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Inleiding 
 

De ontwikkelingen rondom informatievoorziening vinden zeer snel plaats. Datamanagement 

speelt daarin een belangrijke rol. Ook voor de gemeente Haarlem is dit zeer relevant: de gemeente 

Haarlem is een organisatie die veel data produceert, maar ook heel veel data gebruikt voor het 

uitoefenen van haar taken. De snelle ontwikkelingen op dit gebied vereisen ook een organisatie 

die hierop is aangepast. Deze nota focust daarbij op het vormen van de afdeling Data, Informatie 

en Analyse bij de hoofdafdeling Dienstverlening. De nota is met alle betrokken medewerkers en de 

VC/OR besproken en zij staan positief tegenover deze ontwikkeling. 

Recente ontwikkelingen data management activiteiten 
 

Binnen de Haarlemse organisatie waren 3 jaren geleden verschillende organisatieonderdelen bezig 

met data management. Deze onderdelen functioneerden op zich, meestal direct ten behoeve van 

de eigen hoofdafdeling, maar met beperkte verbinding naar de andere data management teams 

binnen de organisatie. Dit zorgde voor inefficiënte processen maar vooral ook voor data-

inconsistenties en het dubbel opslaan van data. 

Daarnaast zorgen de ontwikkelingen rondom basisregistraties, open data, big data, smart city 

concepten, the internet of things, de laan van de leefomgeving etc voor de noodzaak om de 

krachten te bundelen, te zorgen voor kennis-deling van expertise op het gebied van data-

management en de verdere doorontwikkeling en innovatie op dit gebied. 

Vanaf 2013 is daarom een beweging in gang gezet waarbij wij deze elkaar sterk rakende data 

management teams stap voor stap organisatorisch zijn gaan clusteren. Het gaat hierbij dan om de 

volgende bewegingen: 

- Clustering per 1-1-2013 van de functie voor databeheer Basisregistratie Personen (1 FTE) 

met het team Geo-informatie en Basisregistraties 

- Clustering per 1-5-2013 van het team databeheer (3 FTE), afkomstig van de voormalige 

hoofdafdeling Wijkzaken met het team Geo-informatie en Basisregistraties 

- Clustering per 1-1-2015 van het team O&S (5,72FTE) van de Concernstaf met het team 

Geo-informatie en Basisregistraties 

- Clustering per 1-1-2015 van het team Planvisualisatie (4 FTE) van de afdeling Ruimtelijk 

Beleid van Stadszaken met het team Geo-informatie en Basisregistraties 

- Het benoemen van de rol Chief Data Officer binnen de gemeente Haarlem en deze voor de 

basis- en kernregistraties neer te leggen bij het hoofd van het te vormen nieuwe team 

Met deze clusteringen zijn er afspraken gemaakt over de dienstverlening van het nieuwe team aan 

de betreffende hoofdafdelingen en zijn de werkzaamheden zodanig opnieuw onderverdeeld dat 

efficiëntie- en kwaliteitsverbeteringen kunnen worden gerealiseerd. 
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Deze bewegingen vragen om het goed vormgeven van de organisatiestructuur en de aansturing 

van het nieuwe team, naast een nieuwe naamgeving die de werkzaamheden van het nieuwe team 

goed duiden.  

Voorstel naam en positionering nieuw team 
Het  nieuwe team  focust zich op het datamanagement gerelateerd aan een groot deel van de 

basis- en kernregistraties waar de gemeente Haarlem verantwoordelijk voor is en/of gebruik van 

maakt. 

Het gaat hierbij dan om de volgende activiteiten: 

- Data inwinning: het vergaren van die data die nodig is om te voldoen aan wettelijke 

verplichtingen, de efficiënte uitvoering van gemeentelijk processen en het ondersteunen 

van het bestuur bij beleid en strategie 

- Informatie processing: het zodanig verwerken van de ingewonnen data dat deze voldoet 

aan de daarvoor gestelde normen,  eenmalig is opgeslagen maar meervoudig  kan worden 

gebruikt, gedistribueerd wordt en beschikbaar is voor de gemeentelijke processen 

- Analyse van de informatie ten behoeve van het uitvoeren van beleid en strategie: denk 

hierbij aan het generen van statistische informatie, maar ook het uitvoeren van complexe 

