opgedragen 
projecten. 

Is opdrachtnemer voor de aan de afdeling opgedragen projecten.  
 
 

 
Stelt binnen de projectmatige aanpak als eerste voor het project een 
Projectplan (vastgesteld format) op en maakt hierin een analyse van de 
GOTIK elementen en geeft inzicht,  advies over de haalbaarheid van de 
opdracht.  De projectmanager communiceert/adviseert hierover (met) de 
opdrachtgever en het management van de afdeling Projecten.  
Stelt in de diverse projectfases (definitie/ontwerp/uitvoering/oplevering 
en nazorg) conform het vastgestelde format beslisdocumenten op en legt 
deze, voor verdere besluitvorming in BenW en Raad voor aan de 
opdrachtgever van het project.  
Organiseert inspraak en participatie en regelt de momenten waarop dit in 
het project actueel is.  
Organiseert structureel overleg met de opdrachtgever en maakt hiervan 
tussentijds een verslag op. 
Overlegt in de driehoek bestuurlijk opdrachtgever,  ambtelijk 
opdrachtgever over de strategie,  koers van het project en adviseert over 
besluitvorming. 
Stuurt in een aantal gevallen de uitvoeringsfase van het project aan. 
Opschalen naar de lijnorganisatie wanneer de voortgang van en/of de 
besluitvorming binnen het project hierom vraagt.  
 
Neemt, op verzoek, deel aan het stafoverleg van de wethouder(s).  

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gewijzigde 
taken gaan naar procesmanager 1,2,3,4 
 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gewijzigde 
taken gaan naar procesmanager 1,2,3,4 
 
 
 
Gebiedsmanager 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gewijzigde 
taken gaan naar procesmanager 1,2,3,4 
Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gewijzigde 
taken gaan naar procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
Uitbesteed 
Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 
Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 

Organiseert de agenda van de  
project- en stuurgroep en 
stimuleert de noodzakelijke 
samenwerking binnen de 
projectgroep en binnen de 
(hoofd)afdeling (Stedelijke) 
Projecten. 

Stelt de agenda van de projectgroep op en draagt zorg voor inhoudelijke 
afstemming. 
Stelt de agenda van de  stuurgroep op en adviseert hierbinnen de leden 
van de stuurgroep. 
Brengt de taken ,  het mandaat en de gevraagde capaciteit van de 
projectgroepleden in beeld en stuurt hierbinnen op de gewenste 
samenwerking en het te behalen resultaat.  
Signaleert op dit vlak tekortkomingen en treedt hierover in overleg met 
het lijnmanagement.  
De senior projectmanager is voorzitter van de projectgroep en 
stimuleert,  zorgt voor de teamvorming.  
Overlegt in  teamverband met de projectsecretaris over de inhoud van 
het project en stuurt binnen collegiale verhoudingen (w.o. werkoverleg) 
de werkzaamheden van de projectsecretaris aan.  
Geeft presentaties (voorlichting) aan diverse doelgroepen.  
Draagt zorg voor de (inhoudelijke) afstemming van alle projectfasen in 

Uitbesteed 
 
Gebiedsmanager 

 
Gebiedsmanager 

 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
Uitbesteed 

 
Uitbesteed 

 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
Procesmanager 1,2,3,4 



de ambtelijke organisatie. 

Stuurt binnen het project op de 
GOTIK elementen (Geld, 
Organisatie,  Tijd, Informatie en 
Kwaliteit).  

De senior projectmanager is verantwoordelijk voor het bewaken van het 
beschikbaar gestelde krediet en stuurt hierbinnen op aangegane 
verplichtingen en prognoses en vraagt,  indien noodzakelijk, tijdig een 
nieuw krediet aan. 
Stelt 4x per jaar een voortgangsrapportage op en rapporteert hierbinnen 
over de GOTIK elementen van het project.  Legt hierover 
verantwoording af aan  de opdrachtgever en overlegt periodiek over  de 
verder te nemen stappen. De voortgangsrapportages worden ook 
besproken binnen de afdeling Projectmanagement. 
Stelt (minimaal) jaarlijks per project een risico management 
inventarisatie op en legt over de beheermaatregelen verantwoording af 
aan de opdrachtgever. 
Is verantwoordelijk voor  een adequate planning van het project,  
bewaakt hierbinnen de procedures en voortgang, en communiceert 
hierover met de opdrachtgever,  projectgroepleden en.  
Voert de,  voor de afdeling Projectmanagement, voor de bedrijfsvoering 
opgestelde richtlijnen adequaat uit en is hierbinnen verantwoordelijk 
voor het op overeengekomen tijdstippen verstrekken van 
projectinformatie aan de planner en het bedrijfsbureau van de 
hoofdafdeling Stedelijke Projecten. 

Procesmanager 1,2,3,4 
 
 
 
Uitbesteed 
 
 
 
 
Kwaliteits- en risicomanager 
 
 
Procesmanager 
 
 
Vervallen 
Uitbesteed 

Is binnen de afdeling mede 
verantwoordelijk voor het in al 
zijn facetten waarborgen van de 
kwaliteit,  het 
coachen/begeleiden/opleiden van 
medewerkers.  Bepaalt mede de 
afdelingsstrategie en het bewaakt 
de indentiteit van de afdeling.  

Binnen de afdeling wordt rondom de senior een cluster van medewerkers 
gevormd. Hierbinnen acteert de senior als mentor/coach en vraagbaak 
over praktische- en inhoudelijke zaken rond projectinhoud en het 
projectmatig werken. De senior heeft geen hiërarchische bevoegdheid 
over de collega’s waarmee hij samenwerkt.  De senior overlegt periodiek 
met de overige senioren binnen de afdeling en het management van de 
afdeling. 

Procesmanager 1 

Adviseert en beoordeelt vanuit 
een breed beleidsmatig inzicht.  

Houdt zich op de hoogte van stedelijke processen en ontwikkelingen. 
Kan bijdragen  vanuit diverse vakgebieden beoordelen op kwaliteit en 
consistentie. 
Adviseert over beleidsmatige zaken binnen het project en desgevraagd 
ook in algemene zin. 

Procesmanager 1,2,3,4 
Procesmanager 1 
 
Vervallen 

Is kennisdrager op het gebied van 
projectmatig werken. 

De senior projectmanager bevordert zijn kennis van projectmatig werken 
en draagt dit,  zowel intern als extern, namens de afdeling uit.  

Procesmanager 1,2,3,4 

Acquisitie en relatiebeheer.  
 

Het opzetten van een samenwerkingsverband met de opdrachtgevers van 
de afdeling en het onderhouden van de relaties op dit punt.  
Verricht acquisitie voor de afdeling. 

Gebiedsmanager 
Lijnmanager 
Hoofdafdelingsmanager 
Lijnmanager 

Werkt als opdrachtnemer binnen 
de (hoofd)afdeling 
(stedelijke)Projecten, conform de 
opgestelde richtlijn projecten, aan 
projecten en draagt daarbij de 

Draagt permanent de cultuur,  de doelstelling van de afdeling uit.  
Presenteert het PMB of de hoofdafdeling sector bij belangrijke 
presentaties en discussies. 

Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 
Hoofdafdelingsmanager 



doelstelling van de afdeling uit.  

Naast het management draagt de 
senior bij aan de opbouw van het 
kennisniveau van de 
medewerkers. 

Aansturen cluster van medewerkers om kennis uit te wisselen, afdelings 
zaken te bespreken en inzicht te krijgen in het kennisniveau en ervaring 
van de projectmanagers om zonodig het mangement hierover te kunnen 
adviseren. 
Sturen op ontwikkeling van de projectmanagers.  
Via clusteroverleg de leden op de hoogte brengen van de 
organisatorische ontwikkelingen. 
Projectmanagers begeleiden binnen hun (deel)project.  
Signaleringsfunctie ten aanzien van organisatorische- en personele 
zaken. 
In overleg met het management het uitvoeren en monitoren van 
verbeterpunten van medewerkers vanuit een door het management 
gehouden functionering- of beoordelingsgesprek. 

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B). Gewijzigde 
taken gaan naar  Procesmanager1 
 
 
 
Procesmanager 1 
Procesmanager 1 
 
Procesmanager 1 
Procesmanager 1 
Lijnmanager 

Organisatorisch/ strategisch 
intern 

 

Via clusteroverleg de leden op de hoogte brengen van de 
omgevingsontwikkelingen (nieuwe wetgeving, werken met div. soorten 
contracten, maatschappelijke ontwikkeling etc.).  
De senior projectmanager bevordert binnen de (hoofd)afdeling de interne 
samenwerking met de overige medewerkers.  
Sparren met het management over de organisatieontwikkeling, strategie 
van de afdeling binnen het grotere geheel.  (zowel intern als extern).  
Periodiek overleg met het management over alle,  in dit stuk, benoemde 
punten. 

Procesmanager 1 
 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
Gebiedsmanager 
Lijnmanager 
Lijnmanager 

Kan binnen de afdeling als 
kennisdrager fungeren. 

De senior projectmanager kan vanuit zijn opleidingsachtergrond als 
kennisdrager voor een specifiek onderwerp worden aangewezen en via 
thema besprekingen en/of een adviesrol binnen de afdeling worden 
geraadpleegd. 

Procesmanager 1,2,3,4 
  

Bedrijfsvoering 
 

Signaleren van werkgerelateerde trends en indien nodig, samen met 
bureau ontwikkeling een strategie of werkwijze formuleren (nieuwe 
producten, werkwijzen). 
Input leveren voor beschrijvingen richtlijnen en werkprocessen.  
Het mede borgen van de kwaliteit van de afdeling.  

Procesmanager 1,2 
 
 
Procesmanager 1,2 
Procesmanager 1,2 
Kwaliteits- en risicomanager 

 



Functie TECHNISCH ADVISEUR (stedelijke projecten) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Adviseren tav van complexe projecten 
 

Zelfstandig opstellen van (schriftelijke) technische- en 
beleidsadviezen voor collega’s en derden 

Technisch adviseur 1,2 

Risicomanagement Zelfstandig adviseren en opstellen van technische risicoanalyses  
 

Kwaliteit- en risicomanager 

Adviseren over de te kiezen 
aanbestedingsprocedure/contractkeuze 

Zelfstandig opstellen van (schriftelijke) adviezen voor 
marktverkenning, inkoopstrategie en contractkeuze 

Technisch adviseur 1,2,3 
Procesmanager 1,2,3,4 

Adviseren en begeleiden van 
complexe aanbestedingsprocedures 

Het begeleiden van de aanbesteding en het opstellen / controleren 
van selectie en aanbestedingsleidraden, (schriftelijke) 
gunningadviezen. 

Procesmanager 1,2,3,4 

Adviseren over programma’s van 
eisen en vraagspecificaties  

Zelfstandig opstellen van (schriftelijke) adviezen, programma’s van 
eisen en vraagspecificaties 

Technisch adviseur 1,2,3 
Procesmanager 1,2,3,4 

Inzetten en controleren marktpartijen Ten behoeve van het opstellen van adviezen, daar waar externe 
adviseurs en specialisten nodig zijn, deze contracteren en 
controleren. 

Procesmanager 1,2,3,4 

Productontwikkeling nieuwe 
contractvormen 

Ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten, zoals 
contractkiezer,  toetsprotocol,  selectieleidraad, vraagspecificaties 
etc.   

Technisch adviseur 1,2,3,4 

Verbeteren kostendeskundigheid Het opstellen en bijhouden van kengetallen en eenheidsprijzen en 
het adviseren van collega’s bij het maken van kostenramingen. 

Technisch adviseur 2,3 

Opstellen kostenramingen Het opstellen van kostenramingen op een hoog abstractieniveau Technisch adviseur 2,3,4 

Bijhouden van 
(beleids)ontwikkelingen op het gebied 
van techniek en aanbestedingen 

Het adviseren en informeren van de staf,  het bestuur en collega’s 
over ontwikkelingen en innovaties. 

Technisch adviseur 1,2,3 

Contact met externe partners  Het onderhouden van contacten met nutsbedrijven, 
vergunningverlenende instanties etc.  

Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 
Hoofdafdelingsmanager 
Lijnmanager 
Procesmanager 1,2,3,4 

Projectevaluaties Het begeleiden en opstellen van (technische) projectevaluaties Procesmanager 1,2,3,4 

Deelname aan interne-en externe 
projectgroepen 

Adviseren over technische, financiële en juridische haalbaarheid Technisch adviseur 1,2,3,4 

Waarneming sr.  werkvoorbereider bij 
verlof,  ziekte of afwezigheid 

Alle taken van de sr.  werkvoorbereider Uitbesteed 

Toetsen van en sturen op de GOTIK 
elementen van eigen taken / producten 
 

Opstellen voortgangsrapportages van eigen taken / producten Vervallen 



Verbeteren kwaliteit adviezen en 
producten en de controle hierop 

Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen, 
evenals controle 
 

Technisch adviseur 1,2 

Kennisbevordering Kennisoverdracht en delen van specifieke kennis zowel mondeling 
als schriftelijk 

Technisch adviseur 1,2,3,4 

 



Functie SENIOR WERKVOORBEREIDER (stedelijke projecten) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Selectie externe ingenieursbureaus Maken van een selectie van geschikte bureaus. Opstellen 
selectiecriteria en verzorgen van offerteaanvragen 

Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Aansturen en begeleiden externe 
ingenieursbureaus bij voorbereiding 
multidisciplinaire projecten 

Begeleiden externe bureaus, bewaken planning en financien, 
controleren  producten op kwaliteit 

Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Voorbereiding multidisciplinaire 
projecten 

Uitvoeren archiefonderzoek, opstellen ramingen, bestekken, 
tekeningen, adviezen, vergunningen, overleg externe partijen, 
V&G-plan, verkeersmaatregelen, vooropnames etc.  

Deels uitbesteed 
Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 
Procesmanager 1,2,3,4 

Adviseren voorbereiding complexe 
projecten 
 

Adviseren collega’s en derden over technische, financiele en 
juridische haalbaarheid van projecten  

Technisch adviseur 1,2,3,4 

Deelname interne projectgroepen Inventariseren projecten, toetsen PvE, VO, DO en opdracht,  
verzorgen afstemming en interne informatievoorziening over 
proces, planning en financien 

Procesmanager 1,2,3,4 

Kostenramingen Adviseren van collega’s bij het opstellingen van ramingen 
 

Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Adviseren en begeleiden van 
aanbestedingsprocedures 

Opstellen gunningadviezen, gunningcriteria en 
inschrijvingsvereisten, controle inschrijvingen 

Procesmanager 1,2,3,4 

Toetsen van en sturen op de GOTIK 
elementen van eigen taken / producten 

Opstellen voortgangsrapportages van eigen taken / producten Uitbesteed 

Opstellen aanbestedingsprocedures Opstellen gunningcriteria en inschrijvingsvereistern, controleren 
inschrijvingen en opstellen gunningsadvies 

Procesmanager 1,2,3,4 

Adviseren en participeren interne en 
externe projectgroepen 

Adviseren collega’s en derden bij specifieke (technische- en beleids) 
vragen over projecten  
 

Technisch adviseur 1,2,3,4 

Verbeteren kwaliteit adviezen en 
producten en de controle hierop 

Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen, 
evenals controle 
 

Kwaliteits- en risicomanager 

Inhoudelijk begeleiden van vaste en 
ingehuurde medewerkers 

Coachen en inwerken van medewerkers onder begeleiding van 
afdelingshoofd 

Vervallen 

Werving en selectie van 
gedetacheerde medewerkers 

Het werven en selecteren van inhuur medewerkers,  onder 
begeleiding van het afdelingshoofd 

Vervallen 

Bijhouden en bewaken 
capaciteitsplanning  

Plannen van werk en verdelen van nieuwe projecten onder 
medewerker in samenwerking met het afdelingshoofd 

Technisch adviseur 1 
Procesmanager 1 
Gebiedsmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
Lijnmanager 



Is gedelegeerd verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de door het team 
geleverde producten 

Controleren producten van medewerkers,  zoals bestekken, 
tekeningen, brieven, vergunningaanvragen, opdrachten, offertes etc.  

Deels vervallen 
Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Selectie externe ingenieursbureaus Adviseren afdelingshoofd over geselecteerde bureaus, rapporteren 
over voortgang en is betrokken bij evaluaties.  Opstellen 
jaaroverzicht 
 

Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Kennisdelen Delen van specifieke kennis zowel mondeling als schriftelijk Op alle functies van toepassing 

Voorzitten overleggen Voorzitten van kwaliteitsoverleggen, werkoverleggenen andere 
voorkomende overleggen 

Vervallen 

Verzorgen van relatiebeheer Situationeel opstellen in de richting van interne en externe relaties  Op alle functies van toepassing 

Aanvullende taken 
 

Aanvullende werkzaamheden Vervallen 

 



Functie WERKVOORBEREIDER (stedelijke projecten) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Selectie externe ingenieursbureaus Maken van een selectie van geschikte bureaus onder begeleiding van 
de senior.  Opstellen selectiecriteria en verzorgen van 
offerteaanvragen 

Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Aansturen en begeleiden externe 
ingenieursbureaus bij voorbereiding 
multidisciplinaire projecten 

Begeleiden externe bureaus, bewaken planning en financien, 
controleren  producten op kwaliteit 

Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Voorbereiding multidisciplinaire 
projecten 

Uitvoeren archiefonderzoek, opstellen ramingen, bestekken, 
tekeningen, adviezen, vergunningen, overleg externe partijen, 
V&G-plan, verkeersmaatregelen, vooropnames etc.  

Deels uitbesteed 
Procesmanager 1,2,3,4 
Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 

Deelname interne projectgroepen Inventariseren projecten, toetsen PvE, VO, DO en opdracht,  
verzorgen afstemming en interne informatievoorziening over 
proces, planning en financien 

Vervallen 

Toetsen van en sturen op de GOTIK 
elementen van eigen taken / producten 

Opstellen voortgangsrapportages van eigen taken / producten Op alle functies van toepassing 

Participeren in externe projectgroepen Adviseren over technische en financiele haalbaarheid Vervallen 

Opstellen aanbestedingsprocedures Opstellen gunningcriteria en inschrijvingsvereistern, controleren 
inschrijvingen en opstellen gunningsadvies 

Procesmanager 1,2,3,4 

Meewerken aan teamplan Bijdrage leveren aan teamacties Op alle functies van toepassing 

Technisch vakspecialist Vraagbaak zijn voor eigen specialisme/ bijhouden vakkennis Technisch adviseur 1,2,3,4 

Deelname vakteam Bijdrage leveren aan vakteam Vervallen 

Capaciteitsplanning Invullen capaciteitsplanning (maandelijks) Op alle functies van toepassing 

Aanvullende taken Aanvullende werkzaamheden Vervallen 

 



Functie TECHNISCH MEDEWERKER PLUS (stedelijke projecten) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Voorbereiding monodisciplinaire 
projecten 

Uitvoeren archiefonderzoek, opstellen ramingen, bestekken, 
tekeningen, adviezen, vergunningen, overleg externe partijen, 
V&G-plan, verkeersmaatregelen, vooropnames etc.  

Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Trekken voorbereiding 
monodisciplinaire projecten 

Begeleiden externe bureaus, bewaken planning en financiën, 
controleren volledigheid voorbereiding 

Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Deelname interne projectgroepen Inventariseren projecten, toetsen PvE, VO, DO en opdracht,  
verzorgen interne informatieverstrekking en afstemming over 
proces, planning en financiën 

Uitbesteed en deels vervallen 
Procesmanager 1,2,3,4 

Toetsen van en sturen op de GOTIK 
elementen van eigen taken / producten 

Opstellen van planningen voor eigen taken en producten Op alle functies van toepassing 

Meewerken aanbestedingsprocedures Opstellen advertentieteksten, proces verbaal,  controleren 
inschrijvingsbescheiden.  

Procesmanager 1,2,3,4 

Toezicht houden op werken in 
uitvoering. 

Alle werkzaamheden die nodig zijn voor een goede uitvoering van 
een werk, zoals o.a.  werkadministratie,  kwaliteitscontroles,  controle 
werkzaamheden aannemer, onderhandelen / bepalen meer- / 
minderwerk, opstellen / beoordelen termijnstaten, opstellen 
financiële staten, controle veiligheid, controle verkeersplan, 
bouwvergaderingen, notuleren. 
De toezichthouder staat de directievoerder bij in het op een heldere 
en correcte manier voeren van het omgevingsmanagement.  
Dit geldt zowel voor de interne communicatie als de externe 
communicatie.  (bijvoorbeeld richting bewoners) 
 

Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Meewerken aan afdelingsplan Bijdrage leveren aan afdelingsacties Procesmanager 1,2,3,4 

Technisch vakspecialist Vraagbaak zijn voor eigen specialisme/ bijhouden vakkennis Vervallen 

Deelname vakteam Bijdrage leveren aan vakteam Procesmanager 1,2,3,4 

Capaciteitsplanning Invullen capaciteitsplanning (maandelijks) Op alle functies van toepassing 

Nader in te vullen   

 



Functie TECHNISCH MEDEWERKER (stedelijke projecten) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Voorbereiding monodisciplinaire 
projecten 

Uitvoeren archiefonderzoek, opstellen ramingen, bestekken, 
tekeningen, adviezen, vergunningen, overleg externe partijen, 
V&G-plan, verkeersmaatregelen, vooropnames etc.  

Gebiedsmedewerker 
Technisch adviseur 4 
Dagelijks beheerder 
Ondersteuner 2 

Trekken voorbereiding 
monodisciplinaire projecten 

Begeleiden externe bureaus, bewaken planning en financiën, 
controleren volledigheid voorbereiding 

Deels vervallen 
Dagelijks beheerder 
Procesmanager 1,2,3,4 

Deelname interne projectgroepen Inventariseren projecten, toetsen PvE, VO, DO en opdracht,  
verzorgen interne informatieverstrekking en afstemming over 
proces, planning en financiën 

Uitbesteed en deels vervallen 
Procesmanager 1,2,3,4 

Toetsen van en sturen op de GOTIK 
elementen van eigen taken / producten 

Opstellen van planningen voor eigen taken en producten Werkwijze is gewijzigd, gaat naar dagelijks 
beheerder (zie bijlage B) 

Meewerken aanbestedingsprocedures Opstellen advertentieteksten, proces verbaal,  controleren 
inschrijvingsbescheiden. 

Ondersteuner 2 
Technisch adviseur 2,3,4 

Toezicht houden op werken in 
uitvoering. 

Alle werkzaamheden die nodig zijn voor een goede uitvoering van 
een werk, zoals o.a.  werkadministratie,  kwaliteitscontroles,  controle 
werkzaamheden aannemer, onderhandelen / bepalen meer- / 
minderwerk, opstellen / beoordelen termijnstaten, opstellen 
financiële staten, controle veiligheid, controle verkeersplan, 
bouwvergaderingen, notuleren. 
De toezichthouder staat de directievoerder bij in het op een heldere 
en correcte manier voeren van het omgevingsmanagement.  
Dit geldt zowel voor de interne communicatie als de externe 
communicatie.  (bijvoorbeeld richting bewoners) 

Uitbesteed 
Vervallen 
Gedeeltelijk naar dagelijks beheerder 

Meewerken aan afdelingsplan Bijdrage leveren aan afdelingsacties Vervallen 

Technisch vakspecialist Vraagbaak zijn voor eigen specialisme/ bijhouden vakkennis Technisch adviseur 1,2,3,4 
Dagelijks beheerder 

Deelname vakteam Bijdrage leveren aan vakteam Vervallen 

Capaciteitsplanning Invullen capaciteitsplanning (maandelijks) Komt overal terug 

Nader in te vullen 
 

  

 



Functie SENIOR DIRECTIEVOERDER (stedelijke projecten) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Toetsen van en sturen op de GOTIK 
elementen van (complexe) werken in 
uitvoering 

Rapporteren van stand van zaken voor (complexe) werken in 
uitvoering, controleren documenten (bestekken, termijnstaten, 
bewonersbrieven e.d),  overleg / onderhandeling aannemer,  
voorzitten bouwvergaderingen, anticiperen in projectvergaderingen, 
opstellen projectplannen en –planningen, afhandelen schadeclaims, 
ondersteuning bij juridische aspecten. 
De directievoerder is verantwoordelijk voor het op heldere en 
correcte wijze voeren van het omgevingsmanagement in zijn 
project.  Dit geldt zowel voor de communicatie met de interne als de 
communicatie met de externe partijen zoals bewoners.  

Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 
Procesmanager 4 
Gebiedsmedewerker 

Participeert in projectgroepen Adviseren over technische en financiële haalbaarheid  Uitbesteed 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Treedt op als contractgemachtigde Is namens de organisatie de gemachtigde om contracten aangaande 
civiele werken uit te nutten 

Beheerder gebied 
Dagelijks beheerder 
Procesmanager 1,2,3,4 

Bijhouden c.q. ontwikkelen van 
kennis en competenties 
 

Deelname trainingen, cursussen, seminars,  evt.  coaching.  Vervallen 

Gedelegeerd functioneel aansturen van 
technisch medewerker (plus) 

Coachen technisch medewerkers (plus),  inwerken nieuwe 
medewerkers onder begeleiding van afdelingshoofd.  

Vervallen 

Gedelegeerd functioneel aansturen van 
externe directievoerders en technisch 
medewerker (plus) 

Begeleiden externe medewerkers,  bewaakt planning en financien, 
controle volledigheid uitvoering 

Uitbesteed 

Verbeteren van de kwaliteit in  
werkprocessen, uitvoering en 
communicatie 

Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen en 
een kwaliteitsborgsysteem, terugkoppelen ervaring.  
 

Kwaliteits- en risicomanager 

Inhoudelijk begeleiden van vaste en 
ingehuurde medewerkers 

Coachen en inwerken van toezichthouders en overige medewerkers 
onder begeleiding van afdelingshoofd 

Vervallen/uitbesteed 

Werving en selectie van 
gedetacheerde medewerkers 

Het werven en selecteren van inhuur medewerkers,  onder 
begeleiding van het afdelingshoofd 

Vervallen 

Bijhouden en bewaken 
capaciteitsplanning  

Plannen van werk en verdelen van nieuwe projecten onder 
medewerker in samenwerking met het afdelingshoofd 

Gebiedsmanager 
Gebiedsmedewerkers 
Adviseur bedrijfsvoering 

Is gedelegeerd verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de door het team 
geleverde producten 

Controleren producten van medewerkers,  zoals bestekken, 
tekeningen, brieven, vergunningaanvragen, opdrachten, offertes etc.  

Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 
Dagelijks beheerder 

Selectie externe ingenieursbureaus Adviseren afdelingshoofd over geselecteerde bureaus, rapporteren 
over voortgang en is betrokken bij evaluaties.  Opstellen 
jaaroverzicht 

Procesmanager 1,2,3,4 



 

Kennisdelen Delen van specifieke kennis zowel mondeling als schriftelijk Op alle functies van toepassing 

Evalueren werken Terugkoppelen van de knelpunten uit bestek en tekeningen Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 
Technisch adviseur 4 

 



Functie HOOFDTOETSER/DIRECTIEVOERDER (stedelijke projecten) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Opstellen toetsprotocol Op basis van het Design en Construct contract ,  de aangegeven 
kaders  en een risicoinventarisatie wordt een toetsprotocol opgesteld 

Technisch adviseur 1,2,3,4 
Strategisch beheerder 
Kwaliteits- en risicomanager 

Opstellen toetsingsplan Het toetsingsplan is een afgeleide van het toetsprotocol en wordt 
gebruikt voor de risicoinventarisatie 

Technisch adviseur 1,2,3,4 
Kwaliteits- en risicomanager 

Toetsen van civiele werken aan de 
hand van het toetsprotocol en het 
toetsingsplan 

Fysiek toetsen van het project aan de hand van het protocol en deze 
administratief verwerken 

Vervallen 

Coördineren inzet toetsers Het bepalen of de inzet van specialistische toetsers zoals constructie,  
metaal en betontoetsers nodig is.  Conform het toetsplan een 
specialistisch deel van het contract laten toetsen. Het coördineren 
van deze inzet en het aansturen van deze toetsers.   

Vervallen 

Adviseren tav complexe projecten 
 

Opstellen van (schriftelijke) adviezen voor collega’s en derden Technisch adviseur 1,2,3,4 

Risicomanagement Adviseren en opstellen van technische risicoanalyses  
 

Kwaliteits- en risicomanager 

Adviseren over de te kiezen 
aanbestedingsprocedure/contractkeuze 

Opstellen van (schriftelijke) adviezen voor marktverkenning, 
inkoopstrategie en contractkeuze 

Technisch adviseur 1,2,3,4 

Adviseren en begeleiden van 
complexe aanbestedingsprocedures 

Het begeleiden van de aanbesteding en het opstellen / controleren 
van selectie en aanbestedingsleidraden, (schriftelijke) 
gunningadviezen. 

Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Adviseren over programma’s van 
eisen en vraagspecificaties  

Opstellen van (schriftelijke) adviezen, programma’s van eisen en 
vraagspecificaties 

Technisch adviseur 1,2,3,4 

Productontwikkeling nieuwe 
contractvormen 

Ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten, zoals 
contractkiezer,  toetsprotocol,  selectieleidraad, vraagspecificaties 
etc.   

Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Verbeteren kostendeskundigheid Het opstellen en bijhouden van kengetallen en eenheidsprijzen en 
het adviseren van collega’s bij het maken van kostenramingen.  

opstellen en bijhouden: procesmanager 1,2,3,4, 
technisch adviseur 1,2,3,4, strategisch beheerder 2 
adviseren: Adviseur bedrijfsvoering 

Opstellen kostenramingen Het opstellen van kostenramingen op een hoog abstractieniveau procesmanager 1,2,3,4 
technisch adviseur 1,2,3,4 
strategisch beheerder 2 

Bijhouden van ontwikkelingen op het 
gebied van techniek en aanbestedingen 

Het adviseren en informeren van de staf,  het bestuur en collega’s 
over nieuwe ontwikkelingen en innovaties.  

Op alle functies van toepassing 

Contact met externe partners  Het onderhouden van contacten met nutsbedrijven, 
vergunningverlenende instanties etc.  

Op alle functies van toepassing 

Projectevaluaties Het begeleiden en opstellen van (technische) projectevaluaties Procesmanager 1,2,3,4 



Deelname aan interne-en externe 
projectgroepen 

Adviseren over technische, financiële en juridische haalbaarheid Vervallen 

Waarneming sr.  werkvoorbereider bij 
verlof,  ziekte of afwezigheid 

Alle taken van de sr.  Directievoerder Vervalen/Uitbesteed 

Toetsen van en sturen op de GOTIK 
elementen van eigen taken / producten 

Opstellen voortgangsrapportages van eigen taken / producten Vervallen 

Verbeteren kwaliteit adviezen en 
producten en de controle hierop 

Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen, 
evenals controle 
 

Op alle functies van toepassing 

Kennisbevordering Kennisoverdracht en delen van specifieke kennis zowel mondeling 
als schriftelijk 

Op alle functies van toepassing 

 



Functie DIRECTIEVOERDER (stedelijke projecten) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Toetsen van en sturen op de GOTIK 
elementen van werken in uitvoering 

Rapporteren van stand van zaken voor werken in uitvoering, 
controleren documenten (bestekken, termijnstaten, bewonersbrieven 
e.d),  overleg / onderhandeling aannemer,  voorzitten 
bouwvergaderingen, anticiperen in projectvergaderingen, opstellen 
projectplannen en –planningen, afhandelen schadeclaims, 
ondersteuning bij juridische aspecten. 
De directievoerder is verantwoordelijk voor het op heldere en 
correcte wijze voeren van het omgevingsmanagement in zijn 
project.  Dit geldt zowel voor de communicatie met de interne als de 
communicatie met de externe partijen zoals bewoners.  

Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 
Procesmanager 4 
Gebiedsmedewerker 

Gedelegeerd functioneel begeleiden 
van technisch medewerker (plus) 

Coachen technisch medewerkers (plus),  inwerken nieuwe 
medewerkers onder begeleiding van afdelingshoofd.  