analyses op data, gebruik makend van specifieke platformen 

Daarnaast speelt het team een belangrijke rol in het gemeentebreed afstemmen en verbeteren 

van het beheer en gebruik van data, en de verdere innovaties op dit gebied (denk aan Smart City 

concepten). Daarop aansluitend is het benoemen van de rol Chief Data Officer binnen de 

gemeente Haarlem van belang. Deze is deels neergelegd bij het hoofd van het nieuw te vormen 

team DIA en deels bij de Senior adviseur stuurinformatie van Middelen en Services. Het huidige 

bureauhoofd Geo-informatie en basisregistraties werkt voor 0,2 fte in deze nieuwe rol. Deze taken 

worden ook bij de nieuwe manager van het team voor 0,2 fte belegd. De taken zijn ook 

opgenomen in de functiebeschrijving (zie bijlage functiebeschrijving Afdelingsmanager).  

Voorstel is daarom om als nieuwe naam van de afdeling DIA voor te stellen: Data, Informatie en 

Analyse.  DIA geeft altijd een up-to-date beeld van de “staat van Haarlem” en voorziet het totale 

concern van de juiste basisinformatie. 

De neutrale positie van DIA binnen de hoofdafdeling DV/VVH wordt gehandhaafd waardoor een 

goede bediening van alle klanten plaats kan vinden. Daarnaast hebben veel van de data-inwin 

activiteiten en ook het beschikbaar stellen van die data rechtstreeks te maken met de 

“buitenwereld”, waardoor positionering binnen de hoofdafdeling DV/VVH gepast blijft. 

De ingezette bewegingen leiden tot een team van ruim 24 FTE met een duidelijke data- en 

informatie management rol. Voorheen waren de verschillende functies van het nieuwe team 

ondergebracht bij verschillende hoofdafdelingen. Dit leidde soms tot dubbelingen, inefficiency, 
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fouten, etc. Het  nieuwe team wordt gepositioneerd als een nieuwe afdeling (nu nog bureau) 

binnen de hoofdafdeling DV/VVH. Bewust is gekozen geen aparte bureaus te formaliseren, maar 

vast te houden aan één afdeling. De synergie en efficiency wordt hiermee versterkt en 

dubbelingen en fouten in de data wordt voorkomen. 

 

 

 

 Organisatiestructuur nieuw team en personele gevolgen 
 

Gemeentebreed is het streven zo weinig mogelijk reorganisaties in gang te zetten. Daarom zijn de 

functies waar mogelijk gelijk gebleven en alleen daar waar noodzakelijk aangepast. 

Voor het goed functioneren van het nieuwe team zijn met name aanpassingen nodig met 

betrekking tot de aansturing van het nieuwe team. Het voorstel is daarom als volgt: 

- Ombuigen van de functie Bureauhoofd Geo-informatie en basisregistraties in een nieuwe 

functie Afdelingsmanager Data, Informatie en Analyse (zie bijlage 2 voor 

functiebeschrijving); hier is bewust gekozen voor een combinatie van leidinggevende en 

inhoudelijke taken op strategisch niveau, ook al is er gemeentebreed een richting gaande 

om geen vakinhoudelijke taken bij de leidinggevende neer te leggen. Dit sluit aan op de rol 

van de afdelingsmanager als Chief Data Officer en de noodzaak om strategisch 

inhoudelijke kennis te hebben voor innovatie en strategisch beleid en het goed kunnen 

aansturen van een team met deze specifieke taken;  

- Creëren 1,0 fte nieuwe functie Coördinator basisregistraties (zie bijlage 2 voor 

functiebeschrijving); gezien de strategisch inhoudelijk rol van het afdelingshoofd en de 

ontwikkelingen binnen het vakgebied is het nodig om een zware rechterhand te hebben 

op zowel vakinhoudelijk als leidinggevend gebied. Voor wat betreft de leidinggevende 

taken gaat het alleen om de ‘functionele’ aansturing en niet om de ‘hiërarchische’. Er 

DV/VVH 

V&H VTH TB/DTF/PBO DIA 

BB 
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worden bijvoorbeeld door deze persoon geen functionerings- of beoordelingsgesprekken 

gevoerd.   