Technisch adviseur 1,2,3,4 

Gedelegeerd begeleiden van externe 
directievoerders en technisch 
medewerker (plus) 

begeleiden externe medewerkers,  bewaakt planning en financiën, 
controle volledigheid uitvoering 

Beheerder gebied 
Dagelijks beheerder 
Procesmanager 1,2,3,4 

Participeert in projectgroepen Adviseren over technische en financiële haalbaarheid  Procesmanager 1,2,3,4 

Bijhouden c.q. ontwikkelen van 
kennis en competenties 

Deelname trainingen, cursussen, seminars,  evt.  coaching.  Vervallen 

Verantwoordelijk voor het verbeteren 
van de kwaliteit 

Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen en 
een kwaliteitsborgsysteem, terugkoppelen ervaring.  

Kwaliteits- en risicomanager 

Evalueren werken Terugkoppelen van de knelpunten uit bestek en tekeningen Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 
Technisch adviseur 4 

Toetsen van en sturen op de GOTIK 
elementen van werken in uitvoering 

Rapporteren van stand van zaken voor werken in uitvoering, 
controleren documenten (bestekken, termijnstaten, bewonersbrieven 
e.d),  overleg / onderhandeling aannemer,  voorzitten 
bouwvergaderingen, anticiperen in projectvergaderingen, opstellen 
projectplannen en –planningen, afhandelen schadeclaims, 
ondersteuning bij juridische aspecten. 
De directievoerder is verantwoordelijk voor het op heldere en 
correcte wijze voeren van het omgevingsmanagement in zijn 
project.  Dit geldt zowel voor de communicatie met de interne als de 
communicatie met de externe partijen zoals bewoners.  

Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 
Technisch adviseur 4 

Gedelegeerd functioneel begeleiden 
van technisch medewerker (plus) 

Coachen technisch medewerkers (plus),  inwerken nieuwe 
medewerkers onder begeleiding van afdelingshoofd.  

Vervallen 

Gedelegeerd begeleiden van externe 
directievoerders en technisch 
medewerker (plus) 

begeleiden externe medewerkers,  bewaakt planning en financien, 
controle volledigheid uitvoering 

Uitbesteed 



Participeert in projectgroepen Adviseren over technische en financiële haalbaarheid  Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 
Technisch adviseur 4 

Bijhouden c.q. ontwikkelen van 
kennis en competenties 

Deelname trainingen, cursussen, seminars,  evt.  coaching.  Vervallen 

Verantwoordelijk voor het verbeteren 
van de kwaliteit 

Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen en 
een kwaliteitsborgsysteem, terugkoppelen ervaring.  

Kwaliteits en risicomanager 

Evalueren werken Terugkoppelen van de knelpunten uit bestek en tekeningen Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 
Technisch adviseur 4 

 



Functie Senior Projectsecretaris (stedelijke projecten) 

 
Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Organiseren van vergaderingen. 

 

Draagt zorg voor de voorbereiding en organisatie van 

vergaderingen, besprekingen, hoorzittingen, 

informatiebijeenkomsten e.d. 

- locatie regelen 

- voorzieningen treffen 

- beheren van beschikbare budget 

- draaiboek maken 

- uitnodigingen maken en verzenden 

- agenda’s opstellen en verzenden (met bijbehorende stukken) 

- Notuleert de bovengenoemde overlegvormen 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Archivering Draagt zorg voor (digitale) archivering en bepaalt welke 

documenten op grond van de archiefwet op papier bijgehouden 

moeten worden. 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Afhandelen correspondentie Behandelt post en selecteert op relevantie 

Maakt voorzet voor beantwoording van  brieven en emails, bewaakt  

hier ook de afhandelingstermijn. 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Communiceren en  Informeren Levert informatie aan de publieksloketten en bewerkt deze zonodig, 

levert projectgegevens aan ABC 

Houdt websites m.b.t. projecten bij d.m.v. actualisaties en 

tekstwijzigingen. 

Zet bij nieuwe projecten de website op. 

 

Bewaakt de interne communicatie in de projecten, schrijft teksten 

voor nieuwsbrieven, persberichten, brieven en levert bijdragen voor 

speeches. 

Maakt aktielijsten en bewaakt de voortgang. 

 

Controleert op volledigheid en zorgt voor verspreiding van 

genoemde stukken.  Heeft bij de informatievoorziening een 

signalerende rol en lost problemen zelfstandig op, of speelt ze door. 
Adviseert de projectmanager (gevraagd en ongevraagd) inzake 

communicatieve aangelegenheden, incl. de communicatie met het 

bestuur 

Vervallen 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

 

Gebiedsmedewerker 

Gebiedsverbinder 



Regelen van inspraak en participatie Zorgt er samen met de projectmanager voor dat participatie en  

inspraak voldoende aandacht krijgt in de projecten en handelt 

zelfstandig, in samenspraak met de projectmanager, inspraakreacties 

af 

Plant avonden, notuleert en ondersteunt tijdens de avonden. 

Gebiedsmedewerker 

Gebiedsverbinder 

Ondersteuner 2 

 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

Assisteren van de projectmanager Assisteert de projectmanager  bij het bewaken van de continuïteit in 

projecten en signaleert bij achterlopende zaken, onvolledigheden 

e.d.  

Werkt als verlengstuk van de projectmanager in contacten met 

externen en interne collega’s. 

Assisteert bij het organiseren van presentaties en zorgt voor de 

benodigde apparatuur tijdens presentaties.  Maakt daarnaast ook 

zelfstandig presentaties  

Beheert de agenda van de projectmanager 
Levert input voor  B&W-nota’s, o.a. met betrekking tot kredietaanvragen 

Gebiedsmedewerker 

 

 

Gebiedsmedewerker 

 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

 

Ondersteuner 2 

Procesmanager 1,2,3,4 

Adviseur bedrijfsvoering 

Financieel vastleggen en rapporteren Bewaakt budgetten van complexe projecten met meerdere kredieten, 
meerdere financieringsbronnen en omvangrijke geldstromen, inclusief de 

grondexploitatie.en 

voorziet de projectmanager van analyses hierover. 

Maakt opdrachten/verplichtingen (meestal in overleg met de 

projectmanager)aan de hand van offertes, en houdt hier een 

administratie/overzichten van bij. 

Signaleert bij ontbrekende opdrachten 
Formuleert zelfstandig de opdrachtverlening voor deelopdrachten, zoals 

bouwrijp maken, communicatietrajecten, opstellen programma van eisen 

openbare ruimte, en ontwerp buitenruimte 

Procesmanager 1,2,3,4 

 

 

Adviseur bedrijfsvoering 

Ondersteuner 2 

 

Procesmanager 1,2,3,4 

Ondersteuner 2 

Procesmanager 1,2,3,4 

Technisch adviseur 1,2,3,4 

Gebiedsmedewerker 

Risicomanagement  Denkt mee wat betreft het inventariseren van de risico’s in de projecten 
Draagt zorg voor de administratieve ondersteuning van de 

projectmanager bij het inpassen van risicomanagement in de 

projecten. 

Gebiedsmedewerker 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
ondersteuner 2 

Overdragen van kennis Helpt en adviseert de Projectsecretarissen (m.n. wat betreft budgetbeheer 

en communicatietrajecten. 

Werkt volgens het handboek en draagt dit ook uit naar andere 

projectsecretarissen. 

Verbetert het handboek waar nodig. Coordineert daarnaast het opstellen 

van (werk)processen en richtlijnen en houdt deze ook actueel. 

Afdelingsmanager 

 

Vervallen 

 

Afdelingsmanager 

Kwaliteit en risicomanager 



Overlegt periodiek met management om ontwikkelingen op vakgebied 

vorm te geven. Signaleert knelpunten op de afdeling en maakt deze bij het 

management aanhangig 

Vervallen 

 

Functioneel leidinggeven 

 

Coacht de projectsecretarissen op gedrag, inhoud en kwaliteit van het 
geleverde werk en doet dit dmv meelopen en clusteroverleg.  
Zet in overleg met leidinggevende een traject uit om de verbeteracties te 
realiseren die in functioneringgesprek zijn vastgesteld.  
 
Leidt  nieuwe medewerkers op en stelt daarvoor een inwerkplan op.  

Afdelingsmanager 

Gebiedsmanager 

 

 

Afdelingsmanager 
Samenwerken Onderhoud contacten teneinde het product projectondersteuning actueel 

te houden en daar waar mogelijk te verbeteren.  
Contacten: 
Interne partijen zijnde: 
Afdelingsmanagement, collega’s binnen de afdeling, projectsecretarissen 
andere afdelingen, wethouders,  opdrachtgevers.  
Extern partijen zijnde: 
Vakgenoten, externe opdrachtgevers,  corporaties,  ontwikkelaars,  
adviesbureaus, andere gemeenten 
 

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

 



Functie Projectsecretaris (stedelijke projecten) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Organiseren van vergaderingen. 

 

Draagt zorg voor de voorbereiding en organisatie van 

vergaderingen, besprekingen, hoorzittingen, 

informatiebijeenkomsten e.d. 

- locatie regelen 

- voorzieningen treffen 

- beheren van beschikbare budget 

- draaiboek maken 

- uitnodigingen maken en verzenden 

- agenda’s opstellen en verzenden (met bijbehorende stukken) 

- Notuleert de bovengenoemde overlegvormen 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Archivering Draagt zorg voor (digitale) archivering en bepaalt welke 

documenten op grond van de archiefwet op papier bijgehouden 

moeten worden. 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Afhandelen correspondentie Behandelt post en selecteert op relevantie 

Maakt voorzet voor beantwoording van  brieven en emails, bewaakt  

hier ook de afhandelingstermijn. 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Communiceren en  Informeren Levert informatie aan de publieksloketten en bewerkt deze zonodig, 

levert projectgegevens aan ABC 

Houdt websites m.b.t. projecten bij d.m.v. actualisaties en 

tekstwijzigingen. 

Zet bij nieuwe projecten de website op. 

 

Bewaakt de interne communicatie in de projecten, schrijft teksten 

voor nieuwsbrieven, persberichten, brieven en levert bijdragen voor 

speeches. 

Maakt aktielijsten en bewaakt de voortgang. 

 

Controleert op volledigheid en zorgt voor verspreiding van 

genoemde stukken.  Heeft bij de informatievoorziening een 

signalerende rol en lost problemen zelfstandig op, of speelt ze door. 

Adviseert de projectmanager (gevraagd en ongevraagd) inzake 

communicatieve aangelegenheden, incl. de communicatie met het 

bestuur 

Vervallen 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

 

Gebiedsmedewerker 

Gebiedsverbinder 



Regelen van inspraak en participatie Zorgt er samen met de projectmanager voor dat participatie en 

inspraak voldoende aandacht krijgt in de projecten en handelt 

zelfstandig, in samenspraak met de projectmanager, inspraakreacties 

af 

Plant avonden, notuleert en ondersteunt tijdens de avonden. 

Gebiedsmedewerker 

Gebiedsverbinder 

Ondersteuner 2 

 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

Assisteren van de projectmanager Assisteert de projectmanager  bij het bewaken van de continuïteit in 

projecten en signaleert bij achterlopende zaken, onvolledigheden 

e.d.  

Werkt als verlengstuk van de projectmanager in contacten met 

externen en interne collega’s. 

Assisteert bij het organiseren van presentaties en zorgt voor de 

benodigde apparatuur tijdens presentaties.  Maakt daarnaast ook 

zelfstandig presentaties  

Beheert de agenda van de projectmanager 
Levert input voor B&W-nota’s, o.a. met betrekking tot kredietaanvragen 

Gebiedsmedewerker 

 

 

Gebiedsmedewerker 

 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

 

Ondersteuner 2 

Procesmanager 1,2,3,4 

Adviseur bedrijfsvoering 

Financieel vastleggen en rapporteren Bewaakt budgetten van complexe projecten met meerdere kredieten, 
meerdere financieringsbronnen en omvangrijke geldstromen, inclusief de 
grondexploitatie 

en voorziet de projectmanager van analyses hierover. 

Maakt opdrachten/verplichtingen (meestal in overleg met de 

projectmanager)aan de hand van offertes, en houdt hier een 

administratie/overzichten van bij. 

Signaleert bij ontbrekende opdrachten 
Formuleert zelfstandig de opdrachtverlening voor deelopdrachten, zoals 

bouwrijp maken, communicatietrajecten, opstellen programma van eisen 

openbare ruimte, en ontwerp buitenruimte 

Procesmanager 1,2,3,4 

 

 

Adviseur bedrijfsvoering 

Ondersteuner 2 

 

Procesmanager 1,2,3,4 

Ondersteuner 2 

Procesmanager 1,2,3,4 

Technisch adviseur 1,2,3,4 

Gebiedsmedewerker 

Risicomanagement  Denkt mee wat betreft het inventariseren van de risico’s in de projecten 
Draagt zorg voor de administratieve ondersteuning van de 

projectmanager bij het inpassen van risicomanagement in de 

projecten. 

Gebiedsmedewerker 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
ondersteuner 2 

 



Functie SENIOR PLANECONOOM (stadszaken, vastgoed) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Planeconomie Adviseert over  kaders voor gemeentelijk beleid ten aanzien van 
beleids- en projectontwikkeling  
 

Vervallen 

 Levert de input voor beleidsontwikkeling van eigen en andere 
afdelingen en adviseert over de inhoud en de richting van 
beleidsontwikkeling; 

Vervallen 

 Stelt strategische financiële analyses op voor de ontwikkeling van 
complexe/grote projecten, plannen en beleidsstukken en 
programma’s/gebiedsontwikkeling 

Planeconoom 

 Voert risicoanalyses en haalbaarheidsberekeningen voor 
complexe/grote projecten, plannen en beleidsstukken uit. 
Adviseert in dat kader over optimalisaties. 

Planeconoom 
Kwaliteit en risicomanager 

 Adviseert de opdrachtgever bij onderhandelingen met 
marktpartijen over de condities waaronder complexe projecten tot 
stand komen en zorgt obv deze afspraken voor de financiele input 
bij de contractvorming 

Planeconoom 

 Begeleidt de planontwikkeling op financieel en economische 
terrein door het opstellen en bijhouden van grondexploitaties.  

Planeconoom 

 Adviseert de opdrachtgever over de afstemming tussen diverse 
inkomsten- en uitgavenaspecten met marktpartijen in zowel 
reguliere als afwijkende constructies (publiek private 
samenwerkingsconstructies, turnkey, etc.).  

Planeconoom 

 Adviseert over en monitort de grondexploitatiebudgetten zelf en in 
relatie tot elkaar ( planning en control) en adviseert over de 
eventuele benutting van de reserve grondexploitaties.  

Planeconoom 

 Past de BTW-voorschriften toe bij exploitatieberekeningen Planeconoom 

 Zorgt voor de coaching van de planeconoom Vervallen 

 Ontwikkelt en actualiseert normen voor het toetsen van de kosten 
en opbrengsten 

Planeconoom 

 Neemt als financieel adviseur deel aan het projectteam o.l.v. de 
opdrachtgever  

Vervallen 

 Levert input inzake de periodieke rapportages van de hoofdstuk 1 
grondexploitaties  

Planeconoom 

 Heeft mbt complexe projecten een toetsende rol t.a.v. de 
financiele paragraaf van de kredietaanvraag, voorafgaand aan de 

Planeconoom 



opdrachtverstrekking en heeft een signalerende rol t.b.v. 
projectmanagers bij budgetafwijkingen.  

 Adviseert over het verbijzonderingsvoorstel van de projectmanager Planeconoom 

 Actualiseert prognoses projecten en grondexploitaties en 
rapporteert hierover 

Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 

 Registreert eindejaarsboekingen Adviseur bedrijfsvoering 

 Coördineert de rapportages voor grondexploitaties t.b.v. de marap 
en MPG. 

Adviseur bedrijfsvoering 
Bedrijfsvoeringmanager 

 Medevertegenwoordiger van de gemeente bij de contractvorming 
en prijsafspraken met corporaties en adviseert hierbij het 
bureauhoofd.  

Vervallen 

 Is applicatiebeheerder van het Haarlems Reken Model (HRM)  PC medewerker 

 



Functie PLANECONOOM (stadszaken, vastgoed) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Planeconomie Adviseert over  (kaders voor) gemeentelijk beleid ten aanzien van 
beleids- en projectontwikkeling  

Vervallen 

 Levert input voor beleidsontwikkeling van andere afdelingen en 
adviseert over de inhoud en de richting van beleidsontwikkeling; 

Vervallen 

 Stelt financiële analyses op voor de ontwikkeling van projecten, plannen 
en beleidsstukken 

Planeconoom 

 Voert financiële risico-analyses en haalbaarheidsberekeningen voor 
projecten, plannen en beleidsstukken uit.  Adviseert in dat kader over 
optimalisaties.  

Planeconoom 
Kwaliteits en risicomanager 

 Adviseert de opdrachtgever bij onderhandelingen met marktpartijen over 
de condities waaronder eenvoudige projecten tot stand komen en zorgt 
obv deze afspraken voor de financiele input bij de contractvorming 

Planeconoom 

 Begeleidt de planontwikkeling op financieel en economische terrein door 
het opstellen en bijhouden van grondexploitaties.  

Planeconoom 

 Adviseert de opdrachtgever over de afstemming tussen diverse 
inkomsten- en uitgavenaspecten met marktpartijen in zowel reguliere als 
publiek private samenwerkingsconstructies.  

Planeconoom 

 Monitort de grondexploitatiebudgetten zelf en in relatie tot elkaar ( 
planning en control). 

Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 

 Past de BTW-voorschriften toe bij exploitatieberekeningen Planeconoom 

 Ontwikkelt en actualiseert normen voor het toetsen van de kosten en 
opbrengsten. 

Planeconoom 
Technisch adviseur 2,3 

 Neemt als financieel adviseur deel aan het projectteam o.l.v.  de 
opdrachtgever  

Vervallen/Uitbesteed 

 Heeft mbt eenvoudige projecten een toetsende rol t.a.v. de financiële 
paragraaf van de kredietaanvraag, voorafgaand aan de 
opdrachtverstrekking en 
heeft een signalerende rol t.b.v. projectmanagers bij budgetafwijkingen.  

Planeconoom 
Adviseur bedrijfsvoering 
 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 

 Adviseert over het verbijzonderingsvoorstel van de projectmanager Planeconoom 

 Actualiseert (minimaal 1x per jaar) prognoses projecten en 
grondexploitaties en rapporteert hierover 

Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 

 Registreert eindejaarsboekingen Adviseur bedrijfsvoering 

 



Functie Management assistent (wijkzaken/staf) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie: 

Managementondersteuning Beoordeelt t.b.v. de manager alle binnenkomende stukken op relevantie 
en geeft hierbij aan welke delen belangrijk zijn, vat deze samen en 
becommentarieert zonodig. 

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

 Beoordeelt agenda’s en stukken van commissievergaderingen en geeft 
hierbij beargumenteerd aan welke agendapunten bijzondere aandacht 
verdienen, vat deze samen en becommentarieert zonodig.  

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 
Gebiedsmedewerker 

 Stelt concept brieven en notities/memo' s op en overlegt met de manager 
over aanpassingen en definitieve tekst.  

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

 Stelt rapportages op met betrekking tot de activiteiten van het onderdeel,  
mede in relatie tot planningsgegevens.  

Afdelingsmanager 

 Draagt zorg voor terugkoppeling naar relevante personen en organisaties 
naar aanleiding van (inhoudelijke) overleggen en besluiten.  

Ondersteuner 1 
Afdelingsmanager 

 Fungeert als klankbord bij het kristalliseren van de meningsvorming. Vervallen 

 Bewaakt t.b.v. de manager de voortgang van bestuurlijke en inhoudelijke 
stukken, signaleert stagnatie en neemt zonodig actie.  

Ondersteuner 1 

 Bewaakt de voortgang van operationele processen, onderneemt actie op 
basis van vastgestelde rappelschema’s.  

Ondersteuner 1 

Vergaderingen, bijeenkomsten, 
hoorzittingen. 

Organiseert vergaderingen en andere bijeenkomsten; maakt afspraken 
met degenen die een bepaalde rol daarin hebben, bespreekt een ruimte 
met de noodzakelijke voorzieningen, beoordeelt wat binnen budget,  tijd 
en doel van de bijeenkomst past; verzamelt stukken, verzorgt en 
verspreidt de agenda en de stukken 

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 
Gebiedsmedewerker 

 Stelt verslagen op van (grote) vergaderingen met meerdere 
belanghebbenden waarbij weergave van standpunten en 
conclusies/besluiten/actielijsten essentieel is voor vervolg in het proces / 
de processen. 

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 
Gebiedsmedewerker 

Agendabeheer / post- en archiefwerk / 
receptietaken 

Is verantwoordelijk voor het op actieve wijze voeren van de agenda van 
de manager, plant afspraken in o.a.  rekening houdend met inhoudelijke 
en voorwaardelijke criteria.  

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

 Neemt telefoongesprekken aan, selecteert op relevantie en urgentie en 
onderneemt actie op basis daarvan; verbindt door naar de juiste persoon, 
dan wel bewaakt dat de beller wordt teruggebeld.  

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

 Opent de post,  leest en schift ten behoeve van de manager, beslist over 
zelfstandige afhandeling, voortgangs- en afdoeningsbewaking. 

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

pr- en voorlichtingsactiviteiten Voert representatieve taken uit en stelt zich actief op in het onderhouden 
van het relatiebeheer van de manager zowel intern als extern.  

Ondersteuner 1 



 Voert representatieve taken uit in het kader van afdelingsinterne 
gebeurtenissen. 

Ondersteuner 1 

 Verzorgt communicatie met betrekking tot activiteiten van de afdeling, 
zoals berichtgeving aan bewoners via verschillende media en 
rechtstreekse informatieverstrekking. 

Ondersteuner 2 

Administratie / financiën / 
administratieve ondersteuning 

Houdt budgetten bij.  Signaleert bijzonderheden. maakt 
conceptrapportages hierover. 

Afdelingsmanager 

 Verricht en verantwoordt kleine uitgaven, maakt betaalopdrachten, 
bijvoorbeeld voor  presentiegelden en voert hierover correspondentie.  

Afdelingsmanager 

 



Functie Bereikbaarheidsregisseur (wijkzaken, bedrijfsbureau) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Ontwikkelen plan van aanpak 

Bereikbaarheid Haarlem 

1. Definiëring begrip bereikbaarheid, vaststellen partners en 

doelgroepen, afbakening relevante activiteiten  

2. Vaststellen doelen Bereikbaarheid  

3. Vaststellen bereikbaarheidsorganisatie en leggen van 

dwarsverbanden met andere 

overlegstructuren/sturingsmechanismen  

4. Vaststellen processen en activiteiten vanuit bereikbaarheid.  

5. Ontwikkelen communicatiestrategie en middelen  

6. Creëren draagvlak en netwerk  

7. Afstemmen plan van aanpak met andere wegbeheerders in de 

regio  

8. Het realiseren van de structuur om voor organisaties en het 

bestuur eerste aanspreekpunt en verantwoordelijke te zijn op 

bereikbaarheidmanagement en regie. 
  

  

Afdelingsmanager 
Procesmanager 3 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
Procesmanager 2,3 
 
 
 
Procesmanager 3 
Uitbesteed 
Procesmanager 2,3 
 
Procesmanager 2,3 
Technisch adviseur 3 
Procesmanager 2,3 
Afdelingsmanager 
 
 

Implementeren plan van aanpak  Invoeren overlegstructuur 

Ontwikkelen informatieprotocollen 

 

Ontwikkelen informatiemiddelen (bewonersbrieven, persberichten, 

artikelen, intra/internet 

Verschaffen informatie aan gemeenteraad en college 

Procesmanager 3 
Kwaliteit en risicomanager 
Procesmanager 3 
Kwaliteit en risicomanager 
Procesmanager 3 
 
Afdelingsmanager 

Uitvoeren bereikbaarheidmanagement Leiding geven aan  Bereikbaarheidsoverleg (PWU) 

Deelnemen andere relevante overlegstructuren (intern/extern ) 

Procesmanager 2,3 
Technisch adviseur 3 
Procesmanager 3 
Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 

Bereikbaarheidsplan Haarlem In overleg met partners opstellen van plan  Procesmanager 2,3 

Bereikbaarheidsplan grote projecten Zie boven  Procesmanager 2,3 

Gebiedsmanager 



Bereikbaarheidsplan kleine werken  Zie boven    Procesmanager 3,4 

Technisch adviseur 3 

Beheerder gebied 

Is eerste aanspreekpunt voor 

hoofdafdelingshoofd  wijkzaken en MT 

op bereikbaarheids en management en 

bereikbaarheidsregie Overleg met 

interne partners, directie en bestuur 

    Afdelingsmanager 

Procesmanager 2,3 

    

  

 



Senior adviseur bedrijfsbureau (wijkzaken, bedrijfsbureau) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Coördineren van de voorbereiding van 
begroting, investeringsplan en 
jaarverslag. 

Coördineert het opstellen en levert bijdrage aan het opmaken van de 
begroting, investeringsplan en het jaarverslag. 

Pc medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 
 

Idem van het leveren van bijdragen aan 
de planning - en controlcyclus. 

Mede opstellen van financiële voortgangsrapportages van de bureaus en 
afdeling en bespreken met de betrokken verantwoordelijken.  
Coördineert het opstellen van bestuurs- en managementrapportages 
(Berap-Marap) binnen de afdeling, draagt zorg voor volledigheid en 
redigeert de rapportages tot een afdelingsrapportage.  
Coördineert en geeft inzicht in voortgang toezeggingen. 

Pc medewerker 
 
Pc medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 
 
Pc medewerker 
Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

Analyseren van financiële informatie.  
 

Analyseert de tussentijdse financiële stand van zaken budgetten en 
confronteert de budgethouders hiermee. 

Adviseur bedrijfsvoering 
Pc medewerker 

Adviseren van leidinggevenden en 
medewerkers over budgetten, 
opdrachten en planningen. 

Ondersteunt het afdelingsmanagement in de sturing en beheersing van de 
afdeling. 
Signaleert naar collegae en leidinggevenden eventuele tekortkomingen 
van producten en procedures (kwaliteitsmetingen / risicomanagement) en 
doet voorstellen tot verbetering.  

Adviseur bedrijfsvoering 
Pc medewerker 
Kwaliteit en risicomanager 

Coördineren van het opstellen van 
werkplannen. 

Coördineert,  bewaakt en begeleidt het opstellen van individuele,  bureau- 
en afdelingswerkplannen en levert een bijdrage bij het opstellen daarvan.  

Pc medewerker 
Manager 
 

Het confronteren van de plannen met 
de beschikbare middelen. 

Confronteert de verwachte kosten met de beschikbare middelen.  
 
Is betrokken bij opstellen bestekken. 
Bewaakt mede de besteding van budgetten. 
 
Stelt dienstverleningsovereenkomsten (DVO) op, coördineert en bewaakt 
deze.  

Pc medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 
Pc medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 
Pc medewerker 
Procesmanager 1,2,3,4 
 

Actualiseren van het 
managementinformatiesysteem. 

Levert bijdrage aan ontwikkeling van nieuwe of aangepaste 
sturingsmiddelen. 

Pc medewerker 

Bijdrage leveren aan 
organisatieontwikkeling. 

Levert gevraagd en ongevraagd advies in samenspel met alle betrokken 
partijen.  

Pc medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 

Vertegenwoordigen bureau of afdeling 
bij overleggen met andere sectoren. 

Vertegenwoordigt,  al of niet op verzoek, de afdeling bij overleggen met 
andere sectoren. 

Bedrijfsvoeringmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 

Bilateraal overleg met afdelingshoofd. Heeft regelmatig voortgangsoverleg met afdelingshoofd.  Vervallen 

Deelnemen werkoverleggen. Neemt periodiek deel aan afdelingsoverleg en functionele 
werkoverleggen bij de afdelingsbureaus. 

Bedrijfsvoeringmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 



Communicatie.  Communiceren zowel mondeling als schriftelijk met lijnmanagers,  
bureau hoofden en medewerkers van andere afdelingen.  
 
Levert informatie en reikt ideeën en oplossingen aan. 

Bedrijfsvoeringmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 

Samenwerking. Levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat.  
Heeft een klantgerichte benadering. 

Bedrijfsvoeringmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 
PC medewerker 

 



Functie Adviseur bedrijfsvoering (wijkzaken, bedrijfsbureau) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Uitvoering en beheer Opstellen werkinstructies tbv lijnmanager Vervallen 

 Toetsen interne controle op opzet,  bestaan en werking AO’s, gericht op 
de primaire processen 

Kwaliteit en risicomanager 
Pc medewerker 

 Coördineren van de werkzaamheden tbv de afdelingsjaarplannen Vervallen 

 Analyses maken van cijfers,  matchen financiële gegevens met productie 
gegevens en match linker- en rechter productbladen 

Pc medewerker 

 Bewaken van de uitvoering van de DVO’s Procesmanager 3,4 

 Checken tijdigheid verplichtingen en tijdverantwoording Pc medewerker 
Manager 

 Invoeren toetsingskader rechtmatigheid en ondersteunen afdelingen bij 
vertalen van normenkader rechtmatigheid in toetsingskader 

Kwaliteit en risicomanager 

 Ondersteunen afdelingshoofden bij het verzamelen van procesinformatie 
en productie 

Pc medewerker 

 Rapporteren over verloop afdelingsprocessen en doen van 
verbetervoorstellen 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Pc medewerker,  kwaliteit en 
risicomanager 

Projecten Rechtmatigheid en SISA Adviseur bedrijfsvoering 
Kwaliteit en risicomanager 
Pc medewerker 

 Deelname aan nog nader in te vullen  projecten vervallen 

 



Functie coordinator investeringsplan 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Uitvoering en beheer Het sturen van het proces van het IP. Overleggen met en adviseren aan 
afdelingshoofden t.a.v. voorgenomen investeringen en de beschikbare 
financiën. 

Adviseur bedrijfsvoering 

 Aanleveren basisgegevens voor het IP van de hoofdafdeling incl de 
samengevoegde gegevens van programma’s 

Pc medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 

 Monitoren voortgang IP gedurende het jaar  
 
 
en intern als aanjager fungeren voor de voorgenomen uitvoering van de 
projecten alsmede voor de nog te nemen raadsbesluiten 

Procesmanager 1,2,3,4 
Adviseur bedrijfsvoering 
Gebiedsmanager 
Gebiedsmanager 
Procesmanager 1,2,3,4 

 Verzorgen van periodieke interne en externe voortgangsrapportages IP 
zowel technisch als financieel.  

Bedrijfsvoeringsmanager 

 Deelname aan de werkgroep achterstand investeringen/IPO Bedrijfsvoeringsmanager 
Adviseur bedrijfsvoering 

 Begeleiden van B&W nota’s binnen de afdeling MenC voor met name 
investeringsprojecten, inclusief vooroverleg met vakafdelingen 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B),  
Adviseur bedrijfsvoering 

Projecten Opstellen en bewaken van (technische) kengetallen en eenheidsprijzen  Techisch adviseur 2 
Strategisch beheerder 2 
Planeconoom 

 Deelname aan het project om het huidig IP (gemeentebreed) in GFS te 
incorpereren 

Vervallen 

 Aanleveren van aspecten vanuit projecten voor de risicoparagraaf en 
beraps 

Procesmanager 1,2,3,4 

 



Functie Management assistent (Wijkzaken gebiedsmanagement) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Secretarieel werk en 

managementondersteuning  

- Draagt zorg voor het verspreiden van de post, telefoonafhandeling en 

beoordeelt binnenkomende stukken op relevantie. 

- Verwerkt de verlofadministratie van de medewerkers van afdeling 

gebiedsmanagement. 

- Treedt op als vangnet voor het afhandelen van ziekmeldingen. 

-  

- Neemt telefoongesprekken aan, selecteert op relevantie en urgentie en 

onderneemt op basis daarvan actie.  

- Facilitaire ondersteuning 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Afdelingsmanager 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 - Stelt concept brieven en notities/memo’s op en overlegt met de 

bureaumanager over aanpassingen en definitieve tekst.  

- Draagt zorg voor het beantwoorden van brieven binnen de gestelde 

termijn.  

- Signaleert stagnatie en onderneemt actie.  

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

Verzorgt bijeenkomsten, vergaderingen, 

hoorzittingen en verzorgt de 

verslaglegging hiervan 

- Verzorgt en verspreidt agenda en stukken voor vergaderingen of 

bijeenkomsten. 

- Organiseert vergaderingen en andere bijeenkomsten. 

-  

- Maakt afspraken met degenen die hiervoor van belang zijn. 

-  

- Draagt zorg voor terugkoppeling naar relevante personen en 

organisaties naar aanleiding van (inhoudelijke) overleggen en 

besluiten.  

- Stelt verslagen op van vergaderingen met meerdere belanghebbenden 

waarbij weergave van standpunten en conclusies/besluiten/actielijsten 

essentieel is voor het vervolgproces.  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Verzorgt het agendabeheer - Is verantwoordelijk voor het agendabeheer van o.a. afdelingshoofd  

Maakt afspraken en bereidt afspraken voor. 

- Heeft wekelijks overleg met afdelingshoofd betreffende zaken die de 

komende week gaan spelen. 

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

Verzorgt de Public Relations - Verzorgt communicatie met betrekking tot activiteiten van afdeling  

-  

- Houdt de beschikbare informatie actueel bij de diverse media. 

- Onderhoudt goede relaties met de diverse doelgroepen  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 



Afstemming tussen de management 

assistenten en assistent 

programmamanagement 

 Draagt bij aan uniformering van de werkzaamheden  

  

 Vervangt en verleent assistentie aan collega, indien nodig en mogelijk  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Deelnemen aan werkoverleggen  Neemt deel aan werkoverleggen, afdelingsbijeenkomsten, 

sectorevenementen, etc.  

 Stemt regelmatig af met senior gebiedsmanager 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 2 

 



Programmamanager (wijkzaken, gebiedsmanagement) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Ontwikkelen en inrichten van 

uitvoeringsgerichte 

gebiedsprogramma’s (betreft 

meervoudig complexe ontwikkelingen 

van grote omvang en reikwijdte). 

Stelt op basis van de programmaopdracht voor gebiedsgerichte 

visieontwikkeling (= B&W-besluit,) een programmaplan op; bepaalt de 

totstandkoming van het visiedocument. Maakt een doelstellingen- en 

inspanningennetwerk aan de hand van begrippen als tempo, haalbaarheid, 

efficiëntie flexibiliteit, doelgerichtheid. 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
gebiedsmanager 
 
Gebiedsmanager 

 Draagt zorg voor het zoeken van partners die verbonden willen worden 

aan het programma en stelt de bijbehorende convenanten c.q. contracten 

op. 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 

gebiedsmanager, procesmanager 1,2 

 Werkt het programmaplan uit in overleg met betrokken vakdisciplines en 

partners, gebruik makend van hun inbreng en legt het complexe 

uitvoeringsprogramma voor aan B&W voor besluit.  

 

 

Dit programma bevat: 

 Masterplanning 

 Programmabegroting incl. risicoanalyse (hoe wordt het desbetreffende 

programma gefinancierd) 

 Uitwerking van de doelstellingen en formulering van de resultaten 

 Wijze van verantwoording inzake behaalde resultaten, risico’s en 

afwijkingen 

 Plan van aanpak (wie doet wat, verantwoordelijkheden, e.d.) 

 Omgevingsanalyse 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
gebiedsmanager 

 

 

 
Werkwijze en inhoud  is gewijzigd (zie 
Bijlage B), gebiedsmanager 

 

 

 Doet voorstellen voor bijstelling van een programma waar dit door nieuwe 

(beleids-)ontwikkelingen of gewijzigde omstandigheden noodzakelijk 

wordt (niet meer passend binnen de kaders). 

Gebiedsmanager 

Opstellen van projectopdrachten en 

vervullen opdrachtgeverrol t.a.v. 

projecten 

Stelt in de initiatieffase integrale projectopdrachten op binnen de kaders 

van het programma dan wel zorgt voor het doen opstellen hiervan. 

Projectvoorstellen c.q. –opdrachten bestaan uit: 

 projectbeschrijving 

 algemene planning 

 financiële planning 

 organisatieschema 

 omgevingsanalyse 

 intentieovereenkomsten / samenwerkingsovereenkomsten 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
gebiedsmanager, procesmanager 
1,2,3,4 

 



 Is binnen het programmagebied gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever van 

projecten (afdeling Projectmanagement) en legt als zodanig formeel 

verantwoording af aan de bestuurlijk opdrachtgever. Bewaakt daarbij de 

samenhang tussen de projecten in het programma, de afstemming op de 

beleidsdoelen en neemt actie waar nodig. 

Gebiedsmanager 

 Geeft als opdrachtgever opdracht voor externe onderzoeken, vaak in de 

vorm van quick scans, maar ook omvangrijke monitoring (formuleert 

onderzoeksopdrachten), begeleidt zonodig uitvoering daarvan en 

beoordeelt de consequenties van onderzoeksresultaten 

Gebiedsmanager 

Gebiedsmedewerker 

Gebiedsverbinder 

Financiële verantwoordelijkheid  en 

monitoring 
 Is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de financiële staat van het 

programma, bestaande uit grondexploitaties, omvangrijke 

subsidiestromen en daarbij behorende gemeentelijke financiële inzet, 

proceskosten e.d. (tientallen tot honderden miljoenen euro’s). 

 Stelt hiertoe een programmabegroting op en is verantwoordelijk voor 

het aanvragen van raadskredieten.  

 

 Is verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van 

planning en control en de inhoudelijke en financiële 

voortgangsrapportages 

Gebiedsmanager 

 

 

 

Gebiedsmanager 

Procesmanager 1,2,3,4 

 

Gebiedsmanager 

Procesmanager 1,2,3,4 

Organisatie omvangrijke en complexe 

overlegstructuren en besluitvorming;  

interdisciplinair ambtelijk, bestuurlijk 

en extern 

 Organiseert en coördineert overlegverbanden, netwerken, partnerships 

i.v.m. het realiseren van het programma (geeft sturing aan de 

bundeling van disciplines). 

 Organiseert stuurgroep programma en programmateam, stuurt in 

programmateam conform projectmanager de leden (in- en externe 

vakspecialisten) aan d.m.v. werkopdrachten. 

 Stimuleert en stuurt afspraken aan die het programma betreffen en 

stemt die af conform de gemaakte en vastgelegde afspraken met het 

ambtelijk management vanuit alle sectoren, met leden van het College 

van B&W en met externe bestuurders. 

Gebiedsmanager 

 

 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
gebiedsmanager 
 
 
Gebiedsmanager 

Deelnemen aan overlegvormen en 

onderhouden van contacten 
 Heeft / neemt deel aan diverse overleggen met in- en externe partners, 

instellingen en maatschappelijke organisaties, particulieren / 

ondernemers, burgers en ontwikkelaars, andere overheden e.d. 

 Onderhoudt intensieve in- en externe contacten met personen / 

bedrijven waarop het beleid is gericht. 

Gebiedsmanager 

Procesmanager 1,2,3,4 

Gebiedsverbinder 

Gebiedsmanager 

Communicatie Is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en voorlichting over 

het programma aan in- en externe betrokkenen. 

 Is verantwoordelijk voor de opstelling van een communicatieplan en geeft 

opdrachten aan derden. 

Gebiedsmanager 

 

Gebiedsverbinder 

Gebiedsmedewerker 



Is ambassadeur van de gemeente in het 

gebied en oog en oor van de organisatie 

 Gebiedsmanager 

Gebiedsverbinder 

Beheerder Gebied 

Dagelijks beheerder 

Leveren van beleidsbijdragen  Volgt acties beleidsactiviteiten die van invloed kunnen zijn voor het 

realiseren van programmadoelen. 

 Signaleert beleidsmatige dilemma’s, organiseert de beleidsarena  en 

formuleert of adviseert t.a.v. integrale afweging. 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
gebiedsmanager 

 

Bijhouden en ontwikkelen van kennis 

en competenties 

Neemt deel aan trainingen, cursussen, seminars, kennisplatforms, 

eventueel coachingsprogramma’s, intervisie e.d. (frequent ook als docent, 

spreker of dagvoorzitter) 

Gebiedsmanager 

Gebiedsverbinder 

Procesmanager 1,2 

 Houdt vakliteratuur bij; stelt zich op de hoogte van landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en richtlijnen. 

Gebiedsmanager 

Frequent overleg met (senior) 
gebiedmanagers en hoofd 
gebiedsmanagement 

 Vervallen 

Frequent overleg met medewerkers op 
terrein van managementondersteuning 
en communicatie 

 Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
gebiedsmanager 

 

werkoverleg  vervallen 

 



Functie programma assistent (gebiedsmanagement) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Secretariaat programmamanagement  Organiseert vergadering, besprekingen, stuurgroepen en presentaties 

en verzorgt notulen en verslagen. Maakt actielijsten en bewaakt deze. 

 Organiseert en coördineert grotere bijeenkomsten en 

communicatieactiviteiten zoals inspraakbijeenkomsten, 

werkconferenties etc.  

 Beheert inkomende en uitgaande post en correspondentie 

 Stelt agenda’s, uitnodigingsbrieven, van  uitgaande correspondentie 

op. 

 Beheert agenda-, relaties en bestanden 

 Verstrekt alle benodigdheden voor het bijhouden van het digitale 

archief van bureau informatievoorziening en fac.zaken. 

 Verzorgt en verspreidt documentatie 

  

 Heeft kennis van gemeentelijke processen en procedures 

Ondersteuner 2 

 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 2 

 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 2 

 

Gebiedsmedewerker 

Gebiedsverbinder 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Informatievoorziening en –verstrekking  Verstrekt programma-informatie, zowel inhoudelijk als wat betreft de 

voortgang, zowel intern als extern; is vraagbaak 

 

 

 Verzamelt gegevens op de gebieden financiën, tijdplanning, gewerkte 

uren. 

 Bewerkt gegevens tot bruikbare informatie voor de senior 

gebiedsmanager 

Gebiedsmanager 

Gebiedsverbinder 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

Vervallen 

 

Gebiedsmanager 

Adviseur bedrijfsvoering 

Planning en controle  Bewaakt voor het programma de budgetten en signaleert zonodig. 

 Bewaakt de voortgang en de continuïteit van het programma. 

Herinnert collega’s aan gemaakte afspraken en acties.  

 

 

 

 Bewaakt de voortgang van de eigen en in overleggen afgesproken 

acties. 

 Plant de eigen werkzaamheden en bepaalt prioriteiten daarin naast het 

hanteren van de programma planning. 

Gebiedsmanager 

Gebiedsmanager 

Gebiedsverbinder 

Procesmanager 1,2,3,4 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Communicatie  Schrijft concept-persberichten,  -nieuwsbrieven  etc. 

  

 Opzetten en beheren van website.  

Gebiedsverbinder 

Gebiedsmedewerker 

Gebiedsmedewerker 



 Organiseert en coördineert communicatieactiviteiten zoals 

inspraakbijeenkomsten, werkconferenties, presentaties enz. 

 Verstrekt informatie betreffende het programma aan zowel interne als 

externe contacten.  

 Is eerste aanspreekpunt. 

 Is het gezicht van het programma.  

 Waarborgt de telefonische bereikbaarheid. 

Gebiedsmedewerker 

 

Gebiedsmedewerker 

Gebiedsmanager 

Gebiedsmanager 

Gebiedsmanager 

Ondersteuner 2 

Assistentie programmamanagement  Is gastvrouw/gastheer.  

 Waarneming bij gesprekken en presentaties waar nodig. 

 Netwerken bijhouden en opbouwen. 

  

 Invoeren nieuwe formats programmamanagement. 

Gebiedsmedewerker 

Gebiedsmedewerker 

Gebiedsmanager 

Gebiedsmedewerker 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuning en aanvulling senior 

gebiedsmanager 
 Alle activiteiten t.b.v. het programma die zich onverwacht, en dus 

onvoorzien, voordoen.   

 Fungeert als klankbord van de senior gebiedsmanager 

 

Gebiedsmanager 

Gebiedsmedewerker 

Gebiedsmedewerker 

Afstemming tussen de programma 

assistenten en management assistenten 
 Draagt bij aan uniformering van de werkzaamheden  

 Vervangt en verleent assistentie aan collega, indien nodig en mogelijk  

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 2 

 

Werkoverleg 

 

 

 Neemt deel aan werkoverleggen, afdelingsbijeenkomsten, 

sectorevenementen, etc.  

 Stemt regelmatig af met senior gebiedsmanager 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Gebiedsmedewerker 

Ondersteuner 2 

 

 



Functie Management assistent (OPV beleid) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Secretarieel werk en 

managementondersteuning  

- Draagt zorg voor het verspreiden van de post, telefoonafhandeling en 

beoordeelt binnenkomende stukken op relevantie. 

- Verwerkt de verlofadministratie van de medewerkers van de afdeling  

OGV. 

- Treedt op als vangnet voor het afhandelen van ziekmeldingen. 

-  

- Neemt telefoongesprekken aan, selecteert op relevantie en urgentie 

en onderneemt op basis daarvan actie.  

- Facilitaire ondersteuning 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Afdelingsmanager 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 - Stelt concept brieven en notities/memo’s op en overlegt met de 

bureaumanager over aanpassingen en definitieve tekst.  

- Draagt zorg voor het beantwoorden van brieven binnen de gestelde 

termijn.  

- Signaleert stagnatie en onderneemt actie.  

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

Verzorgt bijeenkomsten, vergaderingen, 

hoorzittingen en verzorgt de 

verslaglegging hiervan 

- Verzorgt en verspreidt agenda en stukken voor vergaderingen of 

bijeenkomsten. 

- Organiseert vergaderingen en andere bijeenkomsten. 

-  

- Maakt afspraken met degenen die hiervoor van belang zijn. 

-  

- Draagt zorg voor terugkoppeling naar relevante personen en 

organisaties naar aanleiding van (inhoudelijke) overleggen en 

besluiten.  

- Stelt verslagen op van vergaderingen met meerdere 

belanghebbenden waarbij weergave van standpunten en 

conclusies/besluiten/actielijsten essentieel is voor het vervolgproces.  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Verzorgt het agendabeheer - Is verantwoordelijk voor het agendabeheer van het afdelingshoofd 

Maakt afspraken en bereidt afspraken voor. 

- Heeft wekelijks overleg met het hoofd OGV,  betreffende zaken die 

de komende week gaan spelen. 

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

Verzorgt de Public Relations - Verzorgt communicatie met betrekking tot activiteiten van de 

afdeling OGV.  

- Houdt de beschikbare informatie actueel bij de diverse media. 

- Onderhoudt goede relaties met de diverse doelgroepen,  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 



Deelnemen aan werkoverleggen Actieve houding tijdens het werkoverleg. 

- Heeft wekelijks werkoverleg met het afdelingshoofd OGV 

- Heeft geregeld werkbespreking met collega’s  

 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Contacten - Onderhoudt contacten met bewoners en andere gebruikers van de 

openbare ruimte.  

Ondersteuner 2 

 



Functie senior beleidsmedewerker (wijkzaken, beleid ogv) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

De ontwikkeling van het 

beheerinstrumentarium 

(beheerplannen, beheertoetsen, 

progamma’s van eisen, 

beeldbestekken, 

beheerkostenberekeningen 

enzovoort). 

- Draagt zorg voor de ontwikkeling van beleids en 
beheerinstrumentarium met betrekking tot het toegewezen 
domein/taakgebied.  

- Waarborgen uitvoering van de visie op het vlak van  beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte in de gemeentelijke 
organisatie. 

 

Beleids- en accountsmanager B 
 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
beleids- en accountmanager B 

Kaders voor projecten en dagelijks 

onderhoud. 

- Bepalen van beleidsmatige (schoon, heel, veilig, etc.) en 
bedrijfseconomische uitgangspunten op basis waarvan de 

programma’s en werkplannen ingevuld kunnen worden voor 

zover het het toegewezen domein/taakgebied betreft. 

Beleids- en accountmanager B 
 

Werkplannen/beleidsagenda. - Doet voorstellen voor de beleidsagenda op het toegewezen 
domein/taakgebied.  

 

Beleids- en accountmanager B 
 

Beleidsnota’s en andere producten 

voor het bestuur. 

- Vervaardigen van, danwel zorg dragen voor, alle beleidsnota’s 
en andere producten voor het bestuur met betrekking tot het 
toegewezen domein/taakgebied.  

 

Beleids- en accountmanager B 
 



Bijdragen aan beleidsvoorstellen van 

andere sectoren. 

- Vervaardigen van, danwel zorg dragen voor, bijdragen in 
woord en schrift ten behoeve van beleidsvoorstellen van andere 
sectoren. Voorgaande met betrekking tot het toegewezen 
domein/taakgebied (of als daar het zwaartepunt ligt).  

Beleids- en accountmanager B 
 

Bestuurs- en 

managementrapportages. 
- Vervaardigen van bestuurs- en managementrapportages voor 

zover het het toegewezen domein/taakgebied betreft. 

Beleids- en accountmanager B 
 

Budgetten. - Bepalen van de jaarbudgetten voor de korte-, middellange en 
lange termijn voor de vervangingsinvesteringen, groot 
onderhoud en klein onderhoud voor zover het het toegewezen 
domein/taakgebied betreft.  

- Ziet toe op de vertaling van de budgetten voor de 
vervangingsinvesteringen, het groot onderhoud en het dagelijks 

onderhoud in concrete werkplannen voor zover het het 

toegewezen domein/taakgebied betreft.  

Strategisch beheerder 1,2 
 
 
 
Gebiedsmanager 
Strategisch beheerder 1,2 
 

Subsidieaanvragen. - Daar waar mogelijk binnen het domein/taakgebied zorg dragen 
voor het aanvragen van subsidie en de begeleiding van de 
subsidieaanvraag .  

Strategisch beheerder 1,2 
Gebiedsmanager 
Procesmanager 1,2,3,4 

Contractbeheer. - Vervaardigen van, danwel zorg dragen voor, meerjarige 
contracten (DVO’s, etc.) ten behoeve van verzelfstandigde 
organisaties en andere partners en het zonodig aanpassen van 
lopende contracten.  

Procesmanager 1,2,3,4 
Beleids- en accountmanager B 

Begeleiding van 
(beleidsondersteunende) medewerkers 
van het bureau 

 Manager beleid OGV 

Bilateraal overleg met het 
bureauhoofd 

- Daar waar nodig werkzaamheden/vraagstukken met het 
bureauhoofd bespreken 

Beleids- en accountmanager B 

Deelnemen aan de werkoverleggen. - Heeft regelmatig voortgangsoverleg met het bureauhoofd en de 

planner. 

- Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen 

het bureau en de afdeling. 

- Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg met : 

- Inspecteur Openbare Ruimte (DB&T) 

Vervallen 
 
 
 
 
Vervallen 
 



- Gebiedsbeheerder (DB&T) 

- Databeheerder (Programma’s) 

- Medewerker Programmamanagement 

- accountmanager 
 

 

 



Functie beleidsmedewerker (wijkzaken, beleid ogv) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

De ontwikkeling van het 

beheerinstrumentarium 

(beheerplannen, beheertoetsen, 

progamma’s van eisen, 

beeldbestekken, 

beheerkostenberekeningen 

enzovoort). 

- Draagt zorg voor de ontwikkeling van beleids en 
beheerinstrumentarium met betrekking tot het toegewezen 
domein/taakgebied.  

- Waarborgen uitvoering van de visie op het vlak van  beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte in de gemeentelijke 
organisatie. 

 

Beleids- en accountsmanager C 
 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
beleids- en accountmanager C 

Kaders voor projecten en dagelijks 

onderhoud. 

- Bepalen van beleidsmatige (schoon, heel, veilig, etc.) en 
bedrijfseconomische uitgangspunten op basis waarvan de 

programma’s en werkplannen ingevuld kunnen worden voor 

zover het het toegewezen domein/taakgebied betreft. 

Beleids- en accountmanager C 
 

Werkplannen/beleidsagenda. - Doet voorstellen voor de beleidsagenda op het toegewezen 
domein/taakgebied.  

 

Beleids- en accountmanager C 
 

Beleidsnota’s en andere producten 

voor het bestuur. 

- Vervaardigen van, danwel zorg dragen voor, alle beleidsnota’s 
en andere producten voor het bestuur met betrekking tot het 
toegewezen domein/taakgebied.  

 

Beleids- en accountmanager C 
 



Bijdragen aan beleidsvoorstellen van 

andere sectoren. 

- Vervaardigen van, danwel zorg dragen voor, bijdragen in 
woord en schrift ten behoeve van beleidsvoorstellen van andere 
sectoren. Voorgaande met betrekking tot het toegewezen 
domein/taakgebied (of als daar het zwaartepunt ligt).  

Beleids- en accountmanager C 
 

Bestuurs- en 

managementrapportages. 
- Vervaardigen van bestuurs- en managementrapportages voor 

zover het het toegewezen domein/taakgebied betreft. 

Beleids- en accountmanager C 
 

Budgetten. - Bepalen van de jaarbudgetten voor de korte-, middellange en 
lange termijn voor de vervangingsinvesteringen, groot 
onderhoud en klein onderhoud voor zover het het toegewezen 
domein/taakgebied betreft.  

- Ziet toe op de vertaling van de budgetten voor de 
vervangingsinvesteringen, het groot onderhoud en het dagelijks 

onderhoud in concrete werkplannen voor zover het het 

toegewezen domein/taakgebied betreft.  

Strategisch beheerder 1,2 
 
 
 
Gebiedsmanager 
Strategisch beheerder 1,2 
 

Subsidieaanvragen. - Daar waar mogelijk binnen het domein/taakgebied zorg dragen 
voor het aanvragen van subsidie en de begeleiding van de 
subsidieaanvraag .  

Strategisch beheerder 1,2 
Gebiedsmanager 
Procesmanager 1,2,3,4 

Contractbeheer. - Vervaardigen van, danwel zorg dragen voor, meerjarige 
contracten (DVO’s, etc.) ten behoeve van verzelfstandigde 
organisaties en andere partners en het zonodig aanpassen van 
lopende contracten.  

Procesmanager 1,2,3,4 
Beleids- en accountmanager C 

Bilateraal overleg met het 
bureauhoofd 

- Daar waar nodig werkzaamheden/vraagstukken met het 
bureauhoofd bespreken 

Beleids- en accountmanager C 

Deelnemen aan de werkoverleggen. - Heeft regelmatig voortgangsoverleg met het bureauhoofd en de 

planner. 

- Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen 

het bureau en de afdeling. 

- Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg met : 

- Inspecteur Openbare Ruimte (DB&T) 

- Gebiedsbeheerder (DB&T) 

- Databeheerder (Programma’s) 

Vervallen 
 
 
 
 
Vervallen 
 



- Medewerker Programmamanagement 

- accountmanager 
 

 



Functie beleidsondersteuning (wijkzaken, beleid ogv) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Het leveren van bijdragen voor 
eenvoudige beleidsnotities  en het 
voeren van beheer van de 
gehandicaptenpakeerplaatsen (gpp).  

 Beleids- en accountmanager C 
 
Procesmanager 3 
 
 

Bestandsbeheer van de  g.p.p.’s 
Opdrachtgever voor aanleg nieuwe 
gpp’s 
 

 Uitbesteed 
Procesmanager 2,3,4 

Voorbereiding verrichten  vroegtijdig 
oplossen  van bezwaarprocedures 

In overleg met bezwaarmakers trachten te komen tot een oplossing 
Het eventueel persoonlijk afleggen van huisbezoek.  
 

Procesmanager 3 

Verkeersonderzoek 
 

Algemeen en t.b.v. projecten Uitbesteed 

Parkeeronderzoek Algemeen en t.b.v. projecten 
 

Uitbesteed 

Diverse Verstrekken ontheffingen en automatiseren van verkeersonderzoek Beleids- en accountmanager C 

In voorkomende gevallen het voeren 
van overleg en het bedenken van 
creatieve oplossingen ten aanzien van 
knelpunten op het gebruik van 
(semi)openbare ruimte 
Bv: te hoge parkeerdruk op straat of in 
de parkeergarage. Toegang van minder 
validen in de verkeersvrije binnenstad 
bij evenementen etc 

 Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 
Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 

 
Onderzoek verrichten naar mogelijk in 
te voeren kleine beleids- en 
procedureaanpassingen in het kader 
van wel of niet verstrekken van een 
G.P.P. 

 
Benchmarkgegevens opvragen en aan de hand hiervan vergelijkend 
warenonderzoek plegen. O.a.  beleidsmaatregelen aangaande  wel of niet 
opleggen eigen bijdragen.  
 

Kwaliteit- en risicomanager 

Financieel onderzoek  Aan de hand van cijfermateriaal nagaan waar de overschrijdingen zich 
bevinden. Prognose voor de meerjarenontwikkeling van gpp.  

Manager 
Adviseur bedrijfsvoering 

Het beheren van data uit 
verkeersonderzoek en het verzorgen 
van rapportages 

 Databeheerder 

Bilateraal overleg met het 
bureauhoofd 

- Daar waar nodig werkzaamheden/vraagstukken met het 
bureauhoofd  bespreken. Tevens overleg over de voortgang 

Vervallen 



Deelnemen aan de werkoverleggen. - Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen       

      het bureau en de afdeling. 

- Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg met : 

- Inspecteur Openbare Ruimte (DWT) 

- Gebiedsbeheerder (DWT) 

- Databeheerder (Programma’s) 

- Beleidsmedewerker (Beleid) 

- accountmanager 
 

Vervallen 
 

 



Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Relatiebeheer in de regio - Op hoog ambtelijk niveau zelfstandig in staat zijn het netwerk 
te onderhouden voor wat betreft de toegewezen 
beleidsterreinen.  

- Signaleert kansen voor de verdere ontwikkeling van de stad, 
gezamenlijk met andere overheden 

 

Beleid- en accountmanager B, C 
 
 
Beleid- en accountmanager B, C 
 

Strategische planontwikkeling (denk 

aan regionale mobiliteit, groen in en 

om de stad, extra oppervlaktewater 

in verstedelijkt gebied) 

 

- het ontwikkelen van plannen, het verkrijgen van draagvlak en  
      financiële middelen 

-     lobbywerk om subsidies en andere bijdragen te realiseren 

Senior Beleidsadviseur 
 
Gebiedsmanager 
 

Kaders voor projecten - Bepalen van beleidsmatige (schoon, heel, veilig, etc.) en 
bedrijfseconomische uitgangspunten alsmede de consequenties 
daarvan voor het toegewezen domein/taakgebied.  

Beleids- en accountmanager B, C 
 

Werkplannen/beleidsagenda. - Stelt de beleidsagenda op voor het toegewezen 
domein/taakgebied en sluit deze kort met de in-en  externe 
partners.  

 

Beleids- en accountmanager B, C 
 

Beleidsnota’s en andere producten 

voor het bestuur. 

- Vervaardigen van, danwel zorg dragen voor, alle (strategische) 
beleidsnota’s en andere producten voor het bestuur met 
betrekking tot het toegewezen domein/taakgebied. 

- Is inzetbaar voor alle complexe vraagstukken binnen het bureau 

Beleids- en accountmanager B, C 
 
 
Beleids- en accountmanager B, C 
 



Bijdragen aan beleidsvoorstellen van 

andere sectoren. 

- Vervaardigen van, danwel zorg dragen voor, bijdragen in 
woord en schrift ten behoeve van beleidsvoorstellen van andere 
sectoren. Voorgaande met betrekking tot het toegewezen 
domein/taakgebied (of als daar het zwaartepunt ligt) én 
domein/taakgebied overschrijdend indien nodig.  

Beleids- en accountmanager B, C 
 

Bestuurs- en 

managementrapportages. 
- Vervaardigen van bestuurs- en managementrapportages voor 

zover het het toegewezen domein/taakgebied betreft.  
 

Beleids- en accountmanager B, C 
 

Budgetten. - Bij incidentele geldstromen behoort de zorg voor de continuïteit  
      van de totale exploitatie.  

Strategisch beheerder 1,2 
Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 
 

Subsidieaanvragen. - Daar waar mogelijk binnen het domein/taakgebied zorg dragen 
voor het aanvragen van subsidies en de begeleiding van de 
subsidieaanvraag .  

Strategisch beheerder 1,2 
Gebiedsmanager 
Procesmanager 1,2,3,4 

Contractbeheer. - Vervaardigen van, danwel zorg dragen voor, meer- en 
éénjarige (raam)contracten (DVO’s, B&O-documenten etc.) ten 
behoeve van verzelfstandigde organisaties en andere partners en 
het zonodig aanpassen van lopende contracten met betrekking 
tot het toegewezen domein/taakgebied.  

Procesmanager 1,2,3,4 
 

Doet voorstellen voor de 
strategische beleidsagenda van de 
afdeling.  

- Halfjaarlijks formele rapportage aan het bureauhoofd 
- Voorstellen voor prioriteren binnen de beleidsagenda.  
- Voeling houden met nieuwe beleidsissues en politieke neus 

voor gevoeligheden en kansen.  
- Afstemming met het bestuur.  

Vervallen 
Beleids- en accountmanager B, C 
Beleids- en accountmanager B, C 
 

Voortvloeiend uit contacten met de 
regio (denk aan prov. NH, HHR, 
ROA, omringende gemeenten en 
buiten de regio het Rijk)  

- Afdelingsmanagement informeren en consulteren op het vlak 
van de meer complexere en bestuurlijk zwaardere vraagstukken 
en het direct doorvoeren van aanpassingen in o.a. de strategie, 
de beleidsagenda en in de maak zijnde nota’s.  

 

Beleids- en accountmanager B, C 

Bilateraal overleg met het 
bureauhoofd 

- Daar waar nodig werkzaamheden/vraagstukken met het 
bureauhoofd bespreken.   

vervallen 

 



Functie accountmanager openbare ruimte (wijkzaken, beleid ogv) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Het vertegenwoordigen van de 
afdeling in projecten van externe(n) 
met het oog op de toekomstige 
beheerbaarheid en ruimtelijke 
kwaliteit.  
 

- Aanspreekpunt bij grootschalige initiatieven die een fysieke 
ingreep in de openbare ruimte beogen zoals 
herontwikkelingsprojecten, nieuwbouw, wegreconstructies, 
etc..  

- Verantwoordelijk voor het (laten) vervaardigen van 
gemeentebrede integrale Programma’s van Eisen of alternatieve 
sturingsdocumenten inzake de openbare ruimte voor alle 
initiatieven van buiten de afdeling.  

- Toetsen van de toepassing van Programma’s van Eisen en/of 
alternatieve sturingsdocumenten gedurende het (bouw)proces.  

- Zitting in project- en werkgroepen. 
- Voorkomen en signaleren van werk in de openbare ruimte 

zonder formele toestemming van de beheerder.  

Gebiedsmanager 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
 
Technisch adviseur 2,3,4 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
 
Technisch adviseur 2,3,4 
 
Vervallen 
Dagelijk beheerder 
Technisch adviseur 4 

Fungeren als frontoffice voor alle 
initiatieven in (toekomstige) 
openbare ruimte voor zover het 
géén dagelijks onderhoud betreft.  
 

- Zorg dragen voor een adequate plan- en/of contractvorming en 
correcte uitvoering daarvan bij de kleinschalige initiatieven van 
externe partners in de openbare ruimte.  

- Beantwoorden van brieven, vragen, etc.  aan de afdeling en 
voor zover het een initiatief betreft waar de medewerker 
aanspreekpunt voor is.  

- Aanspreekpunt binnen de afdeling voor de gebiedsmanagers in 
de openbare ruimte voor alles wat geen dagelijks onderhoud 
betreft.  

- Voorkomen en signaleren van werk in de openbare ruimte 
zonder formele toestemming van de beheerder.  

Gebiedsverbinder 
Gebiedsmanager 
Beheerder gebied 
Gebiedsverbinder 
Gebiedsmedewerker 
 
Vervallen 
 
 
Dagelijk beheerder 
Technisch adviseur 4 

Namens de afdeling maken van 
kostenopgaven/offertes.  
Genereren van opdrachten.  
 

- Overleggen met de opdrachtgever (veelal de PL bij PM) ten 
aanzien van het te verrichten werk.  

- In- en externe partners/opdrachtgevers voor zover nodig actief 
aanzetten tot het maken van formele opdrachten en deze laten 
verankeren in het financiële systeem. 

Technisch adviseur 2,3,4 
 
Procesmanager 1,2,3,4 

Deelnemen aan de werkoverleggen. - Heeft regelmatig voortgangsoverleg met de bureauhoofden en 

het afdelingshoofd binnen de afdeling 

- Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen de 

bureaus Beleid en Programma’s. 