- Ombuigen functie Senior onderzoeker/Coördinator (voor het onderdeel Onderzoek en 

Statistiek) in een duidelijke coördinatorrol 

Tevens worden nu twee wijzigingen voorgesteld die aansluiten bij de huidige praktijk en die geen 

personele gevolgen hebben: 

 

- Het inbedden van 0,7 fte ‘Medewerker basisadministratie gebouwen’ in de functie van 

‘Medewerker Geo-informatie en basisregistraties’ (in de praktijk voert de huidige 

medewerker ‘Medewerker basisadministratie gebouwen’ al een groot deel van de taken 

van ‘Medewerker Geo-informatie en basisregistraties’ uit) 

- Het verminderen van de formatie Landmeettechnicus van 3,0 naar 2,0 fte: ondanks dat de 

hoeveelheid landmeetwerkzaamheden toenemen (o.a. het inmeten van revisies voor GOB, 

uitbreiding van metingen door invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie en 

mogelijke samenwerking met Zandvoort) is door de afdeling de afgelopen jaren het proces 

efficiënter gemaakt en zijn er 3 1-mansploegen gevormd i.p.v. 2 2-mansploegen die 

daarvoor actief waren. Dit was mogelijk door aanschaf van een nieuwe auto en nieuwe 

meetapparatuur. Door pensioen van een van deze medewerkers heeft de vermindering 

van formatie geen personele gevolgen. 

 

Tenslotte wordt benadrukt dat iedere betrokken medewerker een functie behoudt. Er zijn enkele 

functies die vervallen, of waarbij de formatie vermindert. Dit heeft echter geen personele 

consequenties en er is geen sprake van frictiekosten. Dit is mede mogelijk doordat drie 

medewerkers de afgelopen paar jaar met pensioen zijn gegaan. Bijlage 1 detailleert de vergelijking 

van de oude en de nieuw formatie. Bijlage 3 geeft het nieuwe organisatieschema van het team 

weer. 

 

De nieuwe functie ‘Afdelingsmanager DIA’ en de nieuwe functie ‘Coördinator basisregistraties’  

zijn voorgelegd aan bureau Leeuwendaal voor waardering van de functie. Leeuwendaal heeft het 

volgende advies gegeven: 

- Afdelingsmanager schaal 13 

- Coördinator basisregistraties schaal 11A.  

Deze adviezen zijn in deze nota verwerkt.  

 

De directie is akkoord met deze nota en de Ondernemingsraad heeft op 7 januari 2015 positief 

geadviseerd.   

 

Het huidige bureauhoofd Geo-informatie en basisregistraties functioneert al langer als strategisch 

adviseur op het gebied van data management en vanaf 1 juli 2014 ook als leidinggevende van de 

huidige afdeling Onderzoek & Statistiek. De huidige functie bureauhoofd Geo-informatie en 

basisregistraties is formeel gewaardeerd op schaal 11A (abusievelijk is in de administratie schaal 
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10A opgenomen). De nieuwe functie Afdelingsmanager DIA is gewaardeerd op schaal 13. Dit 

maakt dat de functie als ‘nieuw’ wordt bestempeld (en niet als ‘voortgezet’). Daarom is met het 

huidige bureauhoofd Geo-informatie en basisregistraties een plaatsingsgesprek gevoerd om te 

bezien of hij geschikt (te maken) is voor deze functie. De plaatsingscommissie bestond uit de 

hoofdafdelingsmanager, een HRM-adviseur en een VC/OR-lid (niet werkzaam op de afdeling) en 

heeft positief geadviseerd over de plaatsing. 

 

De nieuwe functie Coördinator basisregistraties wordt na besluitvorming opengesteld binnen de 

gemeente Haarlem volgens de normale procedure. 

 

De afgelopen periode heeft een herplaatsbare medewerker van VLOT meegelopen bij het bureau 

Geo-informatie. Door  pensionering van twee van de medewerkers in samenhang met het 

efficiënter inrichten van de werkzaamheden stellen we met deze nota voor deze medewerker te 

plaatsen in de functie van Databeheerder bij de nieuwe afdeling Data, Informatie en Analyse.  

 

Financiële paragraaf 
 

De personeelslasten van de oude formatie bedragen € 1.567.428. De inschatting van de 

personeelslasten van de nieuwe formatie bedragen € 1.545.197, gebaseerd op een inschatting van 

de waardering van de twee nieuwe functies (zie bijlage 1). Hiermee ontstaat een batig saldo van  

€ 22.231.  