-Daar waar nodig werkzaamheden/vraagstukken (waar onder 
spanningsvelden tussen de wensen/eisen van opdrachtgevers en die 
van de afdeling) bespreken met het bureauhoofd  

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B),  
Gaat via gebiedsteams 
 
Vervallen 
 
vervallen 

 



Functie MEDEWERKER PROGRAMMA’S (wijkzaken, programma’s ogv) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

1. De ontwikkeling van het 

beheerinstrumentarium 

(beheerplannen, beheertoetsen, 

progamma’s van eisen, 

beheerkostenberekeningen 

enzovoort). 

Draagt zorg voor de ontwikkeling van strategische 
beheerinstrumentarium met betrekking tot het toegewezen 
domein/taakgebied.  
Waarborgen uitvoering van de visie op het vlak van  beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte in de gemeentelijke organisatie.  

 

Strategisch beheerder 1,2 

2. Het opstellen van integrale 

Meerjaren (uitvoerings-

programma’s voor de openbare 

ruimte. 

Vertaalt de integrale interventiekaart naar een integraal 

Meerjarenuitvoeringsprogramma (MJUP) voor groot onderhouds,  

vervangings- en/of inrichtingswerken (op een of meerdere 

domeinen). 

Zet de gegenereerde en daarvoor benoemde budgetten voor het 

toegewezen domein om in een integraal 

Meerjarenuitvoeringsprogramma’s (MJUP). 

Prognotiseert voor de (middel)lange termijn de budgetbehoefte voor 

het MJUP  

Vertaalt het integrale MJUP naar projecten voor groot onderhouds-, 

vervangings- en/of inrichtingswerken.  

Prognotiseert gedurende het jaar de voortgang en de uitgaven van de 

projecten en stuurt zonodig bij 

Strategisch beheerder 1 
 
 
 
Strategisch beheerder 2 
 
 
Strategisch beheerder 1,2 
 
Strategisch beheerder 1,2 
 
Strategisch beheerder 2 

3. De integrale afstemming met 

overige domeinhouders, interne 

en externe partners voor 

toekomstige projecten. 

Draagt zorg voor een meerjarenuitvoeringsplanning met betrekking 

tot het toewezen domein die maximaal is afgestemd met initiatieven 

van de overige domeinhouders en de in- en externe partners.  

Werkwijze verandert 
Strategisch beheerder 1,2 
Gebiedsmanager 

4. het hebben van  

budgetverantwoordelijkheid 

voor de uitvoering (op een of 

meerdere domein) van groot 

onderhouds-,  vervangings- 

en/of inrichtingswerken. 

Ziet toe op de vertaling van de budgetten voor groot onderhouds-, 

vervangings- en/of inrichtingswerken naar de in de 

programmabegroting vastgelegde maatschappelijk relevante 

prestaties. 

Strategisch beheerder 1,2 

5. Opstellen van overige 

bestuurlijke producten t.b.v. 

een of meerdere domeinen of 

projecten.  

Het beantwoorden van artikel 38 RvO en commissievragen. 

 

Het opstellen van voor (een of meer domeinen) de relevante teksten 

op voor de programmabegroting (inclusief de maatschappelijk 

Strategisch beheerder 1,2 
Technisch adviseur 2,3,4 
Strategisch beheerder 1,2 
 



relevante doelstellingen), jaarrekening, kadernota en de (risico-

)paragraaf kapitaalgoederen.  

het leveren van inhoudelijke bijdragen voor zover behorende tot de 

verantwoordelijkheid van de afdeling aan bestuursrapportages en 

managementrapportages,  

 
 
 

6. Invullen van het 

opdrachtgeverschap voor voor 

groot onderhouds- 

vervangings- en/of 

inrichtingswerken. 

Vult het opdrachtgeverschap in bij uitvoering van groot onderhouds- 

vervangings- en/of inrichtingswerken voor het toegewezen domein 

en/of bij integrale projecten (de WAT-rol). 

1
e
 aanspreekpunt voor de opdrachtnemer (projectmanager STP) 

Gebiedsmanager 

7.. Het formuleren van 

projectopdrachten voor groot 

onderhouds-, vervangings- 

en/of inrichtingswerken. 

Stelt ten behoeve van de uitvoering van groot onderhouds-,  

vervangings- en/of inrichtingswerken de (project)opdracht op en 

verzorgt de interne (beleids-)afstemming (WAT-rol). 

 

Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 

8. In samenwerking met de 

gebieds- en technisch 

beheerders beheertoetsen 

uitvoeren en projecten na 

oplevering in beheer nemen. 

Toetst als opdrachtgever de op te leveren werken aan de gemaakte 

afspraken en draagt bij goedkeuring zorg voor de 

ondertekening/instemming van/met het procesverbaal van 

oplevering. 

Dagelijks beheerder 
Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

9. Het coördineren van het 

(laten) maken van 

onderhoudsbestekken voor 

groot onderhoud. 

Zet de gegenereerde en daarvoor benoemde budgetten voor het 

onderhoud binnen het toegewezen domein om in bestekken voor 

groot onderhoud m.u.v. die van het domein groen. 

Procesmanager 1,2,3,4 

10.  Het opstellen van 

bestuurlijke producten t.b.v. 

bestuurlijke besluitvorming 

rondom programma’s en 

projecten.  

 

Stelt op, danwel draagt zorg voor het laten opstellen van 

bestuurlijke producten, zoals informatie-,  opinie,  advies- en 
raadsnota’s t.b.v. bestuurlijke besluitvorming rondom programma’s en 
de toegewezen projecten.  

Stemt het opgestelde bestuurlijke product af met het management-, 

directieteam en met het bestuur (met name wethouder). 
Is ter ondersteuning van het management- en/of directieteam aanwezig 
bij de behandeling van (en eventueel toelichting over) het bestuurlijk 
product in het management- en/of directieteam.  
Is ter ondersteuning van het bestuur aanwezig bij de behandeling 

van (en eventueel toelichting over) het bestuurlijk product in het 

stafoverleg  (op agendapunt), college van B&W (thema college), de 

raadscommissie(s). 

Strategisch beheerder 1,2 

Bilateraal overleg met de . 

coördinator 

Daar waar nodig werkzaamheden/vraagstukken met coördinator 

POGV bespreken.   

Vervallen 



Deelnemen aan de 

werkoverleggen. 

Heeft regelmatig voortgangsoverleg met de coördinator. 

Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het 

team, het bureau en de afdeling. 

Organiseert  periodiek functioneel werk-/dossieroverleg met : 

Inspecteur Openbare Ruimte (DB&T/DB) 

Gebiedsbeheerder (DB&T/DB) 

Technisch beheerder (DB&T/T) 

Databeheerder (Programma’s OGV) 

Medewerker (Beleid OGV) 

 

Vervallen 

 



Functie JUNIOR MEDEWERKER PROGRAMMA’S (wijkzaken, programma’s ogv) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Het leveren van een bijdrage 

t.b.v. het opstellen van 

integrale (meerjaren) 

programma’s voor de openbare 

ruimte. 

Ondersteunt bij  de omzetting van door bureau Beleid  
gegenereerde en daarvoor benoemde budgetten voor het 
toegewezen domein in (meerjaren)programma’s en prognotiseert 
voor de (middel)lange termijn de (meerjaren)programma’s als 
ondersteuning voor de nog door bueau Beleid  te genereren 
gelden.  

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 
Strategisch beheerder 1,2 

Integrale afstemming met 

interne en externe partners voor 

toekomstige projecten. 

Mede zorg dragen voor een meerjarenplanning met betrekking tot 
het toewezen domein die maximaal is afgestemd met initiatieven 
van interne en externe partners.  

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 
Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 

Het onder begeleiding 

formuleren van 

projectopdrachten voor 

reconstructie-en 

onderhoudswerken 

Het leveren van een bijdrage voor het maken van 
(project)opdrachten ten behoeve van het toegewezen domein.  

Gebiedsmanager 
Procesmanager 1,2 

In sommige gevallen tot en met 

de ontwerpfase optreden als 

trekker van een  OGV project. 

Draagt zorg voor programma’s van eisen voor de minder 
complexe projecten opgenomen in de meerjarenplanning van het 
toegewezen domein.  
Invullen van het opdrachtgeverschap bij die werken die 
opgenomen zijn in de meerjarenplanning van het toegewezen 
domein. 
In sommige en door de leidinggevende benoemde gevallen als 
trekker verantwoordelijk tot en met de ontwerpfase van een 
minder complex project.  

Technisch adviseur 3,4 
Procesmanager 3,4 
Gebiedsmanager 

Het in  samenwerking met de 

gebiedsbeheerders 

beheertoetsen uitvoeren en 

projecten na oplevering in 

beheer nemen. 

Het onder begeleiding van het bureauhoofd als opdrachtgever 
toetsen van de op te leveren werken aan de gemaakte afspraken en 
bij goedkeuring zorg dragen voor de ondertekening/instemming  
van/met het procesverbaal van oplevering.  

Procesmanager 2,3,4 
Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 

Het (mede) coördineren van het 

laten maken van eenvoudige 

onderhoudsbestekken. 

Zet de door bureau Beleid gegenereerde en daarvoor benoemde 
budgetten voor het dagelijks onderhoud binnen het toegewezen 
domein om in onderhoudsbestekken en ziet toe op de uitvoering 
daarvan bij Dagelijks Wijkbeheer en Techniek.  

Vervallen 

De aansturing van de 

verzelfstandigde 

uitvoeringsorganisaties. 

Het toezien op een correcte toepassing van de contracten gesloten 
met verzelfstandigde organisaties en andere partners binnen het 
toegewezen domein.  

Procesmanager 2,3 



Bilateraal overleg met het 
bureauhoofd 

Daar waar nodig werkzaamheden/vraagstukken met het 
bureauhoofd  bespreken.   

Op alle functies van toepassing 

Deelnemen aan de 

werkoverleggen. 

Heeft regelmatig voortgangsoverleg met het bureauhoofd en de 

planner. 

Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen  het 

bureau en de afdeling. 

Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg met : 

Inspecteur Openbare Ruimte (DB&T) 

Gebiedsbeheerder (DB&T) 

Databeheerder (Programma’s) 

Medewerker (Beleid) 
 

Vervallen 

 



Functie SENIOR MEDEWERKER PROGRAMMA’S (wijkzaken, programma’s ogv) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Het opstellen van integrale 

complexe(meerjaren) 

programma’s voor de openbare 

ruimte. 

Zet de door bureau Beleid gegenereerde en daarvoor benoemde 
budgetten voor het toegewezen domein om in 
(meerjaren)uitvoeringsprogramma’s en prognotiseert voor de 
(middel)lange termijn de (meerjaren)programma’s als 
ondersteuning voor de nog door bureau Beleid te genereren 
gelden.  

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 
Strategisch beheerder 1,2 

Integrale afstemming met 

interne en externe partners voor 

toekomstige projecten. 

Zorg dragen voor een meerjarenplanning met betrekking tot het 
toewezen domein die maximaal is afgestemd met initiatieven van 
interne en externe partners.  

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 
Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 
Strategisch beheerder 1,2 

Het formuleren van 

projectopdrachten voor 

complexe onderhouds- en 

inrichtingswerken 

Het maken van (project)opdrachten ten behoeve van het 
toegewezen domein.  

Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 

Het zelfstandig kunnen 

optreden  tot en met de 

ontwerpfase als trekker van een 

OGV-project. 

Draagt zorg voor complexere programma’s van eisen voor de 
zwaardere projecten opgenomen in de meerjarenplanning van het 
toegewezen domein.  
Invullen van het opdrachtgeverschap bij die werken die 
opgenomen zijn in de meerjarenplanning van het toegewezen 
domein. 
In sommige en door het bureauhoofd benoemde gevallen als 
trekker verantwoordelijk tot en met de ontwerpfase van een 
project.  

Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 
 
 
 
 

In samenwerking met de 

gebiedsbeheerders zwaardere  

beheertoetsen uitvoeren en 

projecten na oplevering in 

beheer nemen. 

Als opdrachtgever toetsen van de op te leveren werken aan de 
gemaakte afspraken en bij goedkeuring zorg dragen voor de 
ondertekening/instemming van/met het procesverbaal van 
oplevering.  

Procesmanager 3,4 
Technisch adviseur 3,4 
Beheerder gebied 
Dagelijks beheerder 

Het coördineren van het laten 

maken van complexere 

onderhoudsbestekken. 

Zet de door bureau Beleid gegenereerde en daarvoor benoemde 
budgetten voor het dagelijks onderhoud binnen het toegewezen 
domein om in onderhoudsbestekken en ziet toe op de uitvoering 
daarvan bij DWT. 

Technisch adviseur 2,3 
Procesmanager 2,3,4 
Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 

De volledige aansturing van de 

verzelfstandigde 

uitvoeringsorganisaties. 

Het toezien op een correcte toepassing van de contracten gesloten 
met verzelfstandigde organisaties en andere partners binnen het 
toegewezen domein. 

Procesmanager 2,3 



Begeleiden van de junior en 
medewerkers van Bureau 
Programma’s  

-     Bij complexe, politiekgevoelige projecten kan in projectteam 
worden samengewerkt, waarbij de senior een begeleidende rol 
heeft voor de andere medewerkers van bureau Programma’s 

Vervallen 

Bilateraal overleg met het 
bureauhoofd.  

Daar waar nodig werkzaamheden/vraagstukken met het 
bureauhoofd  bespreken.   

Op alle functies van toepassing 

Deelnemen aan de 

werkoverleggen. 

Heeft regelmatig voortgangsoverleg met het bureauhoofd . 

Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het 

team, het bureau en d afdeling. 

Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg met : 

Inspecteur Openbare Ruimte (DTW) 

Gebiedsbeheerder (DTW) 

Databeheerder (Programma’s) 

Medewerker (Beleid) 
 

Vervallen 

 



Functie Databeheerder (wijkzaken, programma’s ogv) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Areaalbeheer (bijhouden van de 

beheersystemen, eenheidsprijzen en 

inspecties 

- Houdt in algemene termen de technische ontwikkelingen voor één 

en/of meerdere domeinen binnen het vakgebied bij. 

- Houdt het areaal bij van één en/of meerdere domeinen voor de hele 

stad. 

- Draagt bij aan de ontwikkeling van het voor de verzameling van de 

inspectiedata benodigde instrumentarium (format). 

- Verwerkt na oplevering de mutaties voor één en/of meerdere 

domeinen voor de hele stad, door eigen opname buiten of door 

Waarnemingen op VRA fotobestanden (alleen bovengronds). 

- Verwerkt na oplevering de mutaties voor één en/of meerdere 

domeinen voor de hele stad, welke door het SP/D&T zijn 

aangeleverd. 

- Draagt bij aan de ontwikkeling van het voor de verwerking van de 

mutaties benodigd instrumentarium (format). 

- Draagt zorg voor het ontwerp van kaartelementen en –modellen. 

- Maakt veldopnames en voert metingen uit. 

-  

- Beheert het digitaal, calque en historisch tekeningenarchief van 

technische tekeningen (voor zover van toepassing) en 

beheerplannen. 

- Waarborgt de toegankelijkheid van het digitaal beheersysteem 

(tekeningen en –data archief). 

- Zorgt dat de inspectie format klaar staat op de inspectie software. 

- Geeft instructies aan interne en externe inspecteurs, hoe de inspectie 

apparatuur gebruikt moet worden. 

- Draagt bij aan de vertaling van technische ontwikkelingen naar 

inspectiemethodiek en –instrumentarium. 

- Verwerkt de inspectiedata voor één en/of meerdere domeinen voor 

de hele stad. 

- Voert het applicatiebeheer van de inspectiesystemen, voor één en/of 

meerdere domeinen voor de hele stad. 

Databeheerder 

 

Databeheerder 

 

Databeheerder 

 

Databeheerder 

 

 

Databeheerder 

 

 

Databeheerder 

 

Databeheerder 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 

Databeheerder 

Databeheerder 
 
 

Databeheerder 
 

Databeheerder 

Databeheerder 

 

Databeheerder 

 

 

Databeheerder 

 

Databeheerder 

 
 
 



Levert gegevens aan voor internet, 

WION en VRA systeem 

- Levert gefilterde data gegevens van diverse domeinen aan, voor de 

opzet van internetsites voor communicatie naar wijkraden en 

burgers. 

- Levert de data gegevens ondergrondse infrastructuur aan, tbv. WION   

- Levert gefilterde data gegevens van diverse domeinen aan, voor de 

voor informatie verstrekking via VRA. 

- Adviseert collega’s over de gebruiksmogelijkheden van internet en 

VRA. 

Databeheerder 

 

 

Databeheerder 

Databeheerder 

 

Databeheerder 

 
Opstellen van een beheersbegroting. - Maakt voor de aanvang van een project een beheersbegroting van de 

(nieuwe) situatie voor accountmanagers (aan de hand van de 

normbedragen).  

 

Strategisch beheerder 2 

Procesmanager 2,3,4 

Technisch adviseur 2,3,4 

Leveren van technische 

meerjarenprogramma’s. 

- Levert op basis van de areaal- en inspectiegegevens uit het 

beheersysteem, en de door de (senior-)medewerker  beleid aangeven 

parameters, een gefilterde dataset, van één en/of meerdere domeinen 

voor de hele stad. 

- Werkt op een constructieve manier mee aan het realiseren van 

technische meerjarenprogramma’s. 

Databeheerder 

 

 

 

Databeheerder 

 

Leveren van data voor plannings -en 

begrotingscycli. 

- Levert uit het beheersysteem een gefilterde dataset van de areaal- en 

inspectiegegevens aan de programmamanager, t.b.v. het 

voorbereiden van bestekken  

- Werkt op een constructieve manier mee aan het realiseren van 

bestekken. 

-     Levert uit het beheersysteem een gefilterde dataset van de areaal- en     

inspectiegegevens aan de coördinatoren t.b.v. bestuurlijke producten 

(jaarrekening, Berap, kadernota etc.) 

Databeheerder 

 

 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 

Databeheerder 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 

Databeheerder 

 

Verantwoordelijk voor de inrichting en 

onderhoud van de beheersystemen. 

- Levert een actieve bijdrage aan het zodanig inrichten en bijhouden 

van de beheersystemen, inclusief de daarbij behorende 

infrastructuur, dat de onderhoudsbestekken op een betrouwbare 

wijze kunnen worden voorbereid. 

- Voert het applicatiebeheer van de beheersystemen, inclusief de 

daarbij behorende infrastructuur, voor één en/of meerdere domeinen 

voor de hele stad. 

- Geeft/schrijft opdrachten voor de aanschaf van software ten behoeve 

van beheersystemen en inspectie systemen 

Databeheerder 

 

 

 

Databeheerder 

 

 

Databeheerder 



Geeft niet data gerelateerde 

ondersteuning aan wijkzaken  

- Plot voor medewerkers tekeningen uit verkregen van externe en 

       interne partijen. 

- Maakt voor medewerkers wijkzaken tekeningen die voor overleg 

met wijkraden en burgers gebruikt worden. 

- Past overleg tekeningen aan voor overleg met wijkraden en burgers. 

- Maakt overzichtstekeningen voor uitwerking van diverse plannen 

wijkzaken. 

Vervallen 

 

Uitbesteed 

 

Uitbesteed 

Uitbesteed 

 

Advisering over de openbare ruimte, 

voor zover die het domein betreffen 

- Geeft gevraagd en ongevraagd adviezen betreffende zijn domein. 

 

Databeheerder 

Deelnemen aan de werkoverleggen - Heeft voortgangsoverleg met bureauhoofd. 

- Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het 

bureau  

- Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg met: 

- Inspecteur Openbare Ruimte (DB) 

- Gebiedsbeheerder (DB) 

- Technisch Beheerder (DB/TB) 

- (Senior-)medewerker Beleid (Beleid) 

- (Senior-)Programmamanager (Programma’s) 

 

Databeheerder 

 

 

Databeheerder 

Contacten - Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, 

bewonersvertegenwoordigers  en de overige gebruikers van de 

openbare ruimte 

- Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 

hoofdafdelingen  binnen de gemeente Haarlem. 

- Heeft functionele contacten met leveranciers data- en 

inspectiesystemen. 

Gebiedsverbinder 

Gebiedsmanager 

Procesmanager 1,2,3,4 

Databeheerder 

 

Procesmanager 2,3,4 

 



Functie Management assistent (DBT) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Secretarieel werk en 

managementondersteuning  

- Draagt zorg voor het verspreiden van de post, telefoonafhandeling en 

beoordeelt binnenkomende stukken op relevantie. 

- Verwerkt de verlofadministratie van de medewerkers van de afdeling  

Dagelijks Wijkbeheer en Techniek. 

- Treedt op als vangnet voor het afhandelen van ziekmeldingen. 

-  

- Neemt telefoongesprekken aan, selecteert op relevantie en urgentie 

en onderneemt op basis daarvan actie.  

- Facilitaire ondersteuning 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Afdelingsmanager 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 - Stelt concept brieven en notities/memo’s op en overlegt met de 

bureaumanager over aanpassingen en definitieve tekst.  

- Draagt zorg voor het beantwoorden van brieven binnen de gestelde 

termijn.  

- Signaleert stagnatie en onderneemt actie.  

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

Verzorgt bijeenkomsten, vergaderingen, 

hoorzittingen en verzorgt de 

verslaglegging hiervan 

- Verzorgt en verspreidt agenda en stukken voor vergaderingen of 

bijeenkomsten. 

- Organiseert vergaderingen en andere bijeenkomsten. 

-  

- Maakt afspraken met degenen die hiervoor van belang zijn. 

-  

- Draagt zorg voor terugkoppeling naar relevante personen en 

organisaties naar aanleiding van (inhoudelijke) overleggen en 

besluiten.  

-  

- Stelt verslagen op van vergaderingen met meerdere 

belanghebbenden waarbij weergave van standpunten en 

conclusies/besluiten/actielijsten essentieel is voor het vervolgproces.  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Verzorgt het agendabeheer - Is verantwoordelijk voor het agendabeheer van het afdelingshoofd 

Maakt afspraken en bereidt afspraken voor. 

- Heeft wekelijks overleg met het hoofd Dagelijks Wijkbeheer en 

Techniek,  betreffende zaken die de komende week gaan spelen. 

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

Verzorgt de Public Relations - Verzorgt communicatie met betrekking tot activiteiten van de 

afdeling Dagelijks Wijkbeheer en Techniek.  

- Houdt de beschikbare informatie actueel bij de diverse media. 

- Onderhoudt goede relaties met de diverse doelgroepen,  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 



Deelnemen aan werkoverleggen Actieve houding tijdens het werkoverleg. 

- Heeft wekelijks werkoverleg met het afdelingshoofd Dagelijks 

Wijkbeheer en Techniek 

- Heeft geregeld werkbespreking met collega’s  

 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Contacten - Onderhoudt contacten met bewoners en andere gebruikers van de 

openbare ruimte.  

Ondersteuner 2 

 



Functie management assistent (DBT/DBT Wijkzaken) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Secretarieel werk en 

managementondersteuning  

- Draagt zorg voor het verspreiden van de post, telefoonafhandeling en 

beoordeelt binnenkomende stukken op relevantie. 

- Verwerkt de verlofadministratie van de medewerkers van bureau  

Wijkbeheer of Techniek 

- Treedt op als vangnet voor het afhandelen van ziekmeldingen. 

-  

- Neemt telefoongesprekken aan, selecteert op relevantie en urgentie 

en onderneemt op basis daarvan actie.  

- Facilitaire ondersteuning 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Afdelingsmanager 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 - Stelt concept brieven en notities/memo’s op en overlegt met de 

bureaumanager over aanpassingen en definitieve tekst.  

- Draagt zorg voor het beantwoorden van brieven binnen de gestelde 

termijn.  

- Signaleert stagnatie en onderneemt actie.  

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

Verzorgt bijeenkomsten, vergaderingen, 

hoorzittingen en verzorgt de 

verslaglegging hiervan 

- Verzorgt en verspreidt agenda en stukken voor vergaderingen of 

bijeenkomsten. 

- Organiseert vergaderingen en andere bijeenkomsten. 

-  

- Maakt afspraken met degenen die hiervoor van belang zijn. 

-  

- Draagt zorg voor terugkoppeling naar relevante personen en 

organisaties naar aanleiding van (inhoudelijke) overleggen en 

besluiten.  

- Stelt verslagen op van vergaderingen met meerdere 

belanghebbenden waarbij weergave van standpunten en 

conclusies/besluiten/actielijsten essentieel is voor het vervolgproces.  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Verzorgt het agendabeheer - Is verantwoordelijk voor het agendabeheer van het bureauhoofd 

Maakt afspraken en bereidt afspraken voor. 

- Heeft wekelijks overleg met het hoofd Wijkbeheer of Techniek,  

betreffende zaken die de komende week gaan spelen. 

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

Verzorgt de Public Relations - Verzorgt communicatie met betrekking tot activiteiten van bureau 

Wijkbeheer of Techniek.  

- Houdt de beschikbare informatie actueel bij de diverse media. 

- Onderhoudt goede relaties met de diverse doelgroepen,  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 



Deelnemen aan werkoverleggen Actieve houding tijdens het werkoverleg. 

- Heeft wekelijks werkoverleg met het bureauhoofd Wijkbeheer of 

Techniek 

- Heeft geregeld werkbespreking met collega’s 

 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Contacten - Onderhoudt contacten met bewoners en andere gebruikers van de 

openbare ruimte.  

Ondersteuner 2 

 



Functie INSPECTEUR OPENBARE RUIMTE (wijkzaken, dbt) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Het beoordelen, behandelen en 

afhandelen van jaarlijks 

gemiddeld 6.000 meldingen en 

klachten. 

De inspecteur ontvangt van de hoofdafdeling Dienstverlening dagelijks de digitale 

meldingen en klachten en beoordeelt deze. 

Aan de hand van de beoordeling bepaalt hij bij wie of waar de klacht wordt 

neergelegd en hoe deze kan worden behandeld en afgedaan. Hiervan wordt 80% zelf 

afgedaan en 20% door de Gebiedsbeerder. 

Hij geeft vorm en inhoud aan de communicatie over de meldingen en zorgt voor 

afstemming. 

Hij heeft periodiek overleg met de uitvoerende partij betreffende de afhandeling van 

de meldingen. 

Hij ziet er op toe dat de melding conform de afspraak is uitgevoerd en administreert 

dit in het programma KIMMOR. 

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 
 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 
 
Procesmanager 2,3,4 
Beheerder gebied 
Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 

Het dagelijks houden van 

integrale inspecties op het gebruik 

en de kwaliteit van de openbare 

ruimte op de thema’s schoon, heel 

en veilig. 

Bewaakt integraal het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte in het kader van 

het wijkbeheer door deze dagelijks te schouwen. 

Houdt de ontwikkelingen in het gebruik en de toestand van de voorkomende 

domeinen globaal bij. 

Hij schouwt periodiek het (deel)areaal voor alle domeinen in het toegewezen gebied, 

volgens een beschreven inspectiemethode en met het bijbehorende instrumentarium. 

Levert op basis van deze schouwen en inspecties input aan de gebiedsbeheerder voor 

de besteksvoorbereiding en actualisering van data voor beheer. 

Levert op basis van de inspecties en zijn ervaring ook kennis en input voor het toetsen 

van bestekken en de voorbereiding van vergunningen en projecten aan verschillende 

collega’s. 

Spreekt bewoners en gebruikers van de openbare ruimte aan op verkeerd gebruik en 

schakelt indien nodig collega’s in voor de handhaving. 

Dagelijks beheerder 
 
Technisch adviseur 4 
Dagelijks beheerder 
Dagelijks beheerder 
 
Dagelijks beheerder 
 
Dagelijks beheerder 
 
 
Dagelijks beheerder 

Opdrachtverlening voor het 

dagelijks onderhoud aan de hand 

van kleine losse (incidentele) 

overeenkomsten. 

Is gedelegeerd opdrachtgever voor het dagelijks beheer van de openbare ruimte. 

Voert op dit onderdeel directie over de uitvoering.  

Is verantwoordelijk voor de juiste inzet van het opgedragen budget.  

 

Beheerder gebied 
Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 

Toezicht houden op de naleving 

van overeenkomsten en de 

uitvoering door aannemers. 

Is gedelegeerd opdrachtgever voor het dagelijks beheer van de openbare ruimte en 

houdt als zodanig toezicht op de uitvoering  

Is eerste aanspreekpunt voor de aannemer.  

 

Bewaakt het toegekende budget.  

Voert op een zakelijke manier overleg met de aannemer over de uitvoering van het 

dagelijks onderhoud. 

Verrekend op basis van de overeenkomsten de hoeveelheden en de prestaties met de 

Vervallen 
 
Beheerder gebied 
Procesmanager 2,3,4 
Beheerder gebied 
Beheerder gebied 
Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 



opdrachtnemers. 

Overleg met (groepen van) 

bewoners en gebruikers van de 

openbare ruimte, al dan niet 

samen met collega’s. 

Neemt, al dan niet samen met collega’s van andere sectoren, deel aan overleggen met 

bewoners, groepen en gebruikers van de openbare ruimte. 

Behartigt hier integraal de belangen van de afdeling Wijkzaken  voor wat betreft het 

dagelijks beheer en onderhoud. 

Bevordert de relatie tussen bewoners en gebruikers van de openbare ruimte op het 

gebied van dagelijks beheer en onderhoud in de wijk(en). 

Neemt deel aan eventuele wijkschouwen met de gebruikers van de openbare ruimte.  

Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 
Dagelijks beheerder 

Verantwoordelijk voor inspectie 

van een deel van de 

speelgelegenheden en 

speeltoestellen in de openbare 

ruimte. 

Is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer inspecties van speelgelegenheden en 

speeltoestellen in de openbare ruimte. 

Inspecties worden periodiek uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen en wettelijke 

vereisten uit het Attraktiebesluit voor speelgelegenheden. 

Technisch adviseur 4 
 
 

Deelnemen aan de 

werkoverleggen 

Periodiek voortgangsoverleg met de senior beheerders en de inspecteurs openbare 

ruimte. 

Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen binnen het team, het bureau en 

de afdeling.  

Vervallen 
 
Vervallen 

Contacten Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-vertegenwoordigers  en 

de overige gebruikers van de openbare ruimte. 

Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige hoofdafdelingen 

en overige sectoren binnen de gemeente Haarlem. 

Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 

 



Functie tijdelijke verkeersmaatregelen (wijkzaken, bedrijfsbureau) 

 
Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Advisering over vergunningen/ 

instemmings-besluiten, voor de 

openbare ruimte, voor zover die het 

domein betreffen aan: 

- Particulieren 

- Bedrijven 

- Instellingen 

- e.d. 

- Geeft gevraagd adviezen betreffende tijdelijke verkeersmaatregelen 

binnen de aanvraagprocedure voor een vergunning die de mogelijke 

aanpassing van openbare ruimte betreft, zoals: 

- Vergunning opbreken openbare weg 

- Bouwvergunning  

- Kapvergunning  

- Inritvergunning  

- Vergunning gebruik openbare ruimte (precario) : 

- Terrasvergunning 

- Standplaatsen 

- Reclameborden 

- Uitstallingen 

- Vergunningen voor het (tijdelijk) innemen van openbare 

grond : 

- Steigers 

- Bouwketen 

- Werkterreinen 

- Bouwkranen 

Dagelijks beheerder 

Technisch adviseur 3 

Beheerder gebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagelijks beheerder 

 

Toezicht op vergunningen/ 

instemmings-besluiten, voor de 

openbare ruimte, voor zover die het 

domein betreffen aan: 

- particulieren 

- bedrijven 

- instellingen 

- e.d. 

- Toezicht houden op correcte toepassing van vergunningen voor het 

innemen van openbare grond en bij onjuist gebruik de juridisch 

handhaver of de Politie inschakelen. 

- Toezicht houden op correcte toepassing van vergunningen voor 

gebruik openbare ruimte en bij onjuist gebruik de juridisch handhaver  

of de Politie inschakelen. 

- Signaleert actief op het punt van de VCA- en overige richtlijnen bij de 

uitvoering van werkzaamheden door het ST en/of derden. 

Dagelijks beheerder 

 

 

Dagelijks beheerder 

Technisch adviseur 4 

 

Dagelijks beheerder 

Technisch adviseur 4 

Advies en toezicht bij evenementen en 

volksfeesten. 

- Het geven van adviezen bij evenementen en volksfeesten. 

- Toezicht houden op correcte opvolging van afgegeven adviezen bij 

evenementen en volksfeesten. 

- Signaleert actief op het punt van de VCA- en overige richtlijnen bij de 

uitvoering van werkzaamheden door  derden. 

Technisch adviseur 3 

Vervallen, dagelijks beheerder 

 

Dagelijks beheerder 

Technisch adviseur 4 

Maken van specifieke verkeersplannen 

op detailniveau. 

- Het maken van specifieke verkeerscirculatieplannen op niet 

stroomwegen voor: 

- kleinschalige projecten 

- het (tijdelijk) innemen van openbare grond 

- evenementen 

- volksfeesten 

- Signaleert actief op het punt van de VCA- en overige richtlijnen bij de 

Technisch adviseur 3 

Procesmanager 3 

 

 

 

 

Dagelijk beheerder 



uitvoering van werkzaamheden door  derden.  

Coördinatie locaties voor buitenreclame 

van exploitanten (billboards en 

dergelijke). 

- Coördineert locaties voor buitenreclame van exploitanten. 

 

Procesmanager 3 

Technisch adviseur 3 

Advies en toezicht bij civiele projecten - Dagelijks controleren van de juiste toepassing van specifieke 

verkeerscirculatieplannen op niet stroomwegen voor 

onderhoudsprojecten, die uitgevoerd worden onder 

verantwoordelijkheid van Dagelijks Beheer en/of de afdeling 

Stadswerk/IB. 

- Afstemmen werkzaamheden met bereikbaarheidscoördinator 

Dagelijks beheerder 

Beheerder gebied 

Technisch adviseur 4 

 

 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B) 

Advisering over de openbare ruimte, 

voor zover die het domein betreffen 

- Adviseert pro-actief betreffende zijn specialisme en domein. 

 

Dagelijks beheerder 

 

Deelnemen aan de werkoverleggen - Heeft wekelijks voortgangsoverleg met bureauhoofd. 

- Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het 

bureau en de afdeling. 

- Heeft functioneel werk-/dossieroverleg over specifieke verkeers-

circulatieplannen met: 

- Inspecteur Openbare Ruimte  

- Gebiedsbeheerder  

- Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg met: 

- Inspecteur Openbare Ruimte  

- Gebiedsbeheerder  

-  

- Programmamanager  

Vervallen 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B) 
 
vervallen 

 

Contacten - Heeft zonodig functionele contacten de gebruikers van de openbare 

ruimte. 

- Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 

afdelingen van de sector Stadsbeheer en overige sectoren binnen de 

gemeente Haarlem. 

Gebiedsverbinder 

Procesmanager 3 

Dagelijk beheerder 

 



Functie bureauhoofd techniek (wijkzaken, dbt, techniek) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Leidinggeven - Geeft op een mensgerichte en doelmatige wijze leiding aan de 
medewerkers van het bureau en hanteert hierbij de principes van 
integraal resultaatgericht management; 

- Coördineert de complexe werkzaamheden van het bureau en draagt 
zorg voor de werkplanning; 

- Vertaalt eisen, wensen en budgetten in concrete resultaten en 
producten en stelt prioriteiten; 

- Neemt initiatieven en draagt zorg voor opstelling en bewaking van 
jaarbudgetten en jaarplanning en levert hiervoor gegevens aan; 

- Is verantwoordelijk voor de organisatie,  formatie en uitvoering van 
het personeelsbeleid binnen het bureau en houdt 
beoordelingsgesprekken; 

- Faciliteert en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van 
medewerkers; 

- Is verantwoordelijk voor de visieontwikkeling van het bureau; 

- Draagt zorg voor de informatievoorziening van en naar het bureau; 

- Draagt zorg voor het werkoverleg; 

- Bewaakt en ontwikkelt de kwaliteit van de producten van Bureau 
Techniek; 

- Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden (ook 
door derden) van het bureau en stelt hierover 
managementrapportages op.  

- Is eindverantwoordelijk voor afhandeling van storingen en 
schadegevallen incl financiële afhandeling 

- Is eindverantwoordelijk voor afhandeling van klachten 

- Is verantwoordelijk voor de integrale inzet van de technische 
beheerders op alle vakgebieden binnen het domein 

-  

Vervallen 
 
 
Vervallen 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
 
Afdelingsmanager 
 
Afdelingsmanager 
 
Vervallen 
 
Vervallen 
Vervallen 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
 
vervallen 
 
vervallen 
 
 
Afdelingsmanager 
 
Afdelingsmanager 
 
Afdelingsmanager 
technisch adviseur 1 

Bestuursondersteuning Overleg staf wethouder, bijwonen cie.  SB Afdelingsmanager 
Technisch adviseur 1 
Procesmanager 1,2,3,4 

Leveren inhoudelijke producten / 
Beleidstaken 

Maken nota’s/memo’s/brieven, themabijeenkomsten, partcipatie en 
inspraakbijeenkomsten 

Afdelingsmanager 
Technisch adviseur 1 
Gebiedsmanager 
Procesmanager 1,2,3,4 



Managementassistente - Voert wekelijks overleg met managementassistente betreffende zaken 

die spelen de komende week.  

- Geeft sturing in prioriteiten van uitvoering. 

- Neemt samen met de managementassistente de vergaderingen door en 

bewaakt de voortgang en de daaruit voortvloeiende afspraken en 

acties.  

Afdelingsmanager 

 

Afdelingsmanager 

Afdelingsmanager 

 

Lid MT-DW&T levert als lid van het afdelingsmanagementteam een bijdrage aan de 
ontwikkeling van het beleid van de afdeling; 
 

Vervallen 

Beheer Telematica Zuidtangent Voert dagelijks beheer Telematica ZuidTangent uit.  (Dienstregeling / 
Klachten- en storingsafhandeling) 

Technisch beheerder 2,3,4 

Deelnemen aan het werkoverleggen -     Actieve houding tijdens de werkoverleggen. 

- Heeft geregeld overleg met hoofd DB&T, hoofd Bureau Dagelijks 

Beheer, hoofd bureau Havendienst, hoofd Bureau 

NME/Begraafplaatsen  

- Heeft geregeld werkbespreking met de  senior verkeerskundige en de 

sr. technisch beheerders 

- Heeft samen met het hoofd overleg met de vakwethouders.  

Op alle functies van toepassing 
Vervallen 
 
 
 
 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 

 

Contact onderhouden Heeft bij het uitvoeren zijn werkzaamheden contacten met medewerkers 

van de afdeling Wijkzaken en collega’s binnen en buiten de afdeling.  

 

Werkt tevens aan relatiebeheer met wijkraden en andere belanghebbenden 

binnen zijn werkgebied.  

Afdelingsmanager 
Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 
 
Afdelingsmanager 
Gebiedsmanager 
Afdelingsmanager 
Gebiedsmanager 

 



Functie management assistent (Wijkzaken DBT/Techniek) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Secretarieel werk en 

managementondersteuning  

- Draagt zorg voor het verspreiden van de post, telefoonafhandeling en 

beoordeelt binnenkomende stukken op relevantie. 

- Verwerkt de verlofadministratie van de medewerkers van bureau  

Wijkbeheer of Techniek 

- Treedt op als vangnet voor het afhandelen van ziekmeldingen. 

-  

- Neemt telefoongesprekken aan, selecteert op relevantie en urgentie en 

onderneemt op basis daarvan actie.  

- Facilitaire ondersteuning 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Afdelingsmanager 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 - Stelt concept brieven en notities/memo’s op en overlegt met de 

bureaumanager over aanpassingen en definitieve tekst.  

- Draagt zorg voor het beantwoorden van brieven binnen de gestelde 

termijn.  

- Signaleert stagnatie en onderneemt actie.  

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

Verzorgt bijeenkomsten, vergaderingen, 

hoorzittingen en verzorgt de 

verslaglegging hiervan 

- Verzorgt en verspreidt agenda en stukken voor vergaderingen of 

bijeenkomsten. 

- Organiseert vergaderingen en andere bijeenkomsten. 

-  

- Maakt afspraken met degenen die hiervoor van belang zijn. 

-  

- Draagt zorg voor terugkoppeling naar relevante personen en 

organisaties naar aanleiding van (inhoudelijke) overleggen en 

besluiten.  

-  

- Stelt verslagen op van vergaderingen met meerdere belanghebbenden 

waarbij weergave van standpunten en conclusies/besluiten/actielijsten 

essentieel is voor het vervolgproces.  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Verzorgt het agendabeheer - Is verantwoordelijk voor het agendabeheer van het bureauhoofd 

Maakt afspraken en bereidt afspraken voor. 

- Heeft wekelijks overleg met het hoofd Wijkbeheer of Techniek,  

betreffende zaken die de komende week gaan spelen. 

Ondersteuner 1 

 

Ondersteuner 1 

Verzorgt de Public Relations - Verzorgt communicatie met betrekking tot activiteiten van bureau 

Wijkbeheer of Techniek.  

- Houdt de beschikbare informatie actueel bij de diverse media. 

- Onderhoudt goede relaties met de diverse doelgroepen,  

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 



Deelnemen aan werkoverleggen Actieve houding tijdens het werkoverleg. 

- Heeft wekelijks werkoverleg met het bureauhoofd Wijkbeheer of 

Techniek 

- Heeft geregeld werkbespreking met collega’s 

 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 1 

Ondersteuner 2 

Contacten - Onderhoudt contacten met bewoners en andere gebruikers van de 

openbare ruimte.  

Ondersteuner 2 

 



Functie Senior Verkeerskundige (Wijkzaken) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Voorbereiden en uitvoeren van 
verkeersbeersingsprojecten 
 
 

 Leiden van VB-projecten met verantwoordelijkheid voor 
financiering, inhoud en proces tot ingebruikname 

 Opstellen en bewaken van projectbudgetten, planningen en 
kwaliteitseisen 

 Ontwerpt software voor VB  
 en beoordeelt ontwerpen 

 Stuurt externe expertise en externe marktpartijen aan  
 Verantwoordelijk voor veilige verkeersontwikkeling in de 

ontwerpen 

 Het in goede banen leiden van informatiestromen  
 Beoordeelt onderzoeken, beleid van derden en vertaalt deze 

naar VB-technische uitgangspunten en/of vervolgstappen 
 

Procesmanager 2,3,4 
 
Procesmanager 3,4 
 
Vervallen 
Technisch adviseur 2,3 
Procesmanager 3,4 
 
Technisch adviseur 2,3 
 
Procesmanager 3,4 
Technisch adviseur 2,3 
 

Deelname aan projecten  Neemt deel aan projecten behartigt de VB belangen 

 Levert materiaal ten dienste van projectleider 

Uitbesteed 
Uitbesteed 

Zorgdragen voor het beheer van 
verkeersbeheersingsapparatuur 

 Draagt zorg voor het functioneel en dagelijks beheer van 
VB-apparatuur 

 Is mede verantwoordelijk voor afhandeling van storingen 
en schadegevallen incl financiële afhandeling 

 Functioneert als storingswacht 

  

 Is mede verantwoordelijk voor afhandeling van klachten 

  

 Draagt zorg voor integratie van VB, OV en bebording 

Technisch adviseur 3,4 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3 
 
Dagelijks beheerder 
Technisch adviseur 4 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3 
 
Manager 
Technisch advsieur 1 

Overleg  Onderhandelt met potentiële opdrachtnemers en is 
verantwoordelijk voor keuze van beste opdrachtnemer  

 Vertegenwoordigt de afdeling of gemeente in in- en extern 
overleg en raadscommissie(s) 

  
 Organiseert overleg met collega’s voor afstemming van 

werkzaamheden 

 Fungeert als voorzitter bij werkoverleg 

Procesmanager 2,3,4 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
Manager 
Gebiedsmanager 
Gebiedsmanager 
Technisch adviseur 1,2,3,4 
 
Technisch adviseur 1 



Begeleiding van collega’s  Fungeert als vraagbaak en heeft breed inzicht en kennis van 
het vakgebied 

 Stuurt, motiveert en coacht medewerkers ter realisatie van 
projecten binnen de gestelde kaders 

Technisch adviseur 1 
 
Vervallen, uitbesteed 

Ondersteuning 
bereikbaarheidscoordinator 

Advisering mbt  omleidingsroutes /  Verkeerskundig onderzoek 
alternatieven 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3, 
procesmanager 3 
 

Deelnemen aan de werkoverleggen.  Heeft periodiek voortgangsoverleg met bureauhoofd 

verkeerskundige. 

 Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het 

bureau en de afdeling. 

 Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg  

Vervallen 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3 
 

Contacten  Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-

vertegenwoordigers  en de overige gebruikers van de openbare 

ruimte. 

 Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de 

overige afdelingen van de afdeling Wijkzaken en overige 

afdelingen binnen de gemeente Haarlem. 

 Verantwoordelijk voor de goede samenwerking binnen de 
afdeling: 

Gebiedsverbinder 
Gebiedsmanager 
Procesmanager 2,3,4 
Vervallen 
 
 
 
Technsich adviseur 1 

 



Functie: verkeerskundige 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Voorbereiden en uitvoeren van 
verkeersbeersingsprojecten 
 

 Leiden van VB-projecten met verantwoordelijkheid voor 
financiering, inhoud en proces tot ingebruikname 

 Opstellen en bewaken van planningen en kwaliteitseisen 
 Ontwerpt software voor VB 

  en beoordeelt ontwerpen 
 Verantwoordelijk voor veilige verkeersontwikkeling in de 

ontwerpen 

 Het in goede banen leiden van informatiestromen  
 Beoordeelt onderzoeken, beleid van derden en vertaalt deze 

naar VB-technische uitgangspunten en/of vervolgstappen 
 

Procesmanager 2,3,4 
 
Procesmanager 3,4 
 
Vervallen 
Technisch adviseur 2,3 
Technisch adviseur 2,3 
 
Procesmanager 3,4 
Technisch adviseur 2,3 
 

Deelname aan projecten  Neemt deel aan projecten behartigt de VB belangen 

 Levert materiaal ten dienste van projectleider 

Uitbesteed 
Uitbesteed 

Zorgdragen voor het beheer van 
verkeersbeheersingsapparatuur 

 Draagt zorg voor het functioneel en dagelijks beheer van 
VB-apparatuur 

 Is mede verantwoordelijk voor afhandeling van klachten 

 Functioneert als storingswacht 

 Geeft advies  

 Draagt zorg voor integratie van VB, OV en bebording 

Technisch adviseur 3,4 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3 
Dagelijks beheerder 
Technisch adviseur 2,3,4 
Manager 
Technisch advsieur 1 

Overleg  Onderhandelt met potentiële opdrachtnemers en wijst meest 
geschikte opdrachtnemer aan 

 Vertegenwoordigt de afdeling of gemeente in in- en extern 
overleg en raadscommissie(s) 

  
 Organiseert overleg met collega’s voor afstemming van 

werkzaamheden 
 

Procesmanager 2,3,4 
 
Procesmanager 1,2,3,4 
Manager 
Gebiedsmanager 
Gebiedsmanager 
Technisch adviseur 1,2,3,4 

Begeleiding van collega’s  Fungeert als vraagbaak en heeft breed inzicht en kennis van 
het vakgebied 

 Stuurt, motiveert en coacht medewerkers ter realisatie van 
projecten binnen de gestelde kaders 

Technisch adviseur 1 
 
Vervallen, uitbesteed 

Ondersteuning 
bereikbaarheidscoordinator 

 Advisering mbt  omleidingsroutes /  Verkeerskundig onderzoek 
alternatieven 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3, 
procesmanager 3 



 

Deelnemen aan de werkoverleggen. - Heeft wekelijks voortgangsoverleg met Sr verkeerskundige. 

- Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het 

bureau en de afdeling. 

 Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg  

Vervallen 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3 

 

Contacten - Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-

vertegenwoordigers  en de overige gebruikers van de openbare ruimte. 

- Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 

afdelingen van de afdeling Wijkzaken en overige afdelingen binnen de 

gemeente Haarlem. 
 

Gebiedsverbinder 
Gebiedsmanager 
Procesmanager 2,3,4 
Vervallen 

 



Functie Senior technisch beheerder (Wijkzaken, DBT/Techniek) 
 

Hoofdtaken: 
 

Werkzaamheden: 
 
 

Resultaat: 
 
 

Voorbereiden en uitvoeren van 
projecten in de technische domeinen 

 berekent en ontwerpt zelfstandig het installatiegedeelte van 
de apparatuur van de technische domeinen 

 stelt begrotingen, bestekken, tekeningen en planningen op 

  

 maakt een keuze uit de offertes van leveranciers op basis 
van uit te voeren testen 

 zorgt voor installatie van technische apparatuur volgens 
bestek 

 beslist zelfstandig over afwijkingen in het bestek 

 beslist over meer- of minderwerk 

 coördineert de samenwerking tussen wegbeheerder, 
nutsbedrijven, aannemers, leveranciers, politie en anderen 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3 
Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 2,3,4 
 
Procesmanager 3,4 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3 
Procesmanager 3,4 
Procesmanager 3,4 
 
Procesmanager 3,4 
Technisch adviseur 3,4 
Gebiedsmanager 
 

Zorg dragen voor het beheer van 
apparatuur van de technische 
domeinen 

 Draagt zorg voor het dagelijks beheer van apparatuur van 
de technische domeinen 

 Draagt zorg voor afhandeling van storingen en schade 

 Functioneert als storingswacht 

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage 
B), technisch adviseur 2,3 
Technisch adviseur 4 
Dagelijks beheerder 
 

Zorg dragen voor gegevensbeheer, 
coördinatie, samenwerking, overleg 
en controle 

 Verantwoordelijk voor beheer van revisiegegevens 

 Coördinatie tijdelijke verkeersmaatregelen 

  

 In de samenwerking met verkeerskundige verantwoordelijk 
voor technische uitvoering  

 Overleg en controle van externe partijen inzake onderhoud 
 

Databeheerder 
Dagelijks beheerder 
Technisch adviseur 4 
 
Technisch adviseur 2,3,4 
 
Procesmanager 3,4 
Technisch adviseur 3,4 

  Verricht op verzoek werkzaamheden ter ondersteuning van 
de afdeling 

 Heeft wekelijks voortgangsoverleg met bureauhoofd. 

 Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het 

bureau en de afdeling. 
 

Vervallen 
 
Vervallen 
Technisch adviseur 1,2,3,4 
Manager 
 



Contacten  Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-

vertegenwoordigers  en de overige gebruikers van de openbare 

ruimte. 

 Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de 

overige afdelingen van de afdeling Wijkzaken en overige 

afdelingen binnen de gemeente Haarlem. 
 

Gebiedsmedewerker 
Gebiedsverbinder 
Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch advisieur 2,3,4 

 



Functie technisch beheerder openbare verlichting (wijkzaken, dbt, techniek) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Het behandelen van meldingen voor het 

domein Openbare Verichting &Riolering 

& verkeerslichten 

- Geeft, als gedelegeerd opdrachtgever, opdrachten aan in- externe 

opdrachtnemer(s). 

- Ziet erop toe dat melding- en administratieve procedures op de 

      juiste wijze worden gevoerd. 

Procesmanager,2,3,4 

 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
technisch adviseur 3,4 

De voorbereiding van 

onderhoudsbestekken, voor klein 

onderhoud en dagelijks onderhoud 

waarbij de coördinatie ligt bij 

OVG/programma’s. 

- Levert vanuit het vakspecialisme gevraagd een bijdrage aan de 

interpretatie van de inspectiedata voor kwalitatieve indeling van het 

beheerssysteem. 

Technisch adviseur 3,4 

Vervult de opdrachtgeverrol voor het 

dagelijks onderhoud voor het domein 

OV&RIO&VRI. 

 

- Is gedelegeerd opdrachtgever voor de uitvoering van 

onderhoudsbestekken voor dagelijks onderhoud. 

- Voert zelfstandig overleg met de opdrachtnemers en bepaalt daarbij 

de prioriteit van de werkzaamheden. 

- Is beperkt budgethouder 

- Is bij de uitvoering van onderhoudsbestekken besteksbeheerder en 

als zodanig aanspreekpunt voor externe marktpartijen. 

- Toetst, in samenspraak met de directievoerder de aangeboden 

prestatie-hoeveelheden binnen de kaders van de vigerende RAW-

systematiek. 

- Bepaalt op basis van de getoetste prestatiehoeveelheden het te 

accorderen volume. 

- Is gedelegeerd opdrachtgever voor de uitvoering van niet 

programmatisch dagelijks onderhoud door het Service Bedrijf 

Haarlem ( SBH) of aannemer. 

- Levert de mutatiegegevens voor het domein OV&RIO&VRI voor de 

hele stad aan bij het team Databeheer. 

Procesmanager 3,4 

 

Procesmanager 3,4 

Technisch adviseur 3,4 

Procesmanager 3,4 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
technisch adviseur 3,4 
Uitbesteed, Werkwijze is gewijzigd (zie 
Bijlage B), technisch adviseur 3,4 

 

 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
technisch adviseur 3,4, procesmanager 
3,4 
Procesmanager 3,4 
 
Uitbesteed 

Advisering over instemmingsbesluiten, 

voor de openbare ruimte, voor zover die 

het domein OV&RIO&VRI betreffen 

aan: 

- Particulieren 

- bedrijven 

- instellingen 

- voormalige nutsbedrijven 

- e.d. 

- Geeft gevraagd adviezen betreffende het domein OV&RIO&VRI 

binnen de aanvraagprocedure voor een vergunning die de mogelijke 

aanpassing van openbare ruimte betreft, zoals: 

- Vergunning opbreken openbare weg  

- Inritvergunning  

- E.a. 

Technisch advisieur 3,4 

 

 

Uitbesteed 

Uitbesteed 

 

Advisering over de openbare ruimte, 

voor zover die het domein 

OV&RIO&VRI betreffen 

- Adviseert pro-actief betreffende zijn specialisme en domein.  Technisch advisieur 2,3,4 



Deelnemen aan de werkoverleggen. - Heeft wekelijks voortgangsoverleg met bureauhoofd. 

- Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het 

bureau en de afdeling. 

- Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg  

Vervallen 

Technisch adviseur 2,3,4 

Contacten - Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-

vertegenwoordigers  en de overige gebruikers van de openbare 

ruimte. 

- Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 

afdelingen van de afdeling Wijkzaken en overige afdelingen binnen 

de gemeente Haarlem. 

 

Gebiedsmanager 

Gebiedsverbinder 

Gebiedsmedewerker 

Vervallen 

 

 



Functie Technisch Beheerder riolering, pompen en gemalen (wijkzaken, dbt, techniek) 

 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Het behandelen van meldingen voor het 

domein Openbare Verichting &Riolering 

& verkeerslichten 

- Geeft, als gedelegeerd opdrachtgever, opdrachten aan in- externe 

opdrachtnemer(s). 

- Ziet erop toe dat melding- en administratieve procedures op de 

      juiste wijze worden gevoerd. 

Procesmanager,2,3,4 

 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
technisch adviseur 3,4 

De voorbereiding van 

onderhoudsbestekken, voor klein 

onderhoud en dagelijks onderhoud 

waarbij de coördinatie ligt bij 

OVG/programma’s. 

- Levert vanuit het vakspecialisme gevraagd een bijdrage aan de 

interpretatie van de inspectiedata voor kwalitatieve indeling van het 

beheerssysteem. 

Technisch adviseur 3,4 

Vervult de opdrachtgeverrol voor het 

dagelijks onderhoud voor het domein 

OV&RIO&VRI. 

 

- Is gedelegeerd opdrachtgever voor de uitvoering van 

onderhoudsbestekken voor dagelijks onderhoud. 

- Voert zelfstandig overleg met de opdrachtnemers en bepaalt daarbij 

de prioriteit van de werkzaamheden. 

- Is beperkt budgethouder 

- Is bij de uitvoering van onderhoudsbestekken besteksbeheerder en 

als zodanig aanspreekpunt voor externe marktpartijen. 

- Toetst, in samenspraak met de directievoerder de aangeboden 

prestatie-hoeveelheden binnen de kaders van de vigerende RAW-

systematiek. 

- Bepaalt op basis van de getoetste prestatiehoeveelheden het te 

accorderen volume. 

-  

- Is gedelegeerd opdrachtgever voor de uitvoering van niet 

programmatisch dagelijks onderhoud door het Service Bedrijf 

Haarlem ( SBH) of aannemer. 

- Levert de mutatiegegevens voor het domein OV&RIO&VRI voor de 

hele stad aan bij het team Databeheer. 

Procesmanager 3,4 

 

Procesmanager 3,4 

Technisch adviseur 3,4 

Procesmanager 3,4 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
technisch adviseur 3,4 
Uitbesteed, Werkwijze is gewijzigd (zie 
Bijlage B), technisch adviseur 3,4 

 

 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
technisch adviseur 3,4, procesmanager 
3,4 
Procesmanager 3,4 
 
 
Uitbesteed 

Advisering over instemmingsbesluiten, 

voor de openbare ruimte, voor zover die 

het domein OV&RIO&VRI betreffen 

aan: 

- Particulieren 

- bedrijven 

- instellingen 

- voormalige nutsbedrijven 

- e.d. 

- Geeft gevraagd adviezen betreffende het domein OV&RIO&VRI 

binnen de aanvraagprocedure voor een vergunning die de mogelijke 

aanpassing van openbare ruimte betreft, zoals: 

- Vergunning opbreken openbare weg  

- Inritvergunning  

- E.a. 

Technisch advisieur 3,4 

 

 

Uitbesteed 

Uitbesteed 

 



Advisering over de openbare ruimte, 

voor zover die het domein 

OV&RIO&VRI betreffen 

- Adviseert pro-actief betreffende zijn specialisme en domein.  Technisch advisieur 2,3,4 

Deelnemen aan de werkoverleggen. - Heeft wekelijks voortgangsoverleg met bureauhoofd. 

- Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het 

bureau en de afdeling. 

- Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg  

Vervallen 

Technisch adviseur 2,3,4 

Contacten - Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-

vertegenwoordigers  en de overige gebruikers van de openbare 

ruimte. 

- Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 

afdelingen van de afdeling Wijkzaken en overige afdelingen binnen 

de gemeente Haarlem. 

 

Gebiedsmanager 

Gebiedsverbinder 

Gebiedsmedewerker 

Vervallen 

 

 



Functie Hoofd Havendienst (wijkzaken, dbt, havendienst) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Resultaat: 

Leidinggeven - Geeft op een mensgerichte en doelmatige wijze leiding aan de 
medewerkers van het bureau en hanteert hierbij de principes van 
integraal resultaatgericht management; 

- Coördineert de werkzaamheden van het bureau en draagt zorg voor 
de werkplanning; 

- Vertaalt eisen, wensen en budgetten in concrete resultaten en 
producten en stelt prioriteiten; 

- Neemt initiatieven en draagt zorg voor opstelling en bewaking van 
jaarbudgetten en jaarplanning en levert hiervoor gegevens aan; 

- Is verantwoordelijk voor de organisatie,  formatie en uitvoering van 
het personeelsbeleid binnen het bureau en houdt 
beoordelingsgesprekken; 

- Faciliteert en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van 
medewerkers; 

- Is verantwoordelijk voor de visieontwikkeling van het bureau; 

- Draagt zorg voor de informatievoorziening van en naar het bureau; 

- Draagt zorg voor het werkoverleg; 

- Bewaakt en ontwikkelt de kwaliteit van de producten van de Bureau 
Haven; 

- Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden (ook 
door derden) van het bureau en stelt hierover 
managementrapportages op.  

Vervallen 
 
 
Vervallen 
 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager, Havenmeester 
 
Afdelingsmanager 
 
Afdelingsmanager, Havenmeester 
 
Vervallen 
Vervallen 
Havenmeester 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
vervallen 
 
 

Beleidsbijdragen - levert als lid van het afdelingsmanagementteam een bijdrage aan de 
ontwikkeling van het beleid van de afdeling; 

- adviseert in- en extern over zaken aangaande de Bureau Haven; 

- initieert en coördineert de integrale beleidsontwikkeling ten behoeve 
van de Bureau Haven 

- draagt zorg voor  afstemming met het Beleidsbureau van Wijkzaken 

Vervallen 
 
Havenmeester 
 
Havenmeester 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager, Havenmeester 

Overlegvormen en onderhouden 
contacten 

- vertegenwoordigt de afdeling dan wel de gemeente in commissies en 
bestuurs- en overlegorganen; 

- voert overleg met diverse externe instanties.  

Afdelingsmanager 
 
Afdelingsmanager 
Havenmeester 

Opstellen/aanpassen bedrijfsplan Beschrijven ontwikkeling Bureau Haven in concrete terminologie.  In 
afstemming met medewerkers,  leiding en opdrachtgever. 

Afdelingsmanager 
Havenmeester 

Uitwerken bedrijfsplan in werkplannen 
en procedures 

Concretiseren bedrijfsplan in AO procedures en handvatten voor alle 
medewerkers 

Kwaliteit en risicomanager 



Actiehouder Bewaken voortgang aktiepunten uit het bedrijfsplan Afdelingsmanager 
Havenmeester 

Intern afstemmingsoverleg Regelmatige afstemming met collega’s op de kantoor.  Havenmeester 

Externe afstemming Vertegenwoordigen van het Bureau Haven in externe overleggen (zie 
boven)   

Afdelingsmanager 
Havenmeester 

Beoordelingsgesprekken Houden van personeelsgesprekken Afdelingsmanager 
Havenmeester 

 



Functie juridisch medewerker (wijkzaken, dbt, havendienst) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Juridische ondersteuning en 
handhaving 

- ondersteunt de medewerkers in het organisatieonderdeel op het 
gebied van juridische kwesties; 

- instrueert de administratieve ondersteuning, toezichthouders en/of de 
uitvoerend medewerker handhaving; 

- start aansprakelijkheidsprocedures bij schades en houdt toezicht op 
de afwikkeling; 

- adviseert de leidinggevende inzake juridische onrechtmatigheden; 

- start juridische procedures en voert zienswijze gesprekken  met 
betrokkenen. 

Juridisch medewerker 
 
 
Juridisch medewerker 
 
Juridisch medewerker 
 
Juridisch medewerker 
Juridisch medewerker 
 
 

Leveren van beleidsbijdragen Levert bijdragen aan het handhavingsbeleid op afdelings- en 
sectorniveau,doet hiertoe mondelinge en/of schriftelijke voorstellen op 
basis van regulier overleg met beleidsadvisering van de afdeling OGV 

Juridisch medewerker 
 

Handhaven pleziervaartuigen en 
afmeervoorzieningen 

Terugdringen illegale en verkeerd afgemeerde pleziervaartuigen en 
afmeervoorzieningen 

Juridisch medewerker 
 

Handhaven woonschepen Verantwoordelijk voor correspondentie woonschepen Juridisch medewerker 
 

Overige taken - levert een bijdrage aan kostenbewust en klantgericht werken; 

- geeft gevraagd en ongevraagd advies; 

- neemt deel aan diverse overleggen; 

- biedt ondersteuning bij projecten; 

- is eerste aanspreekpunt voor juridische zaken in het 
organisatieonderdeel; 

- geeft voorlichting en informatie; 

- zorgt voor afstemming met de centrale juridische ondersteuning en 
houdt zich op de hoogte van (politieke) ontwikkelingen en 
beleidswijzigingen. 

Juridisch medewerker 
Juridisch medewerker 
Juridisch medewerker 
uitbesteed 
Juridisch medewerker 
Juridisch medewerker 
 
Juridisch medewerker 
Juridisch medewerker 
Juridisch medewerker 
 

HavenBeheer Programma Invoering module “Handhaving” Juridisch medewerker 
 

Operationeel Beleid Invoeren gebiedsgebonden handhaving en inspectie.  Adviseren inzake 
het voorkomen en herstellen van ongewenste / illegale situaties.  

Juridisch medewerker 
 

Afstemming Maken van handhavingsafspraken met handhavende 
gemeenteonderdelen, politie en omliggende gemeenten 

Juridisch medewerker 
 

Financiën Onderzoek beschikbaarheid financiën voor afmeervoorzieningen Juridisch medewerker 
Adviseur bedrijfsvoering 
 



Intern afstemmingsoverleg Regelmatige afstemming met collega’s op de kantoor.  Juridisch medewerker 
 

Externe afstemming Vertegenwoordigen van het bureau Haven in externe overleggen t.b.v. 
handhaving.   

Juridisch medewerker 
 

 



Functie administratief juridisch medewerker (wijkzaken, dbt, havendienst) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Administratie Registreren van uren brugwachters/scheepvaartmeesters in GFS  Administratief juridisch medewerker 

 Alle taken rond vergunningaanvragen, waaronder procedure- en 
termijnbewaking 

Administratief juridisch medewerker 

 Kasbeheer: inning, facturering en administratie Administratief juridisch medewerker 

 Staat bezoekers te woord, verstrekt informatie aan water- en 
weggebruikers en treedt op als gastheer of – vrouw van de gemeente 
Haarlem 

Administratief juridisch medewerker 

 Rapporteert over werkzaamheden Administratief juridisch medewerker 

 Administratieve ondersteuning bedrijfsvoering (postverwerking, 
correspondentie,  beheer van bestanden en documenten, telefoon etc.) 

Administratief juridisch medewerker 

Ontwikkelen Bureau Haven Vorming en uitdragen visie over hoe het Bureau Haven zich als 
professionele organisatie dient te ontwikkelen en te gedragen.  

Administratief juridisch medewerker 

Verwerken gegevens uit 
handhavingsacties 

Bijwerken database met informatie uit handhavingsacties.  Samenwerking 
met Juridisch medewerker 

Administratief juridisch medewerker 

Werkoverleg Regelmatige afstemming met op de maandagochtend en het algemene 
werkoverleg binnen het bureau.  

Administratief juridisch medewerker 

Deelname projectgroepen Vertegenwoordigen van het Bureau Haven in externe overleggen.  Vervallen 
 

 



Functie operationeel manager binnenwater (wijkzaken, havendienst) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Leidinggeven - geeft op een mensgerichte en doelmatige wijze leiding aan 
scheepvaartmeesters en brugwachters; 

- maakt dienstroosters; houdt rekening met capaciteiten van 
medewerkers,  het seizoen en het aanbod van schepen; 

- houdt functionerings- en verzuimgesprekken met 
scheepvaartmeesters en brugwachters; 

- draagt zorg voor de informatievoorziening van en naar de eenheid; 

-  

- zorgt voor het werkoverleg; 

- bewaakt en ontwikkelt de kwaliteit van de produkten; 

- is het dagelijks aanspreekpunt bij het bureau Haven; 

- vervangt het hoofd bij diens afwezigheid.  

Afdelingsmanager 
 
havenmeester 
 
Afdelingsmanager 
 
 
Havenmeester 
Afdelingsmanager 
Havenmeester 
Havenmeester 
Havenmeester 
Afdelingsmanager 

Beleid en handhaving - ondersteunt de beleidsadviseur; 

- behandelt vergunningaanvragen, handelt klachten af en stelt 
schaderapporten op; 

- treedt op als Buitengewoon Opsporingsambtenaar bij overtreding en 
calamiteiten op en langs het water,  regelt zonodig (praktische) 
opvang. 

Vervallen 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
havenmeester 
 
Havenmeester 

Facilitair beheer Draagt zorg voor beheer en onderhoud van faciliteiten voor de 
scheepvaart,  de vervoermiddelen 
en huisvesting van het bureau Haven en brugwachters.  

havenmeester 
 
Uitbesteed naar FAZA 

Ontwikkelen Bureau Haven Vorming en uitdragen visie over hoe het Bureau Haven zich als 
professionele organisatie dient te ontwikkelen en te gedragen.  

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
havenmeester 
 

Aanvragen stremmingen Aanvragen stremming bij het RIZA Havenmeester 

Werkoverleg/Scheepvaartmeestersoverl
eg 

Regelmatige afstemming met collega’s zowel op de brug, in het 
scheepvaartmeestersoverleg en het algemene werkoverleg binnen het 
bureau.  

Havenmeester 

Deelname projectgroepen Vertegenwoordigen van het Bureau Haven in externe overleggen t.b.v. 
de scheepvaart zoals b.v. centrale brugbedieningspost en 
afstandsbediening.  

Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
havenmeester 
 

 



Functie scheepvaartmeester (wijkzaken, dbt, havendienst) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Toezicht en handhaving Toezichthouden en zonodig handhaven t.a.v. de veiligheid op het water. 

Medewerkeris BOA en is bevoegd om processen verbaal te maken. 

Scheepvaartmeester 

 

Brugbediening Bedient (spoor) bruggen volgens de geldende procedure Scheepvaartmeester 

 

Regelen en registreren van 

scheepvaartbewegingen 

Registreert scheepvaart en int havengelden en verstrekt informatie aan 

water- en weggebruikers. 

Scheepvaartmeester 

 

Functioneel leidinggeven aan 

brugwachters 

- Geeft instructie en informatie 

- Coördineert brugwachters  

Scheepvaartmeester 

Havenmeester 
Opmaken Schaderapporten Opmaken van schaderapporten bij b.v. aanvaringen vaartuig-kunstwerk Scheepvaartmeester 

 

IJskeuring IJskeuring ten behoeve van de recreatie Vervallen 

werkoverleg Regelmatige afstemming met collega’s zowel op de brug, in het 
scheepvaartmeestersoverleg en het algemene werkoverleg binnen het 
bureau.  

Scheepvaartmeester 
 

Deelname projectgroepen Geen   

 



Functie: Brugwachter (wijkzaken, dbt, havendienst) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Brugbediening Bedient beweegbare bruggen met inachtneming van de verkeerssituatie 

volgens de geldende procedures 

Brugwachter 

 

Regelen en registreren van 

scheepvaartbewegingen 

Registreert scheepvaart en int havengelden en verstrekt informatie aan 

water- en weggebruikers. 

Brugwachter 

 
Incidentele vervanging 
scheepvaartmeester 

Functioneel leidinggeven aan brugwachters havenmeester 
 

Opmaken Schaderapporten Opmaken van schaderapporten bij b.v. aanvaringen vaartuig-kunstwerk Brugwachter 

IJskeuring IJskeuring ten behoeve van de recreatie Vervallen 

Kantonnierswerkzaamheden Incidentele inzet om kantonnierswerkzaamheden uit te voeren Brugwachter 
 

Werkoverleg/Scheepvaartmeestersoverl
eg 

Regelmatige afstemming met collega’s zowel op de brug, in het 
scheepvaartmeestersoverleg en het algemene werkoverleg binnen het 
bureau.  

Brugwachter 
 

Deelname projectgroepen Vertegenwoordigen van het bureau Haven in externe overleggen t.b.v. 
de scheepvaart zoals b.v. centrale brugbedieningspost en 
afstandsbediening.  

Brugwachter 
 

 



Functie bureauhoofd NME en begraafplaatsen (wijkzaken, dbt, nme) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Leiding geven - Geeft op mensgerichte en doelmatige wijze leiding aan de 
medewerkers van het bureau en hanteert hierbij de principes van 
IRM 

- Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: planning, 
coördinatie en dienstroosters 

- Is verantwoordelijk voor een verantwoorde uitvoering van het 
personeels-,  organisatie- en financieel beleid  

- Stimuleert eigen verantwoordelijkheid van medewerkers  

- Is verantwoordelijk voor het kostenbewust werken 

- Zorgt voor de informatievoorziening van en naar het bureau en zorgt 
voor het werkoverleg  

- Bewaakt en ontwikkelt de kwaliteit van de producten en de 
bedrijfsvoering  

- Neemt initiatieven en draagt zorg voor opstelling en bewaking van 
jaarbudgetten en jaarplanning en levert gegevens hiervoor aan.  

- Houdt toezicht op het werk van derden 

- Vertaalt eisen, wensen en budgetten in concrete resultaten en 
producten en stelt prioriteiten. 

- Is verantwoordelijk voor visieontwikkeling 

- Initieert en coördineert de integrale beleidsontwikkeling 

- Opstellen onderzoeksrapportages en nota’s 

- Vertegenwoordigt gemeente in cie’s,  bestuurs- en overlegorganen 
      

Vervallen 
 
 
Afdelingsmanager 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
 
Afdelingsmanager 
 
 
Afdelingsmanager 
 
Vervallen 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Senior medewerker NME 
Senior medewerker NME 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
Afdelingsmanager 
 

Educatie - Het aansturen en coordineren van NME programma’s 
  

Senior medewerker NME 

Dierenbescherming Gemeentelijke beleidsvorming rond dierenopvang in brede zin 
(dierenasiel,  exotische dieren etc.) 

Senior medewerker NME 
Medewerker kinderboerderij 1 

Beleidsvorming Stadskweektuin en 
begraafplaatsen 

Richting geven aan ontwikkeling van Stadskweektuin en begraafplaatsen Senior mederwerker begraafplaatsen 
Senior medewerker nme 

Lid MT-DW&T levert als lid van het afdelingsmanagementteam een bijdrage aan de 
ontwikkeling van het beleid van de afdeling; 
 

Vervallen 

Personeelszorg Personeelsgesprekken c.a. , scholing medewerkers,  facilitering 
medewerkers 

Afdelingsmanager 

Algemene planvorming en beleid Samenstellen, controleren werkroosters,  weekstaten, voeren van  diverse 
werkoverleggen, werkbezoeken,  initieren beleid, aansturen, 
gemeentelijk en  regionaal overleg 

Afdelingsmanager 
Senior medewerker NME 
Senior medewerker begraafplaatsen 



Medewerker kinderboerderij 1 

Projecten Bijdragen aan projecten; initiatie,  voortgang, evaluatie Vervallen 

bureau, afd.-overleg,  team-  en 
werkoverleg 
 

Integraal bijdragen aan (afdelings)beleid, afstemming en coordinatie Vervallen 

Beheer  Inhoudelijke bijdragen op de diverse terreinen: NM centrum, 
schooltuinen, kinderboerderijen en begraafplaatsen 

Senior medewerker NME 
Senior medewerker begraafplaatsen 
 

 



Functie: Senior medewerker natuur en milieu educatie (wijkzaken, dbt, nme) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Ontwikkelen schooltuinenbeleid,  
Teeltprogramma’s,  educatieve 
activiteiten, evenementen, bijdragen 
aan NME-beleid 

Organiseren, voorzitten en bijwonen van besprekingen, intern en extern, 
schrijven van stukken en programma’s en voeren van correspondentie.  
 

Medewerker natuur en milieu educatie 
 

Ontwikkelen en realiseren 
expositieprogramma 

Idem Medewerker natuur en milieu educatie 
 

PR en publiciteit Idem 
 

Medewerker natuur en milieu educatie 
 

Projecten (Parkendag, Natuurcentrum 
Schalkwijk) 

Idem Medewerker natuur en milieu educatie 
 

 



Functie: senior beheerder natuur en milieu educatie (wijkzaken, nme) 
 

Hoofdtaken: 
 
Beheer publieksdeel Stadskweektuin 
 
 

Werkzaamheden: 
 
Dagelijks beheer van publieksdeel Stadskweektuin, waaronder 
voorterrein, sortimentstuin, tropische kas.   

Nieuwe functie 
 
Beheerder Natuur en milieu educatie 
 

Vorm en inhoud geven aan recreatie en 
educatie 

Opstellen educatief en recreatief programma en mede ontwikkelen van 
educatief materiaal.  

Beheerder Natuur en milieu educatie 
 

Begeleiden en instrueren van 
medewerkers NME (Stadskweektuin, 
kinderboerderijen en schooltuinen) 

Ondersteunt medewerkers en beheerders Stadskweektuin, schooltuinen 
en kinderboerderijen en geeft aanwijzingen voor een goed beheer,  ter 
ondersteuning van het teamhoofd. 

Beheerder Natuur en milieu educatie 
 

Begeleiding van vrijwilligers,  stagiaires 
en taakgestraften 

Begeleiding en instructie geven en toezien op de uitvoering.  Beheerder Natuur en milieu educatie 
 

Indien noodzakelijk inzetbaar binnen 
andere onderdelen van Bureau 
NME/Begraafplaatsen. 

 Beheerder Natuur en milieu educatie 
 

 



Functie beheerder natuur en milieu educatie (wijkzaken, dbt, nme) 
 

Hoofdtaken:  Werkzaamheden:  Nieuwe functie  

   
Onderhoud tropische kas Dagelijkse verzorging subtropische en tropische planten van diverse 

soorten 
Medewerker flora en fauna 

Onderhoud wilde flora Opkweken plantmateriaal op bedden met alle voorkomende 
werkzaamheden (zaaien, stekken, planten, wieden, zaden oogsten) 

Medewerker flora en fauna 

Onderhoudswerkzaamheden tuin Alle voorkomende hovenierswerkzaamheden Medewerker flora en fauna 

In voorkomende gevallen begeleiding 
van vrijwilligers,  stagiaires en 
taakgestraften 

Instructie geven en toezien op de uitvoering Medewerker flora en fauna 

Verrichten van kleine 
reparatiewerkzaamheden 

 Medewerker kinderboerderij 1,2 

 



Functie medewerker flora en fauna (wijkzaken, dbt, nme) 
 

Hoofdtaken:  Werkzaamheden:  Nieuwe functie  

   
Opkweken van plantproducten - Draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van 

werkzaamheden ten behoeve van de te kweken producten 

- Assisteert bij het inplanten, snoeien, verzorging en 
onkruidbestrijding 

- Controleert op ziekten, plagen en schades; rapporteert hierover aan 
de teamcoördinator 

Medewerker flora en fauna 
 
Medewerker flora en fauna 
 
 
Medewerker flora en fauna 
 

Aflevering materiaal.  - Verzamelt het plantmateriaal (eigen kweek of inkoop) aan de hand 
van de bestellijsten.  

- Controleert op kwaliteit en kwantiteit van het ingekocht materiaal 

- Zorgt voor het transportklaar maken van de uit te leveren materialen 
 

Medewerker flora en fauna 
 
Medewerker flora en fauna 
Medewerker flora en fauna 
 

Onderhoudswerkzaamheden tuin Alle voorkomende hovenierswerkzaamheden Medewerker flora en fauna 
 

Overige werkzaamheden - Werkt mee aan het kostenbewust en klantgericht werken  

- Vult de weekstaat in 

- Begeleidt (tijdelijk) medewerkers bijvoorbeeld van Paswerk 

- Is inzetbaar bij andere teams van bedrijven Ter Kleef 

- Verricht op verzoek werkzaamheden ter ondersteuning van anderen 

- Staat het publiek te woord en beantwoordt vragen op het vakgebied 

Medewerker flora en fauna 
Medewerker flora en fauna 
Medewerker flora en fauna 
Medewerker flora en fauna 
Medewerker flora en fauna 
 
Medewerker flora en fauna 
 

Verrichten van kleine 
reparatiewerkzaamheden 

 Medewerker flora en fauna 
 

Zelfstandigheid - voert werkzaamheden zo mogelijk zelfstandig uit en legt 
verantwoording af aan de teamcoördinator en het teamhoofd 

- wettelijke bepalingen w.o. ARBO-wet, gemeentelijke regelgeving en 
beleid, voorschriften ´ Veilig, Gezond en Milieubewust werken´  

- Binnen de geldende voorschriften worden de werkzaamheden 
zelfstandig uitgevoerd. 

Medewerker flora en fauna 
 
 
Medewerker flora en fauna 
 
Medewerker flora en fauna 
 

 



Functie medewerker begraafplaats administratie 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

administatietaken 
 

- Administratie en registratie begrafenissen en asbestemming Medewerker begraafplaatsadministratie 

Dienstverlening  
 

Optimale dienstverlening aan de nabestaanden/klanten Medewerker begraafplaatsadministratie 
 

 



Functie specialistisch medewerker begraafplaatsen (wijkzaken, dbt, begraafplaatsen) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Beheer - Houdt toezicht op aannemers 
 
Heeft contacten met cliënten, begrafenisondernemers en bezoekers.  

Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 
Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 

Begraaftaken 
 

- Overlegt met de begrafenisonderneming over rouwbezoek en 
uitvaart.  

- Is verantwoordelijk voor het plaatsen en bedienen van het 
begraaftoestel.  

- Houdt toezicht bij het plaatsen van stenen.  
-  
- Verantwoordelijk voor verstrooiingen en asbijzettingen waar familie 

bij aanwezig is.   

Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 
Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 
Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 
Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 

Dienstverlening  
 

- zoekt in overleg met nabestaanden graven uit 
-  
- ontvangt en begeleidt de begrafenisstoet  
-  
- draagt zorg voor het indalen van de kist 
-  
- houdt toezicht op de begraafplaats 
-  
- controleert het werk van steenhouwers bij afwezigheid van de Senior 

Beheerder Begraafplaatsen.  
-      informeert bezoekers 

Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 
Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 
Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 
Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 
Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 
Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 

Onderhoud Groenvoorziening - aanspreekpunt zijn en zorgdragen voor het groenonderhoud.  
- aanspreekpunt zijn en zorgdragen voor het padenonderhoud.  
- aanspreekpunt zijn en zorgdragen voor het maaien.  

Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 

Het begeleiden van alle- binnen de 
geloofsstromingen – voorkomende 
bijzondere uitvaarten. 

Snel en afwijkend werkproces kunnen opstarten.  Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 

Het beschikbaar moeten zijn voor het 
werken op zaterdag. 

 Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 

Meedraaien in de rampenbestrijding 
(Piket). 

 Specialistisch medewerker 
begraafplaatsen 

 



Functie educatief medewerker (wijkzaken, dbt, nme) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

Zorgdragen voor schooltuinlessen. Geeft les aan groep 6 en 7 van de basisschool.  Ontwikkelt jaarlijks de 
lessen, rekening houdend met het gemeentelijke NME doelstellingen. 
Bereidt de lessen inhoudelijk voor, instrueert de schooltuinvrijwilligers,  
onderhoudt contacten met bezoekende scholen. Stemt het lesprogramma 
af met bezoekende scholen, plant zelfstandig de werkzaamheden in van 
de schooltuinen. 

Educatief medewerker 
 
Educatief medewerker 
 
 

Beheren en actualiseren van leskisten Verzorgt de administratie rond het uitlenen van de leskisten (kisten met 
materiaal dat gebruikt wordt bij NME-activiteiten op de basisscholen),  
kijkt leskisten na op volledigheid en zorgt dat de leskisten in goede staat 
worden uitgeleend, bepaalt de educatieve inhoud van de leskist,  
afgestemd op het NME-beleid van de gemeente. 

Educatief medewerker 
 

Ontwikkelen educatief materiaal ten 
behoeve van andere NME-onderdelen 

Ontwikkelen van educatief materiaal ten behoeve van kinderboerderijen 
en workshops. 

Educatief medewerker 
 

Organiseren boomfeestdag Benaderen van scholen en leerkrachten in verband met de boomfeestdag, 
interne coördinatie en communicatie 

Educatief medewerker 
 

Levert een bijdrage aan de 
doorontwikkeling van het NME-beleid 
op het deelterrein van de functie 

Het leveren van een inhoudelijke bijdrage bij vergadering.  Educatief medewerker 
 

Instrueert de vrijwilligers didactisch en 
inhoudelijk tijdens schooltuinlessen 

Bij de schooltuinlessen wordt gebruik gemaakt van vele vrijwilligers die 
tevens een functie hebben bij het educatieve proces.  Ontwikkelen van 
deskundigheid (didactisch en inhoudelijk) van vrijwilligers.  

Educatief medewerker 
 

Samenwerking met de overige 
medewerkers die betrokken zijn bij het 
schooltuinwerk 

Overleg, afstemming, vergaderingen Educatief medewerker 
 

 



Functie DIRECTIEVOERDER BESTEKKEN (wijkzaken, dbt) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Verantwoordelijk voor maken, 

aanbesteden en uitvoeren van 

verschillende 

onderhoudsbestekken binnen 

Dagelijks Beheer & Techniek. 

De medewerker laat de door bureau Beleid gegenereerde en daarvoor 

benoemde budgetten voor het dagelijks beheer binnen de toegewezen 

domeinen, door derden omzetten in onderhoudsbestekken en ziet toe op de 

uitvoering daarvan bij Dagelijks Beheer & Techniek. 

Bewaken van de planning en de looptijd van de bestekken. 

Bijtijds acties opstarten om te komen tot nieuwe bestekken. 

Overleggen en opdrachtverlening aan SP-T&A voor de tot standkoming 

van de bestekken in conceptfase, definitief maken en 

aanbestedingsprocedure. 

Afstemming organiseren met de eindgebruikers van de bestekken. 

Zorgen dat de eindgebruikers van de bestekken hun inbreng leveren en 

zorgen voor actualisatie van de besteksinhoud. 

Technisch adviseur 2,3,4 

Beheerder gebied 

 

 

Technisch adviseur 4 

Technisch adviseur 2,3,4 

Vervallen 

 

 

Deels uitbesteed 

Technisch adviseur 2,3,4 

Procesmanager 2,3,4 

Directievoering voor 

verschillende bestekken en 

dienstverlenings- overeenkomsten 

binnen Dagelijks Beheer met 

onder andere Spaarnelanden/SBH 

en andere aannemers 

Directievoerder voor het dagelijks beheer met betrekking tot groen- en 

reinigingswerkzaamheden in de openbare ruimte en houdt als zodanig 

toezicht op de uitvoering  

Is eerste aanspreekpunt voor de aannemer.  

 

 

Bewaakt het toegekende budget.  

Voert op een zakelijke manier overleg met de aannemer over de uitvoering 

van het dagelijks onderhoud op basis van de bestekken en 

overeenkomsten. 
Verrekend op basis van de bestekken en overeenkomsten de 
hoeveelheden staten en de prestaties met de opdrachtnemers.  
Contactpersoon voor Spaarnelanden en Paswerk voor meerwerk buiten 
bestek/DVO om voorkomend uit Dagelijks Beheer,  Wijkcontracten e.d.  

Technisch adviseur  4 

 

 

Procesmanager 2,3,4 

Beheerder gebied 

Dagelijks beheerder 

Procesmanager 2,3,4 

Procesmanager 2,3,4 

 

 

Procesmanager 2,3,4 

 

Technisch adviseur 2,3 

Coördinatie werkzaamheden 

samenhangend met 

groenbestekken en 

reinigingstaken. 

Coördinatie gladheidsbestrijding in samenwerking met 

programmamanager Afvalstoffen en reinigingstaken. 

De medewerker organiseert en begeleidt o.a. de kerstbomeninzamelactie 

en de schoonmaak rondom diverse herdenkingen en evenementen. 

Het jaarlijks uitzetten, in stand houden en weer binnenhalen van 

bloembakken en de gehele organisatie rond dit onderwerp.  

Coördinatie onkruidbestrijding op verhardingen zowel chemisch, 

mechanisch als met DOB-methode  

Technisch adviseur 2,3,4 

 

Dagelijks beheerder 

Beheerder gebied 

Dagelijks beheerder 

Beheerder gebied 

Dagelijks beheerder 

Het beoordelen, behandelen en 

afhandelen van afvalmeldingen en 

De medewerker ontvangt dagelijks de meldingen en klachten betreffende 

afval in de openbare ruimte en beoordeelt deze. 

Werkwijze gewijzigd (zie bijlage B) 



afvalklachten. Aan de hand van de beoordeling bepaalt hij bij wie of waar de klacht 

wordt neergelegd en hoe deze kan worden behandeld en afgedaan.  

Hij geeft vorm en inhoud aan de communicatie over de meldingen en 

zorgt voor afstemming. 

Hij heeft periodiek overleg met de uitvoerende partij betreffende de 

afhandeling van de meldingen. 

Hij ziet er op toe dat de melding conform de afspraak is uitgevoerd. 

Schriftelijk of per mail ingediende klachten handelt hij zelfstandig per 

ommegaande af. 

Organiseert en is voorzitter van 

kerstbomenactie, 

bestekbeheerders-overleg en 

bouwvergadering en doet de 

verslaglegging van het 

bestekbeheerdersoverleg 

Hij heeft overleg met de beheerders en Spaarnelanden over genoemde 

activiteiten 

Plant bouwvergaderingen en het bestekbeheerdersoverleg 

Technisch adviseur 2,3 

 

Vervallen 

Deelnemen aan de 

werkoverleggen 

Periodiek voortgangsoverleg met de gebiedsbeheerders en de inspecteurs 

openbare ruimte. 

Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen binnen het team, 

het bureau en de afdeling. 

Periodiek overleg met de programmamanager Afvalstoffen en 

reinigingstaken   

Vervallen 

 

Vervallen 

 

Vervallen 

Contacten Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-

vertegenwoordigers  en de overige gebruikers van de openbare ruimte. 

Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 

hoofdafdelingen en overige sectoren binnen de gemeente Haarlem. 

Beheerder gebied 

Gebiedsverbinder 

Gebiedsmedewerker 

Bilateraal overleg met het hoofd 

DB 

Periodiek overleg en bespreking van vak- en werkinhoudelijke 

aangelegenheden 

Vervallen 

 



Functie GEBIEDSBEHEERDER (wijkzaken, dbt) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Opdrachtverlening voor het 

dagelijks onderhoud aan de hand 

van bestekken 

Voert op een zakelijke manier overleg met de directie (toezicht op het 

werk) betreffende de uitvoering van het dagelijks onderhoud. 

Verrekend op basis van de bestekken en DVO’s de hoeveelheden staten en 

de prestaties van de opdrachtnemers aan de hand van de RAW 

systematiek. 

Beheerder gebied 

 

Beheerder gebied 

 

Het leveren van input (w.o. 

advisering) voor de bestekken en 

het toetsen van alle projectfasen 

aan de hand van beheerervaringen 

en inspecties 

Schouwt het (deel)areaal voor alle domeinen in het toegewezen gebied, 

volgens een beschreven inspectiemethode en met het bijbehorende 

instrumentarium. 

Levert op basis van deze schouwen en inspecties input voor de 

besteksvoorbereiding. 

Draagt zorg voor de toetsing van conceptbestekken en projectdossiers en 

levert opmerkingen vanuit beheer. 

Dagelijks beheerder 

 

 

Dagelijks beheerder 

 

Dagelijks beheerder 

Het behandelen van meldingen en 

klachten 

Hij geeft waar nodig opdracht tot inzet van derden voor het afhandelen 

van meldingen. 

Geeft vorm en inhoud aan de communicatie over de meldingen en zorgt 

voor afstemming. 

Hij heeft periodiek overleg met de uitvoerende partij betreffende de 

afhandeling van de meldingen. 

Ziet erop toe dat melding- en administratieve procedures op de juiste wijze 

worden uitgevoerd. 

Beheerder gebied 

 

Dagelijks beheerder 

 

Beheerder gebied 

 

Dagelijks beheerder 

Het monitoren van de 

(beeld)kwaliteit en het gebruik 

van de openbare ruimte 

Bewaakt integraal de kwaliteit van het gebied op het vakgebied van 

wijkbeheer. 

Houdt de ontwikkelingen van de voorkomende domeinen globaal bij. 

Houdt de ontwikkeling van wettelijke bepalingen, gemeentelijke 

regelgeving, Arbowet, vastgesteld beleid en rijks- en provinciaal beleid 

bij, en beziet deze in relatie tot de overige specialismen. 

Monitort het (deel)areaal voor alle domeinen in het toegewezen gebied op 

kwaliteit. 

Beheerder gebied 

 

Beheerder gebied 

Beheerder gebied 

 

 

Dagelijks beheerder 

Controle en toezicht op de 

naleving van overeenkomsten en 

besteksuitvoering door 

aannemers. In het bijzonder het 

maaibestek. 

Stuurt de inspecteurs openbare ruimte aan voor de naleving van de 

bestekken en overeenkomsten. 

Houdt toezicht op de geleverde kwaliteit.  

Heeft periodiek overleg met de directievoerder. 

Signaleert actief op het punt van de VCA en overige richtlijnen bij de 

uitvoering van werkzaamheden door derden. 

Houdt toezicht op het maaibestek van de gehele gemeente 

 

Vervallen 

 

Dagelijks beheerder 

Vervallen 

Dagelijks beheerder 

 

Technisch adviseur 4 

Dagelijks beheerder 



Het leveren van bijdragen aan 

programma’s door het organiseren 

van periodieke inspecties. 

Draagt bij aan de vertaling van technische ontwikkelingen naar 

inspectiemethodiek en –instrumentarium. 

Schouwt het (deel)areaal voor alle domeinen in het toegewezen gebied, 

volgens een beschreven inspectiemethode en met het bijbehorende 

instrumentarium.  

Levert de inspectiedata voor alle domeinen in het toegewezen gebied aan 

de Databeheerder, binnen een door de Databeheerder aangegeven format 

aan voor de verschillende beheerssystemen op het gebied van grijs, groen, 

schoon, heel en veilig. 

Levert gevraagd een bijdrage aan de juiste verwerking, en indien nodig de 

interpretatie, van de inspectiedata door de Databeheerder. 

Beheerder gebied 

 

Dagelijks beheerder 

 

 

Dagelijks beheerder 

 

 

 

Dagelijks beheerder 

Het overleggen met (groepen 

van) bewoners en gebruikers 

van de openbare ruimte, al dan 

niet samen met collega’s. 

  

Neemt, al dan niet samen met collega’s van andere sectoren, deel aan 

overleggen met bewoners, groepen en gebruikers van de openbare ruimte. 

Behartigt hier integraal de belangen van de afdeling Wijkzaken  voor wat 

betreft het dagelijks beheer en onderhoud. 

Bevordert de relatie tussen bewoners en gebruikers van de openbare 

ruimte met de politiek op het gebied van dagelijks beheer en onderhoud in 

de wijk(en). 

Houdt één keer per jaar een wijkschouw met de gebruikers van de 

openbare ruimte. 

Beheerder gebied 

 

Beheerder gebied 

Dagelijks beheerder 

Beheerder gebied 

 

 

Beheerder gebied 

Coördineren van de aanvragen 

van verkeersbesluiten en kleine 

verkeerskundige aanpassingen 

en het controleren van de 

verkeersbesluiten. 

Controleert na overleg met OGV beleid  op de juiste wijze van het naleven 

van de verkeersbesluiten. 

Coördineert werkzaamheden van derden met betrekking tot uitvoering van 

het plaatsen van verkeersborden conform de verkeersbesluiten. 

Coördineert plaatsing/vervanging straatnaamborden 

Dagelijks beheerder 

 

Dagelijks beheerder 

 

Dagelijks beheerder 

Beheert het voertuigenpark 

(auto’s en scooters) van bureau 

Dagelijks Beheer. 

Zorgt voor het tijdig laten uitvoeren van  noodzakelijk onderhoud. 

Zorgt voor een adequate administratie van het  gebruik van de voertuigen. 

Dagelijks beheerder 

Dagelijks beheerder 

Deelnemen aan de 

werkoverleggen 

Periodiek voortgangsoverleg met de senior beheerders en de inspecteurs 

openbare ruimte. 

Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen binnen het team, 

het bureau en de afdeling.  

Vervallen 

 

Vervallen 

Contacten Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-

vertegenwoordigers  en de overige gebruikers van de openbare ruimte. 

Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 

hoofdafdelingen en overige sectoren binnen de gemeente Haarlem. 

Beheerder gebied 

Dagelijks beheerder 

Beheerder gebied 

Dagelijks beheerder 

Bilateraal overleg met het hoofd 

DB en/of de senior beheerders 

Periodiek overleg en bespreking van vak- en werkinhoudelijke 

aangelegenheden. 

Dagelijks beheerder 

Beheerder gebied 
 



Functie PROGRAMMAMANGER AFVALSTOFFEN EN REINIGINGSTAKEN (wijkzaken, dbt) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Ambtelijk opdrachtgever voor de 

uitvoeringstaken betreffende het 

domein huishoudelijke 

afvalstoffen en reinigingstaken. 

De medewerker laat de door bureau Beleid gegenereerde en daarvoor 

benoemde budgetten voor het dagelijks beheer binnen de toegewezen 

domein, door derden omzetten in onderhoudsbestekken en 

dienstverleningsovereenkomsten en  ziet toe op de uitvoering daarvan. 

Bewaken van de planning en de looptijd van de bestekken en 

dienstverleningsovereenkomsten. 

Afstemming organiseren met de eindgebruikers van de bestekken en 

dienstverleningsovereenkomsten. 

Technisch adviseur 3,4 

 

 

 

Technisch adviseur 3,4 

 

Technisch adviseur 2,3,4 

Procesmanager 2,3,4 

Coördinatie op de naleving van de 

dienstverleningsovereenkomsten 

en bewaker van het 

programmabudget en de 

projectbudgetten in het kader van 

het domein huishoudelijk afval en 

reiniging. 

 

Is opdrachtgever voor het dagelijks beheer van de openbare ruimte voor 

het toegewezen domein en houdt toezicht op de uitvoering.  

Is eerste aanspreekpunt voor de aannemer en opdrachtnemers.  

Bewaakt het toegekende programma- en projectbudget.  

 

Voert op een zakelijke manier overleg met de aannemer en 

opdrachtnemers over de uitvoering van het dagelijks onderhoud op basis  

van de bestekken en overeenkomsten. 

Dagelijks beheerder 

 

Dagelijks beheerder 

Beheerder gebied 

Procesmanager 3,4 

Dagelijks beheerder 

Is vertegenwoordiger en 

aanspreekpunt voor de afdeling 

DB&T in gemeentebreed 

operationeel overleg van de 

diverse sectoren  en afdelingen en 

naar buiten waar de 

vakinhoudelijke bijdrage en inzet 

van of door DB&T voor het 

aangewezen domein gevraagd 

wordt. 

Neemt in voorkomende gevallen deel aan diverse bijeenkomsten zoals 

operationeel overleg, coördinatieoverleg, domeinoverleg,  strategische 

beheervergaderingen en overleg met bedrijven. 

Zorgen dat de eindgebruikers van de bestekken en 

dienstverleningsovereenkomsten hun inbreng leveren en zorgen voor 

actualisatie. 

Prognosticeert voor de toekomst de meerjarenprogramma’s als 

ondersteuning van nog door bureau Beleid te genereren gelden. 

Onderhouden van interne en externe contacten. 

Vervallen 

 

 

Technisch adviseur 2,3,4 

 

 

Strategisch beheerder 2 

 

Gebiedsverbinder 

Beheerder gebied 

Regievoering voor specifieke 

periodieke of éénmalige 

werkzaamheden en activiteiten 

samenhangend met het domein 

afvalstoffen en reiniging. 

De medewerker organiseert en begeleidt o.a. de Landelijke Opschoondag 

en hij voert de regie over het opstellen van de jaarlijks afvalkalender, de 

kunststofinzameling en/of diverse andere domeingebonden 

seizoenactiviteiten. 

 

Vervallen 

Opdrachtgever en 

verantwoordelijk voor organisatie 

en uitvoering van ontruimingen, 

gladheidsbestrijding en andere 

domeingebonden taken. 

Geven van interne en externe opdrachten.  

Draagt zorg voor ambtelijke en bestuurlijke afhandeling en rapportages 

van de domeingebonden projecten en werkzaamheden. 

Beheerder gebied 

Technisch adviseur 2 



Uitvoering geven aan en 

kaderstellend voor de 

ontwikkeling en implementatie 

van monitoringsprogramma’s 

voor de DVO’s, bestekken en 

beeld 

gestuurd reinigen. 

Initiatieven nemen en uitvoering geven aan de ontwikkeling en 

implementatie van het integrale onderhouds- en beeldbestek op het gebied 

van huishoudelijk afval en reinigingstaken. 

Kaders stellen voor de bestekken en dienstverleningsovereenkomsten voor 

dagelijks onderhoud voor onder andere zwerf-en veegafval, 

afvalbakkenbeheersing, onkruidbestrijding op verhardingen en 

verwijderen van welvaartsvuil op wateren. 

Technisch adviseur 2,3,4 

 

 

Technisch adviseur 2,3,4 

 

 

Het beoordelen, coördineren, 

behandelen en afhandelen van 

meldingen en klachten betreffende 

het domein afvalstoffen en 

reiniging. 

De medewerker ontvangt dagelijks de meldingen en klachten betreffende 

huishoudelijk afval en reiniging in de openbare ruimte en beoordeelt deze. 

Aan de hand van de beoordeling bepaalt en coördineert hij bij wie of waar 

de klacht wordt neergelegd en hoe deze kan worden behandeld en 

afgedaan. Regelmatig doet hij de afhandeling zelf. 

Hij geeft vorm en inhoud aan de communicatie over de meldingen en 

zorgt voor afstemming. 

Hij heeft periodiek overleg met de uitvoerende partij betreffende de 

afhandeling van de meldingen. 

Toe zien op dat de melding conform de afspraak is uitgevoerd. 

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 

Deel wordt uitgevoerd door Dagelijks beheerder 

Deelnemen aan de 

werkoverleggen 

Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen binnen het team, 

het bureau en de afdeling.  

Periodiek overleg met de Senior Beheerder Bestekken. 

Vervallen 

Contacten Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-

vertegenwoordigers en overige gebruikers van openbare ruimte. 

Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 

hoofdafdelingen en overige sectoren binnen de gemeente. 

Dagelijks beheerder 

Beheerder gebied 

Gebiedsverbinder 

Bilateraal overleg met het hoofd 

DB 

Periodiek overleg en bespreking van vak- en werkinhoudelijke 

aangelegenheden. 

Vervallen 

 



Functie SENIOR BEHEERDER (wijkzaken, dbt) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Coördinatie en afstemming 

werkzaamheden van onder zijn 

verantwoordelijkheid vallende 

gebiedsteams 

Aansturen dagelijkse werkzaamheden gebiedsteams Vervallen 

Bijdrage leveren aan en advisering 

tbv. alle projectenfasen 

Vanuit DB&T de belangen inbrengen en advies uitbrengen Beheerder gebied 

Dagelijks beheerder 

Verantwoordelijk voor wijkgericht 

taken die niet vallen onder een 

gebiedsbeheerder of  inspecteur 

openbare ruimte  

Betrokken bij Wijkschoonmaak, Dag van het Park, Haarlemse Boomplantdag, 

Onkruidbeheer etc. 

Signaleert, rapporteert en coördineert de voortkomende acties die betrekking 

hebben op de geplande, reguliere en toekomstige werkzaamheden van DB&T 

Bewaken van het gemeentelijke beleid 

Beheerder gebied 

Is vertegenwoordiger en 

aanspreekpunt voor de afdeling 

DB&T in gemeentebreed 

operationeel overleg van de diverse 

sectoren  en afdelingen en naar buiten 

waar de bijdrage en inzet van DB&T 

gevraagd wordt 

Neemt in voorkomende gevallen deel aan diverse bijeenkomsten zoals, 

bouwvergaderingen, coördinatieoverleg, domeinoverleggen,  

kernteamvergaderingen, strategische beheervergaderingen met wijkraden, 

sectoren-/dienstenoverleg en overleg met bedrijven  

Onderhouden van interne en externe contacten 

Dagelijks beheerder 

Beheerder gebied 

Voorzitterschap DB-overleg en 

projecttrekker binnen wijkcontracten 

Organiseert en is voorzitter van de dagelijks beheervergaderingen 

Is intermediair tussen DB-overleg en afdelingen Gebiedsmanagement en OGV 

en andere hoofdafdelingen 

Signaleert, rapporteert en coördineert de acties voortkomende uit het overleg en 

wijkraadcontracten en beoordeelt voucheraanvragen 

Beheerder gebied 

Opdrachtgever en verantwoordelijk 

voor kleine  projecten en 

onderhoud&beheer werkzaamheden 

in het gebied 

Leidt zelfstandig kleine projecten en DB-werkzaamheden  

Ontwikkelt verschillende alternatieven en stelt keuzes vast  

Werkt op verzoek van stadsdelen integraal technische vraagstukken uit en 

begeleidt de realisatie er van 

Geven van interne en externe opdrachten 

Draagt zorg voor ambtelijke en bestuurlijke afhandeling en rapportages van de 

projecten en werkzaamheden 

Beheerder gebied, dagelijks beheerder 

Beheerder gebied 

Beheerder gebied 

 

Beheerder gebied 

Beheerder gebied 

 

Deelnemen aan de werkoverleggen Periodiek voortgangsoverleg met de gebiedsbeheerders en de inspecteurs 

openbare ruimte. 

Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen binnen het team, het 

bureau en de afdeling.  

Vervallen 

 

Werkwijze gewijzigd (zie bijlage B) 

Contacten Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-

vertegenwoordigers  en de overige gebruikers van de openbare ruimte. 

Beheerder gebied, dagelijks beheerder 

 



Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 

hoofdafdelingen en overige sectoren binnen de gemeente Haarlem. 

Beheerder gebied 

Bilateraal overleg met het hoofd DB Periodiek overleg en bespreking van vak- en werkinhoudelijke 

aangelegenheden 

Vervallen 

 



Functie TECHNISCH BEHEERDER (wijkzaken, dbt) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Opdrachtverlening voor het 

dagelijks onderhoud op de 

domeinen speelvoorzieningen, 

straatmeubilair en bomen, aan de 

hand van bestekken en andere 

overeenkomsten. 

 

Is gedelegeerd opdrachtgever voor het dagelijks beheer voor de verschillende. Is 

hiervoor het aanspreekpunt voor de directie die de uitvoering controleert.  

Bewaakt het toegekende budget.  

Voert op een zakelijke manier overleg met de directie (toezicht op het werk) 

betreffende de uitvoering van het dagelijks onderhoud. 

Verrekend op basis van de bestekken en Dienstverlenings-overeenkomsten de 

hoeveelheden staten en de prestaties van de opdrachtnemers. 

Technisch adviseur 4 
 
Technisch adviseur 4 
Vervallen 
 
Procesmanager 2,3 

Het leveren van input voor de 

bestekken en het toetsen van 

projectdossiers aan de hand van 

beheerervaringen en inspecties. 

Schouwt periodiek het (deel)areaal voor de verschillende domeinen in de gehele 

stad, volgens een beschreven inspectiemethode en met het bijbehorende 

instrumentarium. 

Levert op basis van deze schouwen en inspecties input voor de 

besteksvoorbereiding. 

Draagt zorg voor de toetsing van conceptbestekken en projectdossiers en levert 

opmerkingen vanuit beheer. 

Technisch adviseur 4 
Dagelijks beheerder 
 
Dagelijks beheerder 
 
Dagelijks beheerder 

Het coördineren van het 

behandelen van meldingen en 

klachten voor de domeinen 

speelvoorzieningen, 

straatmeubilair en bomen. 

 

Verzorgt de afhandeling en de voortgang van de openstaande meldingen.  

Hij stuurt hiertoe eventueel de Inspecteur Openbare Ruimte aan en geeft waar nodig 

opdracht tot inzet van derden voor het afhandelen van meldingen. 

Geeft vorm en inhoud aan de communicatie over de meldingen en zorgt voor 

afstemming. 

Hij heeft periodiek overleg met de uitvoerende partij betreffende de afhandeling van 

de meldingen. 

Ziet erop toe dat melding- en administratieve procedures op de juiste wijze worden 

uitgevoerd. 

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 
Vervallen 
 
Vervallen 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 
 
Vervallen 

Het coördineren van de 

(beeld)kwaliteit en het gebruik 

van de speelvoorzieningen, 

straatmeubilair en bomen in de 

openbare ruimte. 

Bewaakt en schouwt integraal de kwaliteit van de verschillende domeinen voor de 

stad. 

Houdt de ontwikkeling van wettelijke bepalingen, gemeentelijke regelgeving, 

Arbowet, ziektes en plagen, vastgesteld gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid van 

de betreffende domeinen bij en beziet deze in relatie tot de overige specialismen en 

gebiedsontwikkelingen. 

Is eerste aanspreekpunt voor bomen gerelateerde problematiek en handelt indien 

noodzakelijk, zoals eikenprocessierups, kastanje- en iepenziekte. 

Dagelijks beheerder 
 
Technisch adviseur 4 
 
 
 
Technisch adviseur 4 

Controle op de naleving van 

overeenkomsten en 

besteksuitvoering door 

aannemers. 

Stuurt de inspecteurs openbare ruimte aan voor de naleving van de bestekken en 

overeenkomsten. 

Houdt toezicht op de geleverde kwaliteit.  

Heeft periodiek overleg met de directievoerder. 

Signaleert actief op het punt van de VCA en overige richtlijnen bij de uitvoering 

Vervallen 
 
Vervallen 
Vervallen 
Beheerder gebied 



van werkzaamheden door derden. 

Het voldoen aan het 

attractiebesluit en het leveren van 

bijdragen aan programma’s door 

het organiseren van periodieke 

inspecties voor de domeinen 

speelvoorzieningen, 

straatmeubilair en bomen. 

Draagt bij aan de vertaling van technische ontwikkelingen naar inspectiemethodiek 

en –instrumentarium. 

Schouwt het (deel)areaal voor de domeinen in de stad, volgens een beschreven 

inspectiemethode en met het bijbehorende instrumentarium of zorgt ervoor dat dit 

wordt gedaan.  

Levert de inspectiedata voor de domeinen in het toegewezen gebied aan de 

Databeheerder, binnen een door de Databeheerder aangegeven format aan voor de 

betreffende beheerssystemen. 

 

Levert gevraagd een bijdrage aan de juiste verwerking, en indien nodig de 

interpretatie, van de inspectiedata door de Databeheerder. 

Technisch adviseur 4 
 
Dagelijks beheerder 
Technisch adviseur 4 
 
Technisch adviseur 4 
Dagelijks beheerder 
 
 
Dagelijks beheerder 
Technisch adviseur 4 

Overlegt met (groepen van) 

bewoners en gebruikers van de 

openbare ruimte, over het gebruik 

en de kwaliteit van de domeinen 

speelvoorzieningen, 

straatmeubilair en bomen. 

Neemt, al dan niet samen met collega’s van andere sectoren, deel aan overleggen 

met bewoners, groepen en gebruikers van de openbare ruimte. 

Behartigt hier integraal de belangen van de afdeling Wijkzaken  voor wat betreft het 

dagelijks beheer en onderhoud voor de verschillende domeinen. 

Bevordert de relatie tussen bewoners en gebruikers van de openbare ruimte met de 

politiek op het gebied van dagelijks beheer en onderhoud in de wijk(en). 

Houdt periodiek een schouw op de verschillende domeinen met vakgenoten en 

gebruikers van de openbare ruimte. 

Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 
 
Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 

Advisering in het kader van de 

kapvergunningen. 

Geeft gevraagd adviezen voor het domein bomen binnen de aanvraagprocedure voor 

een velvergunning voor alle bomen in de openbare ruimte en beeldbepalende en 

monumentale bomen van particulieren. 

Verzorgt de eerste aanvraag voor het vellen van bomen in de openbare ruimte. 

Technisch adviseur 4 
 
 
Technisch adviseur 3,4 

Het uitvoeren en doen uitvoeren 

van het wettelijk verplichte 

veiligheidsonderzoek. 

Het controleren van door derden uitgevoerde nadere onderzoeken n.a.v de VTA’s. 

Het zelf uitvoeren van VTA inspecties. 

Technisch adviseur 4 

Het vervullen van de 

beheerdersrol voor kunstobjecten 

in de openbare ruimte. 

Deelname aan gemeentebrede overleggen betreffende kunst. 

Gedelegeerd opdrachtgever voor beheer en onderhoud aan kunstobjecten. 

 

Aanleveren van inspectiegegevens en dat voor bijhouding van het databestand van 

kunstobjecten.  

Vervallen 
Beheerder gebied 
Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 
Dagelijks beheerder 

Het verzorgen van de officiële 

kerstbomen in de openbare 

ruimte. 

Het jaarlijks uitzoeken, aankopen en laten aanleveren van de officiële kerstbomen in 

de stad. 

Het jaarlijks laten via een opdracht aan derden plaatsen, onderhouden en beheren 

van de officiële kerstbomen in de stad. 

Het gedurende de kerstperiode meerdere malen dagelijks controleren van de 

omstandigheden van de bomen en zo nodig zorg dragen voor een snel herstel. 

Het jaarlijks door derden laten verwijderen en afvoeren van de officiële kerstbomen 

in de stad. 

Procesmanager 4 
Beheerder gebied 



Deelnemen aan de 

werkoverleggen 

Periodiek voortgangsoverleg met de senior beheerders en de inspecteurs openbare 

ruimte. 

Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen binnen het team, het bureau 

en de afdeling.  

Vervallen 

Contacten Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-vertegenwoordigers  

en de overige gebruikers van de openbare ruimte. 

Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 

hoofdafdelingen en overige sectoren binnen de gemeente Haarlem. 

Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 

Bilateraal overleg met het hoofd 

DB en/of de senior beheerders 

Periodiek overleg en bespreking van vak- en werkinhoudelijke aangelegenheden. Vervallen 

 



Functie TOEZICHTHOUDER (wijkzaken, dbt) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Het beoordelen, behandelen en 

afhandelen van meldingen en 

klachten. 

De inspecteur ontvangt dagelijks de meldingen en klachten en beoordeelt deze. 

Aan de hand van de beoordeling bepaalt hij bij wie of waar de klacht wordt 

neergelegd en hoe deze kan worden behandeld en afgedaan.  

Hij geeft vorm en inhoud aan de communicatie over de meldingen en zorgt voor 

afstemming. 

Hij heeft periodiek overleg met de uitvoerende partij betreffende de afhandeling van 

de meldingen. 

Hij ziet er op toe dat de melding conform de afspraak is uitgevoerd. 

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 

Het dagelijks houden van 

integrale inspecties op het gebruik 

en de kwaliteit van de openbare 

ruimte op de thema’s schoon, heel 

en veilig. 

Bewaakt integraal het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte in het kader 

van het wijkbeheer door deze dagelijks te schouwen. 

Houdt de ontwikkelingen in het gebruik en de toestand van de voorkomende 

domeinen globaal bij. 

Hij schouwt periodiek het (deel)areaal voor alle domeinen in het toegewezen 

gebied, volgens een beschreven inspectiemethode en met het bijbehorende 

instrumentarium. 

Levert op basis van deze schouwen en inspecties input aan de gebiedsbeheerder 

voor de besteksvoorbereiding en actualisering van data voor beheer. 

Levert op basis van de inspecties en zijn ervaring ook kennis en input voor het 

toetsen avn bestekken en de voorbereiding van vergunningen en projecten aan 

verschillende collega’s. 

Spreekt bewoners en gebruikers van de openbare ruimte aan op verkeerd gebruik en 

schakelt indien nodig collega’s in voor de handhaving. 

Dagelijks beheerder 
 
Dagelijks beheerder 
 
Vervallen 
 
 
Vervallen 
 
Beheerder gebied 
 
 
Dagelijks beheerder 

Opdrachtverlening voor het 

dagelijks onderhoud aan de hand 

van losse overeenkomsten. 

Is gedelegeerd opdrachtgever voor het dagelijks beheer van de openbare ruimte. 

Voert op dit onderdeel directie over de uitvoering.  

Is verantwoordelijk voor de juiste inzet van het opgedragen budget.  

 

Beheerder gebied 
Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 

Toezicht houden op de naleving 

van overeenkomsten/bestekken en 

de uitvoering door aannemers. 

Sturing op kwaliteit is hierbij 

belangrijker dan op kwantiteit. 

Is gedelegeerd opdrachtgever voor het dagelijks beheer van de openbare ruimte en 

houdt als zodanig toezicht op de uitvoering. 

Controleert de logboeken van de aannemer op naleving van het bestek.  

Is eerste aanspreekpunt voor de aannemer.  

Bewaakt het toegekende budget.  

Voert op een constructieve en zakelijke manier overleg met de aannemer over de 

uitvoering van het dagelijks onderhoud.  

Beoordeelt op basis van de overeenkomsten de hoeveelheden en de prestaties van de 

opdrachtnemers. Onderhandelt bij meer of minder werk op een constructieve manier 

met de opdrachtgever over de wijze van verrekening.  

Beheerder gebied 
 
Vervallen 
Beheerder gebied 
Beheerder gebied 
Beheerder gebied 
 
Procesmanager 2,3,4 
 
 
Vervallen 



Houdt toezicht volgens afgesproken werkproces. 

Schrijft, indien nodig, boetes uit aan opdrachtnemers die verzaken te leveren wat het 

bestek vereist. Schaalt, bij zeer grote  opdrachtnemers, het uitschrijven van boetes 

op naar het bureauhoofd. 

Procesmanager 1,2,3,4 

Overleg met (groepen van) 

bewoners en gebruikers van de 

openbare ruimte, al dan niet 

samen met collega’s. 

Neemt, al dan niet samen met collega’s van andere sectoren, deel aan overleggen 

met bewoners, groepen en gebruikers van de openbare ruimte. 

Behartigt hier integraal de belangen van de afdeling Wijkzaken  voor wat betreft het 

dagelijks beheer en onderhoud. 

Bevordert de relatie tussen bewoners en gebruikers van de openbare ruimte op het 

gebied van dagelijks beheer en onderhoud in de wijk(en). 

Neemt deel aan eventuele wijkschouwen met de gebruikers van de openbare ruimte.  

Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 
Dagelijks beheerder 

Deelnemen aan de 

werkoverleggen 

Periodiek voortgangsoverleg met de senior beheerders en de inspecteurs openbare 

ruimte. 

Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen binnen het team, het bureau 

en de afdeling.  

Vervallen 
 
Vervallen 

Contacten Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-vertegenwoordigers  

en de overige gebruikers van de openbare ruimte. 

Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 

hoofdafdelingen en overige sectoren binnen de gemeente Haarlem. 

Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 

Bilateraal overleg met het hoofd 

DB en/of de senior beheerders en 

gebiedsbeheerders 

Periodiek overleg en bespreking van vak- en werkinhoudelijke aangelegenheden. Vervallen 

 



Functie MEDEWERKER BEGRAAFPLAATSEN (wijkzaken, begraafplaatsen) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Verricht grafwerkzaamheden. 
 

Delft graven waarbij gebruik wordt gemaakt van de graafmachine, en voor de 
veiligheid met mondkap en handschoenen. 
Ruimt graven en deponeert stoffelijke resten in een verzamelgraf.  Bij herbegraven 
wordt met respect omgegaan met de stoffelijke resten. Bij overbrenging naar een 
andere begraafplaats worden de stoffelijke resten geplaatst in een kist voor 
overdracht. 
Het chemisch ontsmetten van alle gebruikte materialen, om niet in aanraking te 
komen met giftig lijkenvocht.   

Medewerker begraafplaatsen 
 
Medewerker begraafplaatsen 
 
 
 
Medewerker begraafplaatsen 

Verricht onderhoudstaken. 
 

Verzorgt de graven door het schoonmaken van stenen, onkruid verwijderen, het 
rechtzetten van monumenten en het snoeien en verzorgen van planten.  
Snoeit bomen en hagen en steekt de kanten op het gehele begraafplaatsenterrein. 
Maakt daarbij gebruik van kettingzaag en bosmaaier.  
Reinigt de watergoten van de gebouwen op het terrein.  
Verricht klein dagelijks onderhoud aan de gebouwen op het terrein.  
Controleert periodiek het materiaal waarmee gewerkt wordt op kwaliteit en juiste 
opslag.  

Medewerker begraafplaatsen 
 
Medewerker begraafplaatsen 
Medewerker begraafplaatsen 
Medewerker begraafplaatsen 
Medewerker begraafplaatsen 
Medewerker begraafplaatsen 

Dienstverlening tijdens de 
begrafenisplechtigheid. 
 

Zoekt in overleg met nabestaanden een graf uit.  Informeert naar de wensen van de 
nabestaanden en probeert daar rekening mee te houden. Informeert en adviseert de 
nabestaanden ten aanzien van de keuze van de locatie van het graf op het terrein 
waarbij rekening wordt gehouden met wortels van bomen, waterstand, maaiveld, 
beplanting, zonlicht,  richting van het graf.   
Ontvangt en begeleidt als gastheer/voorloper de begrafenisstoet.  Heeft hierin een 
regisseursrol.  Treedt handelend op in geval er onverwachte situaties voordoen, 
bijvoorbeeld medische situaties (flauwvallen/hartproblemen), onenigheid tussen de 
gasten, problemen met de kist zelf.   
Draagt zorg voor het indalen van de kist 
Houdt continu toezicht op de begraafplaats.  Voorbeelden zijn: rolstoelbezoekers 
die vast komen te zitten, optreden tegen loslopende honden, personages 
aanspreken bij ongewenst gedrag. 
Fungeren als vraagbaak voor bezoekers die vragen/klachten/ opmerkingen 
hebben. 
Controleert het werk van steenhouwers op plaatsing op de juiste plek en of wordt 
voldaan aan de vergunning (maten en materialen).  
-      informeert bezoekers 

Medewerker begraafplaatsen 
 
 
 
 
Medewerker begraafplaatsen 
 
 
 
Medewerker begraafplaatsen 
Medewerker begraafplaatsen 
 
 
Medewerker begraafplaatsen 
Medewerker begraafplaatsen 

werkoverleg Heeft peridoek werkoverleg met de naaste collega’s en de leiding.  Medewerker begraafplaatsen 

 



TECHNISCH BEHEERDER (wijkzaken, DBT/Techniek) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Het behandelen van meldingen 

voor de technische domeinen 

Geeft, als gedelegeerd opdrachtgever, opdrachten aan in- externe opdrachtnemer(s). 

Ziet erop toe dat melding- en administratieve procedures op de 

juiste wijze worden gevoerd. 

Technisch adviseur 4 
Vervallen 

De voorbereiding van 

onderhoudsbestekken, voor klein 

onderhoud en dagelijks onderhoud 

waarbij de coördinatie ligt bij het 

bureau Techniek. 

Levert vanuit het vakspecialisme gevraagd een bijdrage aan de interpretatie van de 

inspectiedata voor kwalitatieve indeling van het beheerssysteem. 

Technisch adviseur 2,3 

Vervult de opdrachtgeverrol voor 

het dagelijks onderhoud voor de 

technische domeinen. 

 

Is gedelegeerd opdrachtgever voor de uitvoering van onderhoudsbestekken voor 

dagelijks onderhoud. 

Voert zelfstandig overleg met de opdrachtnemers en bepaalt daarbij de prioriteit van 

de werkzaamheden. 

Is beperkt budgethouder 

Is bij de uitvoering van onderhoudsbestekken besteksbeheerder en als zodanig 

aanspreekpunt voor externe marktpartijen. 

Toetst, in samenspraak met de directievoerder de aangeboden prestatie-

hoeveelheden binnen de kaders van de vigerende RAW-systematiek. 

Bepaalt op basis van de getoetste prestatiehoeveelheden het te accorderen volume. 

Is gedelegeerd opdrachtgever voor de uitvoering van niet programmatisch dagelijks 

onderhoud door het Service Bedrijf Haarlem ( SBH) of aannemer. 

Levert de mutatiegegevens voor de technische domeinen voor de hele stad aan bij 

het team Databeheer. 

Beheerder gebied 
Technisch adviseur 4 
Vervallen 
 
Vervallen 
Technisch adviseur 4 
 
Technisch adviseur 2,3,4 
 
Procesmanager 2,3,4 
Vervallen 
 
Technisch adviseur 4 
Dagelijks beheerder 

Advisering over 

instemmingsbesluiten en 

vergunningen, voor de openbare 

ruimte, voor zover die de 

technische domeinen betreffen 

aan: 

- Particulieren 

- bedrijven 

- instellingen 

- voormalige nutsbedrijven 

- e.d. 

Geeft gevraagd adviezen betreffende de technische domeinen binnen de 

aanvraagprocedure voor een vergunning die de mogelijke aanpassing van openbare 

ruimte betreft, zoals: 

Vergunning opbreken openbare weg  

Inritvergunning  

E.a. 

Beheerder gebied 

Advisering over de openbare 

ruimte, voor zover die de 

technische domeinen betreffen 

Adviseert pro-actief betreffende zijn specialisme en domein.  Technisch adviseur 1,2,3,4 



Deelnemen aan de 

werkoverleggen. 

Heeft wekelijks voortgangsoverleg met bureauhoofd. 

Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het bureau en de 

afdeling. 

Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg. 

Vervallen 
Vervallen 
 
Vervallen 

Contacten Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewonersvertegenwoordigers  

en de overige gebruikers van de openbare ruimte. 

Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige afdelingen van 

de afdeling Wijkzaken en overige afdelingen binnen de gemeente Haarlem. 

 

Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 

 



Functie TECHNISCH BEHEERDER BRUGGEN EN OEVERVOORZIENINGEN (wijkzaken, 
dbt/techniek) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Voorbereiden en uitvoeren van 
projecten in de technische 
domeinen 

stelt begrotingen, PvE’s, bestekken, tekeningen en planningen op 
maakt een keuze uit de offertes van leveranciers op basis van vooraf 
gestelde criteria 
zorgt voor uitvoering van de werkzaamheden volgens opdracht 
beslist zelfstandig over afwijkingen in de opdracht 
beslist over meer- of minderwerk 
coördineert de samenwerking tussen wegbeheerder, nutsbedrijven, 
aannemers, leveranciers,  politie en anderen 

Procesmanager 1,2,3,4 
Procesmanager 1,2,3,4 
 
Uitbesteed 
Procesmanager 1,2,3,4 
Procesmanager 1,2,3,4 
Deels uitbesteed 
Procesmanager 1,2,3,4 

Zorg dragen voor het beheer 
van apparatuur van de 
technische domeinen 

Draagt zorg voor het dagelijks beheer van apparatuur van de technische 
domeinen 
Draagt zorg voor afhandeling van storingen en schade 
Functioneert als storingswacht 
Verzorgt de financiële bewaking van het onderhoudsbudget 
Opstellen van beheerplannen voor de installaties 

Deels uitbesteed 
Technisch adviseur 3,4 
Technisch adviseur 3,4 
Technisch adviseur 4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 
Strategisch beheerder 1,2 

Zorg dragen voor 
gegevensbeheer, coördinatie, 
samenwerking, overleg en 
controle 

Verantwoordelijk voor beheer van revisiegegevens 
Coördinatie tijdelijke verkeersmaatregelen 
In de samenwerking met verkeerskundige verantwoordelijk voor technische 
uitvoering  
Overleg en controle van externe partijen inzake onderhoud 
Aanleveren van input voor het MeerJarenProgramma 
 
Leveren van vakinhoudelijke kennis bij projecten die door Stedelijke 
projecten worden uitgevoerd (als realisatie van het MJP) 

Databeheerder 
Dagelijks beheerder 
Dagelijks beheerder 
 
Beheerder gebied 
Beheerder gebied 
Dagelijks beheerder 
Uitbesteed 

 Verricht op verzoek werkzaamheden ter ondersteuning van de afdeling 
Heeft drie wekelijks voortgangsoverleg met bureauhoofd.  
Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het bureau 
en de afdeling.  

Vervallen 
Vervallen 
Vervallen 

Contacten Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-
vertegenwoordigers  en de overige gebruikers van de openbare ruimte.  
Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 
afdelingen van de afdeling Wijkzaken en overige afdelingen binnen de 
gemeente Haarlem. 

Beheerder gebied 
 
Beheerder gebied 

 



Functie SENIOR BEHEERDER BEGRAAFPLAATSEN (wijkzaken, dbt, begraafplaatsen) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Leiding geven Geeft op mensgerichte en doelmatige wijze leiding aan de medewerkers van 
de Begraafplaatsen en hanteert hierbij de principes van IRM. De 
werkzaamheden zijn psychisch belastend en hebben een groot 
afbreukrisico.  
Is verantwoordelijk voor een verantwoorde uitvoering van personeels-. 
Organisatie- en financieel beleid. 
Stimuleert eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling van 
medewerkers.  

Vervallen 
 
 
Senior beheerder begraafplaatsen 
 
Vervallen 

Bedrijfsvoering Is verantwoordelijk de uitvoering van het werk: planning, en coördinatie.  
Is verantwoordelijk voor kostenbewust werken 
Zorgt voor informatievoorziening (incl. klachtenafhandeling) van en naar 
Begraafplaatsen en zorgt voor het werkoverleg 
Bewaakt en ontwikkelt de kwaliteit van de producten en de bedrijfsvoering 
Neemt initiatieven en draagt zorg voor opstelling en bewaking van 
jaarbudgetten en jaarplanning en levert gegevens hiervoor aan 
Vertaalt eisen, wensen en budgetten in concrete resultaten en stelt 
prioriteiten 
Levert gegevens aan tbv managementrapportages en nota’s 
Houdt toezicht op het werk van derden 

Senior beheerder begraafplaatsen 
Vervallen 
Senior beheerder begraafplaatsen 
 
Vervallen 
Senior beheerder begraafplaatsen 
 
Afdelingsmanager 
Senior beheerder begraafplaatsen 
Vervallen 
Senior beheerder begraafplaatsen 
 

Beleidsbijdragen Draagt bij aan visieontwikkeling van het bureau NME/Begraafplaatsen 
Levert bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van het bureau 
NME/Begraafplaatsen 

Senior beheerder begraafplaatsen 
Senior beheerder begraafplaatsen 
 

Deelnemen aan overlegvormen 
en onderhouden contacten 

Neemt deel aan diverse overlegvprmen binnen en buiten het bureau 
NME/Begraafplaatsen 
Vertegenwoordigt de gemeente in projecten en diverse externe overleggen.  

Senior beheerder begraafplaatsen 
 
Vervallen 

Projecten Is verantwoordelijk voor in overleg uit te voeren projecten binnen het 
bureau NME/BP conform de projectopdracht 

Vervallen 

Begeleiden en reguleren van 
de gevolgen van de psychisch 
belastende werkzaamheden 

De gevolgen van de psychisch belastende werkzaamheden op de 
begraafplaatsen vereisen een specifieke vorm van 
begeleiding/ondersteuning 

Senior beheerder begraafplaatsen 
 

Vervangen van het 
Bureauhoofd 
NME/Begraafplaatsen 

Vervangt het bureauhoofd NME/Begraafplaatsen bij afwezigheid Vervallen 

 



Functie senior beleidsmedewerker (wijkzaken, beleid ogv) 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 

De ontwikkeling van beleidskaders 

ten behoeve van  ontwikkeling en 

beheer Openbare ruimte, op de 

beleidsvelden Groen, Verkeer, en 

Water gericht op optimalisering van 

beeldkwaliteit en gebruik van 

openbare ruimte. Hierbij is ook 

sprake van het houden van overzicht 

op speelveld van die openbare 

ruimte in relatie tot partners op het 

beleidsterrein resp. 

financieringsmogelijkheden 

- Draagt zorg voor de ontwikkeling van beleids en 
beheerinstrumentarium met betrekking tot het toegewezen 
domein/taakgebied.  

- Analyseert en vertaalt relevante maatschappelijke en 
politiek/bestuurlijke ontwikkelingen en adviseert over de 
gevolgen daarvan.  

- Uitwerken collegeprogramma naar meetbare doelen en oog 
voor samenhang hoofdafdelingen/beleidsvelden.  

- Waarborgen uitvoering van de visie op het vlak van  beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte in de gemeentelijke 
organisatie. 

- Oriëntatie op de ontwikkelingen op beleidsterrein 
- Initiatieven tot verbindingen met en samenwerking met partners 

op het speelveld van de openbare ruimte 
- Advisering aan het bestuur en derden op het beleidsterrein 
 

Beleids- en accountsmanager B 
 
 
Senior beleidsadviseur 
 
 
Senior beleidsadviseur 
 
 
Werkwijze is gewijzigd (zie Bijlage B), 
beleids- en accountmanager B 
 
Senior beleidsadviseur 
Gebiedsverbinder 
 
Senior beleidsadviseur 

Coördinatie op een cluster van een 

van de beleidsterreinen (Groen, 

Verkeer, Water) 

- Het coördineren en inhoudelijk aansturen van medewerkers op 
een cluster van beleidsterreinen m.b.t.  de inhoud van de taken, 
alsmede de vertaalslag maken naar het afdelingshoofd van de 
ontwikkelingen en resultaten.  

- Het uitwerken van de planning en zorg voor het behalen van de 
geplande resultaten 

- Inrichten en bijstellen van werkprocessen, signalering voor 
bijstelling 

- Zorgen voor proces coördinatie en integrale advisering 
- Adviseert en informeert het afdelingshoofd over personele 

aangelegenheden 
- Signaleert en rapporteert afdelingsoverstijgende problemen en 

draagt bij aan de oplossing  ervan 
 

Senior beleidsadviseur 
 
 
 
 
Senior beleidsadviseur 
 
Senior beleidsadviseur 
 
Senior beleidsadviseur 
Senior beleidsadviseur 
 
Senior beleidsadviseur 
 



Kaders voor projecten en dagelijks 

onderhoud. 

- Bepalen van beleidsmatige (schoon, heel, veilig, etc.) en 
bedrijfseconomische uitgangspunten op basis waarvan de 

programma’s en werkplannen ingevuld kunnen worden voor 

zover het het toegewezen domein/taakgebied betreft. 

Beleids- en accountmanager B 
 

Werkplannen/beleidsagenda. - Doet voorstellen voor de beleidsagenda op het toegewezen 
domein/taakgebied.  

 

Beleids- en accountmanager B 
 

Beleidsnota’s en andere producten 

voor het bestuur. 

- Vervaardigen van, danwel zorg dragen voor, alle beleidsnota’s 
en andere producten voor het bestuur met betrekking tot het 
toegewezen domein/taakgebied.  

 

Beleids- en accountmanager B 
Senior beleidsadviseur 
 

Bijdragen aan beleidsvoorstellen van 

andere sectoren. 

- Vervaardigen van, danwel zorg dragen voor, bijdragen in 
woord en schrift ten behoeve van beleidsvoorstellen van andere 
sectoren. Voorgaande met betrekking tot het toegewezen 
domein/taakgebied (of als daar het zwaartepunt ligt).  

Beleids- en accountmanager B 
Senior beleidsadviseur 
 

Bestuurs- en 

managementrapportages. 
- Vervaardigen van bestuurs- en managementrapportages voor 

zover het het toegewezen domein/taakgebied betreft. 

Beleids- en accountmanager B 
 

Budgetten. - Bepalen van de jaarbudgetten voor de korte-, middellange en 
lange termijn voor de vervangingsinvesteringen, groot 
onderhoud en klein onderhoud voor zover het het toegewezen 
domein/taakgebied betreft.  

- Ziet toe op de vertaling van de budgetten voor de 
vervangingsinvesteringen, het groot onderhoud en het dagelijks 

Strategisch beheerder 1,2 
 
 
 
Gebiedsmanager 
Strategisch beheerder 1,2 



onderhoud in concrete werkplannen voor zover het het 

toegewezen domein/taakgebied betreft.  

 

Subsidieaanvragen. - Daar waar mogelijk binnen het domein/taakgebied zorg dragen 
voor het aanvragen van subsidie en de begeleiding van de 
subsidieaanvraag .  

Strategisch beheerder 1,2 
Gebiedsmanager 
Procesmanager 1,2,3,4 

Contractbeheer. - Vervaardigen van, danwel zorg dragen voor, meerjarige 
contracten (DVO’s, etc.) ten behoeve van verzelfstandigde 
organisaties en andere partners en het zonodig aanpassen van 
lopende contracten.  

Procesmanager 1,2,3,4 
Beleids- en accountmanager B 

Begeleiding van 
(beleidsondersteunende) medewerkers 
van het bureau 

 Manager beleid OGV 
Senior beleidsadviseur 

Bilateraal overleg met het 
bureauhoofd 

- Daar waar nodig werkzaamheden/vraagstukken met het 
bureauhoofd bespreken 

Beleids- en accountmanager B 
Senior beleidsadviseur 

Deelnemen aan de werkoverleggen. - Heeft regelmatig voortgangsoverleg met het bureauhoofd en de 

planner. 

- Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen 

het bureau en de afdeling. 

- Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg met : 

- Inspecteur Openbare Ruimte (DB&T) 

- Gebiedsbeheerder (DB&T) 

- Databeheerder (Programma’s) 

- Medewerker Programmamanagement 

- accountmanager 
 

Vervallen 
 
 
 
 
Vervallen 
 
 

 



Functie COÖRDINATOR PROGRAMMA’S (wijkzaken, programma’s ogv) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Het opstellen van integrale 

complexe(meerjaren) 

programma’s voor de openbare 

ruimte. 

Zet de door bureau Beleid gegenereerde en daarvoor benoemde 
budgetten voor het toegewezen domein om in 
(meerjaren)uitvoeringsprogramma’s en prognotiseert voor de 
(middel)lange termijn de (meerjaren)programma’s als 
ondersteuning voor de nog door bureau Beleid te genereren 
gelden.  

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 
Strategisch beheerder 1,2 

Coördinatie op de 

programmering en voortgang 

van de planning t/m uitvoering 

van werken in de openbare 

ruimte 

Draagt zorg voor de ontwikkeling beheerinstrumentarium met 
betrekking tot het toegewezen taakgebied, geredeneerd vanuit het 
opdrachtgeverschap 
Vertaalt politieke doelstelling van het onderhoudsprogramma naar 
resultaat gerichte planning en controle m.b.t.  de voortgang. 
Waarborgen van uitvoering van de visie op het vlak van beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte in de gemeentelijke organisatie 
Oriëntatie op de ontwikkelingen op het terrein van 
opdrachtgeverschap 
Initiatieven tot verbindingen met en samenwerking met partners op 
het speelveld van de openbare ruimte. 

Vervallen 
 
 
Strategisch beheerder 1 
 
Strategisch beheerder 1 
 
Procesmanager 1,2 
 
Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 

Integrale afstemming met 

interne en externe partners voor 

toekomstige projecten. 

Zorg dragen voor een meerjarenplanning met betrekking tot het 
toewezen domein die maximaal is afgestemd met initiatieven van 
interne en externe partners.  

Werkwijze is gewijzigd (zie bijlage B) 
Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 
Strategisch beheerder 1,2 

Het formuleren van 

projectopdrachten voor 

complexe onderhouds- en 

inrichtingswerken 

Het maken van (project)opdrachten ten behoeve van het 
toegewezen domein.  

Procesmanager 1,2,3,4 
Gebiedsmanager 

Het zelfstandig kunnen 

optreden  tot en met de 

ontwerpfase als trekker van een 

OGV-project. 

Draagt zorg voor complexere programma’s van eisen voor de 
zwaardere projecten opgenomen in de meerjarenplanning van het 
toegewezen domein.  
Invullen van het opdrachtgeverschap bij die werken die 
opgenomen zijn in de meerjarenplanning van het toegewezen 
domein. 
In sommige en door het bureauhoofd benoemde gevallen als 
trekker verantwoordelijk tot en met de ontwerpfase van een 
project.  

Procesmanager 1,2,3,4 
Technisch adviseur 1,2,3,4 
 
 
 
 

In samenwerking met de 

gebiedsbeheerders zwaardere  

Als opdrachtgever toetsen van de op te leveren werken aan de 
gemaakte afspraken en bij goedkeuring zorg dragen voor de 
ondertekening/instemming van/met het procesverbaal van 

Procesmanager 3,4 
Technisch adviseur 3,4 
Beheerder gebied 



beheertoetsen uitvoeren en 

projecten na oplevering in 

beheer nemen. 

oplevering.  Dagelijks beheerder 

Het coördineren van het laten 

maken van complexere 

onderhoudsbestekken. 

Zet de door bureau Beleid gegenereerde en daarvoor benoemde 
budgetten voor het dagelijks onderhoud binnen het toegewezen 
domein om in onderhoudsbestekken en ziet toe op de uitvoering 
daarvan bij DWT. 

Technisch adviseur 2,3 
Procesmanager 2,3,4 
Dagelijks beheerder 
Beheerder gebied 

De volledige aansturing van de 

verzelfstandigde 

uitvoeringsorganisaties. 

Het toezien op een correcte toepassing van de contracten gesloten 
met verzelfstandigde organisaties en andere partners binnen het 
toegewezen domein.  

Procesmanager 2,3 

Bilateraal overleg met het 
bureauhoofd.  

Daar waar nodig werkzaamheden/vraagstukken met het 
bureauhoofd  bespreken.   

Op alle functies van toepassing 

Deelnemen aan de 

werkoverleggen. 

Heeft regelmatig voortgangsoverleg met het bureauhoofd . 

Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het 

team, het bureau en d afdeling. 

Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg met : 

Inspecteur Openbare Ruimte (DTW) 

Gebiedsbeheerder (DTW) 

Databeheerder (Programma’s) 

Medewerker (Beleid) 
 

Vervallen 

 



Functie STADSDEELREGISSEUR (wijkzaken, gebiedsmanagent) 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Ontwikkelen en inrichten van 
uitvoeringsgerichte 
wijkcontracten  

Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een uitvoeringsgericht 
wijkcontract gericht op verbetering van de leefbaarheid en veiligheid 

Gebiedsverbinder 

 Draagt zorg voor inbreng van bewoners,   
Draagt zorg voor het zoeken van partners die verbonden willen worden aan het 
wijkcontract  
Stelt het bijbehorende wijkcontract op 

Gebiedsverbinder 
Gebiedsverbinder 
 
Gebiedsverbinder 
Gebiedsmedewerker 

 Werkt het wijkcontract uit in overleg met interne afdelingen en externe partners, 
maakt afspraken over  taakverdeling, beïnvloedt besteding van interne en externe 
budgetten en legt het wijkcontract voor aan  B&W voor  besluit 
Organiseert overlegstructuur t.b.v. realisatie en voortgang van wijkcontract 
Houdt voortgang, realisatie bij en signaleert stagnatie van het wijkcontract  d.m.v. 
voortgangsrapportage aan MT wijkzaken en programmadirecteur 

Gebiedsverbinder 
 
 
Gebiedsverbinder 
Gebiedsverbinder 

 Het verder ontwikkelen van het wijkgericht werken samen met interne en extrene 
partners. 
De wijkcontracten is een pilot en worden na twee jaar  geevalueerd 
Op basis van ervaringen moet het wijkgericht werken voor de toekomst nader 
vorm worden gegeven 
Adviseert college en raad over toekomst wijkgericht werken 

Vervallen 
 
Gebiedsverbinder 
Vervallen 
 
Vervallen 

Ontwikkelen en inrichten van 
stadsdeeluitvoeringsprogramma 
(STUP) 
als plannings- en communicatie 
instrument 

Stelt op basis van informatie van interne en externe partners over hun projecten, 
activiteiten en werkzaamheden een stadsdeeluitvoeringsprogramma op en legt dit 
voor aan B&W voor besluit  

Vervallen 

 Geeft (op basis van  STUPs) een participatie- in inspraakadvies richting (hoofd) 
afdelingen (zoals Stadszaken en Stadsbedrijven) en externe partners waaronder  
wijkraden 
Toetst en intervenieert in participatie- en inspraaktraject van afdelingen 
Informeert bewoners en belanghebbenden op basis van STUP over participatie- en 
inspraakmogelijkheden 
Implementatie van de STUP op Haarlem-site (gebruik nieuwe media) 

Gebiedsverbinder 
 
 
Gebiedsverbinder 
Gebiedsverbinder 
Gebiedsmedewerker 
Gebiedsverbinder 
Gebiedsmedewerker 

 Heeft een signalerende taak rondom uitvoering participatie en inspraak richting 
bestuur 

 

 Stemt op basis van STUPS, indien noodzakelijk, werkzaamheden van afdelingen 
en externe partners af.  
Signaleert stagnatie van het STUP d.m.v. tussentijdse voortgangsrapportage aan 
MT wijkzaken en programmadirecteur 

Gebiedsmanager 
 
Gebiedsmanager 
Gebiedsmedewerker 

Beheer beschikbare budgetten en Initieert,  stimuleert of faciliteert aanvragen voor leefbaarheidsbudget en Gebiedsverbinder 



afleggen van verantwoording 
daarover 

bewonersinitiatieven gericht op duurzame verbetering van woon- en leefklimaat in 
de wijken 
Is verantwoordelijk voor de besteding van het leefbaarheidsbudget,  budget voor 
het wijkcontract,  budget bewonersinitiatieven (vouchers ministrie VROM).  
Stelt financiële rapportage op via bedrijfsbureau wijkzaken naar concern 

 
 
Gebiedsmanager 
Gebiedsverbinder 
Gebiedsmanager 
Gebiedsmedewerker 

 Doet verdelingsvoorstellen voor budget wijkraden en budget 
bewonersondersteuning (algemene en fysieke projecten/ruimtelijke plannen) en 
stelt beschikkingen op. 
 

Gebiedsverbinder 

Structureren van overlegvormen 
op gebied van wijkgericht werken 

Organiseert en structureert overlegvormen op strategisch/tactisch en operationeel 
niveau 

Gebiedsverbinder 
Gebiedsmanager 

 Is voorzitter van het strategische/tactisch  overleg in het stadsdeel; een overleg 
met wijkraden en externe partnes zoals politie,  corporaties.  In het 
strategisch/tactisch overleg worden voor het stadsdeel belangrijke lopende 
beleidsvoornemens, projecten en ontwikkelingen besproken.  
Is deelnemer aan het dagelijks beheeroverleg (operationeel niveau) in het stadsdeel 
Is voor zitter van het (virtuele) gebiedsteam bestaande uit vertegenwoordigers van 
wijkzaken. Overige afdelingen schuiven op ad hoc basis aan of kunnen 
vragen/knelpunten inbrengen. Stadsdeelregisseur heeft de rol het bespreken van 
knelpunten en het stroomlijnen en afstemmen van projecten en producten uit het 
STUP  

Gebiedsverbinder 
 
 
 
Vervallen 
Vervallen 

Stadsdeelregie: treedt op als 
internmediair tussen het 
stadsdeel,  externe partners 
(wijkraden, corporaties) en 
ambtelijke organisatie  

onderhouden van relatienetwerk 
aanspreekpunt voor georganiseerde partners 
Trekt in de rol van regisseur interdisciplinaire vragen en klachten die vastlopen in 
de ambtelijke organisatie vlot: haalt de juiste externe en interne disciplines aan 
tafel,  maakt afspraken over  taakverdeling, beïnvloedt de besteding van interne en 
externe budgetten en monitort de voortgang.  
Pakt signalen over leefbaarheidsiniatieven en –problemen op, haalt de juiste 
externe en interne disciplines aan tafel,  maakt afspraken over taakverdeling, 
beïnvloedt besteding van interne en externe budgetten en monitort de voortgang 
 

Gebiedsverbinder 
Gebiedsverbinder 
Gebiedsverbinder 
 
 
 
Gebiedsverbinder 

Leveren van beleidsbijdragen Levert bijdrage aan beleid op gebied van : 

- partcipatie & inspraak   

- wijkradenstelstel 

- bewonersondersteuning  

- wijkgerichtwerken in algemene zin 

- prestatiecontracten welzijnsorganisaties 

Gebiedsverbinder 
Gebiedsmedewerker 

Verordening wijkraden, 
bewonersondersteuning en 
bewonersinitiatieven  

Onderhoudt en ontwikkelt verordening wijkraden en bewonersondersteuning en 
bewonersinitatieven (vouchers min. VROM): stadsdeelregisseur in samenspraak 
met concernstaf  
Ziet toe op naleving van de verordeningen  

Gebiedsverbinder 
 
 
Gebiedsverbinder 

Bijhouden van kennis en 
competenties 

Neemt deel aan trainingen, cursussen, seminars,  kennisplatforms Op alle functies van toepassing 

Leveren van een bijdrage aan de 
ontwikkeling van de afdeling 

Levert bijdrage aan stadsdeelvisie  en bijbehorende gebiedsprogramma 
(programmamanager gebiedsontwikkeling is verantwoordelijk  voor 

Gebiedsverbinder 



totstandkoming stadsdeelvisie en gebiedsprogramma) 

Frequent overleg met 
programmamanager 
gebiedsontwikkeling en het 
afdelingshoofd 

 Vervallen 

Frequent overleg met 
medewerkers op terrein van 
managementondersteuning en 
communicatie 

 Vervallen 

werkoverleg 
 

 Vervallen 

   

 



Functie senior beheerder Kabels +  Leiding 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Nieuwe functie 
Coördinatie ondergrondse infrastructuur - Zorgt er voor dat werken aan kabels en leidingen zoveel mogelijk 

worden gecombineerd en geïntegreerd en legt dit vast in de 
werkplannen 

- Adviseert en coördineert de werkvoorbereiders van civiele werken 
in- en extern 

- Pleegt overleg met (particuliere) aanvragers en (senior) 
projectleiders en zorgt voor  afstemming van de werkzaamheden 
tussen aannemers.  Dit gebeurt al dan niet in opdracht van de 
gemeente 

- Coördineert de samenwerking tussen wegbeheerders,  
nutsbedrijven, aannemers, politie,  hulpdiensten en andere 
betrokkenen om overlast voor anderen zo beperkt mogelijk te 
houden 

- Is verantwoordelijk voor initiëring en in standhouding van de 
communicatie tussen betrokken partijen 

Technisch adviseur 2,3 
 
 
Vervallen 
 
Vervallen 
 
 
 
Technisch adviseur 2 
 
 
 
Technisch adviseur 2, 3 

Vergunningverlening - Beoordeelt aanvragen en verleent vergunningen en 
instemmingbesluiten voor kabel- en leidingwerken 

- Adviseert de juridisch beleidsmedewerker bij het opstellen van 
algemene vergunningsvoorwaarden en exploitatieovereenkomsten 

Technisch adviseur 2,3 

 

Technisch adviseur 3 

Deelnemen aan de werkoverleggen. - Heeft wekelijks voortgangsoverleg met bureauhoofd. 

- Neemt periodiek deel aan functionele werkoverleggen, binnen het 

bureau en de afdeling. 

- Heeft periodiek functioneel werk-/dossieroverleg met: 

- Medewerkers vanafd OGV en bureau DB 

Vervallen 

Technisch adviseur 1,2,3,4 

 

Vervallen 

Contacten - Heeft zonodig functionele contacten met bewoners, bewoners-

vertegenwoordigers  en de overige gebruikers van de openbare 

ruimte. 

 

 

Heeft zonodig functionele contacten met collega’s binnen de overige 

afdelingen van de afdeling Wijkzaken en overige afdelingen binnen de 

gemeente Haarlem. 

 

Gebiedsmanager 

Gebiedsverbinder 

Procesmanager 3,4 

Dagelijks beheerder 

Beheerder gebied 

Technisch adviseur 2,3,4 

Procesmanager 3,4 

 

 



Bijlage C 

 

Gelijksoortige functies 
 

In het ‘Plaatsingsproces reorganisaties 2012’ is afgesproken dat gelijksoortige functies, die in alle 

betrokken organisatieonderdelen voorkomen, behandeld worden over de hoofdafdelingen heen (dus 

geen behandeling per hoofdafdeling).  De volgende functies in de oude organisatie-onderdelen zijn 

bepaald als ‘soortgelijk’: 

 

 Functie oud    Fte oud  Schaal oud Functie nieuw Schaal nw 

SZW: 

- Management-assistent   1,00   8 Ondersteuner 1  8 

- Coördinator P&C   1,00  10 P&C medewerker 10 

- Secretariaatsmedewerker**  1,22  6 Ondersteuner 2  7 

Wijkzaken: 

- Management-assistent   1,23   7 Ondersteuner 2  7 

- Management-assistent Beleid OGV 0,75   7 Ondersteuner 2  7 

- Management-assistent DBT  0,50   7 Ondersteuner 2  7 

- Management-assistent Dagelijks beh 0,50   7 Ondersteuner 2  7 

- Management-assistent Techniek 0,50    7 Ondersteuner 2  7 

- Management-assistent Gebiedsman 1,90   7 Ondersteuner 2  7 

- Management-assistent Progr OGV 0,75   7 Ondersteuner 2  7 

- Programma-assistent   2,10   8 Ondersteuner 1  8 

- Senior adv bedrijfsvoering  2,00   10A P&C medewerker 10 

Stedelijke Projecten 

- Management-assistent   2,00   7 Ondersteuner 2  7 

- Projectsecretaris   7,90   8 Ondersteuner 1  8 

- Senior projectsecretaris**  4,60   9 Ondersteuner 1  8 

- Medewerker planning en control 2,80   10A P&C medewerker 10 

Stadszaken 

- Management-assistent  (Vastgoed) 0,50   7 Ondersteuner 2  7 

- Management-assistent (E&C)  0,50  7 Ondersteuner 2  7 

 
** formeel is de status van de functie “vervallen”. Op basis van feitelijke werkzaamheden worden de taken voortgezet. De persoonlijke 

status wordt daarmee voortgezet formatie verminderd. 

 

Voor bepaling van de status is de volgende vergelijking toegepast (alle hoofdafdelingen 

samengevoegd): 

Functie nieuw  Schaal nw Fte nw Schaal oud Fte oud   Status 

Ondersteuner 1   8  11,0 8 en 9  15,60  voortgezet form verm 

Ondersteuner 2   7    7,00 7  10,35  voortgezet form verm 

P&C –medewerker 10    7,00 10 en 10A   5,80  voortgezet 

            























































































































































































Bijlage E Formatievergelijking oud - nieuw afdeling Beleid OGV

Beleidsmedewerkers WZ/OGV --> SZ Stadszaken, Afdeling OGV

Functie Formatie Schaal functie formatie schaal Status 

Afdelingshoofd 1 13 Afdelingshoofd 1,00 13 voortgezet

Management assistent 0,75 7 Ondersteuner 2 0,75 7 Voortgezet, formatie verminderd

Beleidsmedewerker 3,15 10 Beleids-/accountmedewerker C 2,00 10 voortgezet, formatie verminderd

Coördinator Beleid 3 11A Senior beleidsadviseur 2,00 11A voortgezet, formatie verminderd

Medewerker Beleidsondersteuning 1,06 8

Senior Beleidsmedewerker 4,9 10A Beleids-/accountmedewerker B 6,90 10A voortgezet

Strategisch Medewerker 0,8 11

14,66 12,65

Status functies Fte's Personen status fte's

= Voortgezet 40,25% 5,9 7 voortgezet 7,90

= voortgezet formatie verminderd 47,07% 6,9 6 voortgezet formatie verminderd 4,75

= Vervallen 12,69% 1,86 2

Totaal 100,00% 14,66 15 12,65



Bijlage F WORDT-/WAS-lijst Wijkzen, afd. OGV - Stadszaken, afd. OGV
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M
otiv

at
ie

StZ,  OGV Afdelingshoofd 1,00 13 voortgezet WZ Beleid OGV Afdelingshoofd 1,00 0,94 13 Voortgezet Ongewijzigd voortgezet

StZ,  OGV Management assistent 0,75 7 voortgezet, fte 

verminderd

WZ Beleid OGV Management Assistent 0,75 1,00 7 Voortgezet, fte 

verminderd

Ongewijzigd voortgezet

StZ,  OGV Beleids-/accountmedewerker C 2,00 10 voortgezet fte 

verminderd

WZ Beleid OGV Beleidsmedewerker 3,15 1,78 10 Voortgezet, fte 

verminderd

Voortgezet, formatie verminderd, vacatureruimte wordt ingeleverd.

StZ, OGV Senior Beleidsadviseur 2,00 11A voortgezet, fte 

verminderd

WZ Beleid OGV Coördinator Beleid 3,00 2,89 11A Voortgezet, 

voortgezet fte 

verminderd

Voortgezet, formatie verminderd ivm effiency

StZ, OGV Beleids-/acccountmedewerker B 6,90 10A voortgezet WZ Beleid OGV Senior Beleidsadviseur 4,90 5,47 10A Voortgezet Voortgezet, formatie wordt met 2 fte vermeerderd

WZ Beleid OGV Medewerker Beleidsondersteuning 1,06 0,56 8 Vervallen Vervalt, ivm effiency, taken worden uitgevoerd door management assistent

WZ Beleid OGV Strategisch Medewerker 0,80 1,00 11 Vervallen Effiency, taken worden op lager niveau uitgevoerd en toegevoegd aan beleids-

accountmedew.

StZ, Management Programmamanager 1,00 13 nieuw WZ Management

StZ, Management Ondersteuner 2 0,50 7 nieuw WZ management



Bijlage G

Capaciteit projectorganisatie 2013

Functie May  2013 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 Oct  2013 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 Mar  2014 apr-14 May  2014

Planner 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Senior Planner 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Projectmanager 10A 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6

Projectmanager 11 1,3 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7

Projectmanager 11A 1,1 0,8 0,8 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Projectmanager 12 1,4 1,0 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7

Projectsecretaris 2,3 1,8 1,9 1,7 1,5 1,5 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9

Werkvoorbereider 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1

Directievoerder 2,0 1,7 1,6 1,0 1,0 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Sr Directievoerder 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Technisch medewerker plus 2,7 1,8 1,9 1,6 1,4 1,5 1,2 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4

totaal 13,6 10,3 11,0 9,2 8,2 7,9 6,7 5,9 5,5 4,8 4,8 4,3 4,3



BIJLAGE H: FUNCTIEVERGELIJKING MANAGEMENT VANAF SCHAAL 12
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GOB Manager Afdeling 1,00   

4,00

14 voortgezet   

nieuw 

De nieuwe functie is ontstaan vanuit de filosofie waarin de managementsfunctie is losgekoppeld van de inhoud en het zwaartepunt bij 

het managen van het organisatieonderdeel ligt. De functie is sterk extern gericht met het oog op de doorontwikkeling naar een 

adaptieve organisatie. De functie is niet alleen verantwoordelijk voor het integraal management van de eigen afdeling maar adviseert 

ook over de ontwikkeling van de hoofdafdeling en van de organisatie als geheel. Bouwsteen LM14 wordt onder meer getypeerd door 

het management van een midelgrote op beheer, advies en beleidsuitvoering gerichte eenheid op het derde echelon, met een 

complextiteit die voortkomt uit de omvang, de beheersbaarheid en de werkprocessen, de in- en externe relaties en het afbreukrisico 

(zie uitzondering: Afdelingshoofd Projectmanagement).

SZW Manager Afdeling 4,00 14 nieuw Idem

SZ/VG Manager Afdeling 1,00 13 nieuw Idem

STP Project- 

management

Afdelingshoofd 14 1,00 voortgezet Voortgezet in de nieuwe functie Manager Afdeling, LM14: management van een midelgrote op beheer, advies en beleidsuitvoering 

gerichte eenheid op het derde echelon, met een complextiteit die voortkomt uit de omvang, de beheersbaarheid en de werkprocessen, 

de in- en externe relaties en het afbreukrisico.

SZ/VG Vastgoed Afdelingshoofd 14 1,00 vervallen Is in de oude organisatie een niet bezette functie. In nieuwe organisatie opnieuw beschreven en gewaardeerd in schaal 13.

STP Techniek en 

Advies

Afdelingshoofd 13 1,00 vervallen In de oude organisatie is Bouwsteen LM 13 van toepassing: een middelgrote eenheid op het derde echelon, verantwoordelijk voor 

uitvoering van beleid, controle c.q. toetsing en beheer op een bepaald werkterrein met diverse aspecten, betrokken bij 

beleidsontwikkeling. Inherent aan het werkterrein is het omgaan met veel en vaak complexe externe relaties. In de nieuwe organisatie 

is sprake van een complexiteit die veel verder gaat dan de externe relaties, nl. de omvang, de beheersbaarheid en de werkprocessen, 

de in- en externe relaties en het afbreukrisico. Conclusie: er is geen sprake van een voortgezette functie.

STP Kwaliteit en 

Informatie

Afdelingshoofd 13 1,00 vervallen Idem

WZ Dagelijks Beheer 

en Techniek

Afdelingshoofd 13 1,00 vervallen Idem

WZ Gebieds- 

management

Afdelingshoofd 13 1,00 vervallen Idem

WZ Programma's 

OGV

Afdelingshoofd 13 1,00 vervallen Idem

SZW Beleid en 

Bedrijfsvoering

Afdelingshoofd 13 1,00 vervallen Idem

SZW DF&A Afdelingshoofd 12 1,00 vervallen Idem

SZW W&I A Afdelingshoofd 12 1,00 vervallen Idem

SZW W&I B Afdelingshoofd 12 1,00 vervallen Idem

WZ Beleid OGV Afdelingshoofd 13 1,00 voortgezet Gaat ongewijzigd over naar hoofdafdeling Stadszaken.

WZ Bedrijfsbureau Bureauhoofd 12 1,00 vervallen In de oude organisatie is Bouwsteen LM12 van toepassing: een kleine eenheid met beheers- en/of dienstverleningstaken op een 

werkterrein met veel verbanden met anderen, in- en extern. In de nieuwe organisatie is sprake van management van een middelgrote 

afdeling waarbij sprake is van een complextiteit die voortkomt uit de omvang, de beheersbaarheid en de werkprocessen, de in- en 

externe relaties en het afbreukrisico. Conclusie: er is geen sprake van een voortgezette functie. 

WZ Dagelijks Beheer 

en Techniek

Bureauhoofd 12 1,00 vervallen Idem

StZ Vastgoed Vastgoedbeheer Bureauhoofd Vastgoedbeheer 12 1,00 vervallen Idem

StZ Vastgoed Vastgoedbeheer Bureauhoofd Vastgoedontwikkeling 12 1,00 vervallen Idem
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