De afdeling ontvangt daarnaast als gevolg van de nota ‘Informatievoorziening in samenhang’  

€ 9.501 (0,1 fte op schaal 13) voor de Chief Data Officer-taken. De afdelingsmanager besteedt 

weliswaar 0,2 fte aan deze taken, de vergoeding is gebaseerd op 0,1 fte.  

 

In 2011 is er een taakstelling gedefinieerd voor het “efficiënter inrichten basisregistraties” ter 

hoogte van € 50.000. Met de vorming van de afdeling DIA wordt invulling gegeven aan die 

efficiëntere inrichting.  De Concernstaf draagt € 10.000 bij aan deze taakstelling bij de overdracht 

van O&S naar DV. Het batige saldo van de voorgestelde nieuwe formatie ter grootte van € 22.231 

en de gelden voor de CDO-taken ad € 9.501 worden gebruikt om het nog openstaande deel van de 

taakstelling van € 40.000 te verlagen naar € 8.268. Het restant van de taakstelling zal binnen de 

begroting van DV/VVH worden opgelost. 
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Besluitpunten: 
1. De naam van het bureau Geo-informatie en basisregistraties te wijzigen in Data, 

Informatie en Analyse en de positie te wijzigen in ‘afdeling’ binnen de hoofdafdeling 
Dienstverlening; 

2. Akkoord te gaan met het plaatsingsplan en de nieuwe formatie van de afdeling vast te 
stellen conform bijlage 1; 

3. De waardering van de functies Afdelingsmanager en Coördinator basisregistraties vast te 
stellen op respectievelijk schaal 13 en 11A; 

4. Het besluit leidt niet tot nieuwe financiële consequenties; de lasten van het besluit 
worden gedekt binnen de loonsom als begroot binnen het beleidsveld 6.1 Dienstverlening; 

5. De ingangsdatum van deze besluiten vast te stellen op 1 januari 2015; 
6. Communicatie: op grond van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt het 

plaatsingsplan niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd op grond van 
artikel 55 van de Gemeentewet; 

7. Betrokkenen worden na besluitvorming geïnformeerd. 
 

 

Met de accordering en uitvoering van deze nota zal de organisatie de gepaste stappen kunnen 

zetten om mee te bewegen met veranderende rol van de gemeente, de trend van een steeds 

meer data-driven government en het efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren van deze voor 

een groot deel wettelijke taken. De ontwikkelingen gaan echter zo snel dat regelmatig bekeken zal 

worden of verdere ontwikkelstappen zullen moeten worden genomen. 
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Bijlage 1 
 

Vergelijking oude en nieuwe organisatie 

 

 
  

Geo-informatie en basisregistraties oud (per 01-01-2014)

functie  formatie  begrote  status

afdeling bureau functienaam schaal in fte loonsom functie

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Bureauhoofd Geo-Informatie en Basisregistraties10A* 1,00

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Databeheerder 9 3,00 Per 01-05-2013 overgekomen van Wijkzaken

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Landmeettechnicus 7 3,00

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Landmeter 9 1,00

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Medewerker basisadministratie gebouwen 7 0,70

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Medewerker Geo-informatie en Basisregistraties 9 5,80

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Stagiaire 0,00

Totaal 14,50

Geo-informatie en basisregistraties oud (per 01-01-2015)

functie  formatie  begrote  status

afdeling bureau functienaam schaal in fte loonsom functie

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Bureauhoofd Geo-Informatie en Basisregistraties10A* 1,00 72.214 vervallen

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Databeheerder 9 3,00 180.072 voortgezet, formatie verminderd

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Landmeter 9 1,00 60.024 voortgezet

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Landmeettechnicus 7 3,00 139.548 voortgezet, formatie verminderd

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Medewerker basisadministratie gebouwen 7 0,70 32.561 vervallen

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Medewerker Geo-informatie en Basisregistraties9 5,80 348.139 voortgezet

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Senior onderzoeker/coördinator 12 1,00 87.626 voortgezet (was OenS)

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Onderzoeker/adviseur 11 0,89 68.631 voortgezet (was OenS)

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Informatieanalist 10 1,00 66.723 voortgezet (was OenS)

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Onderzoeker/webredacteur 10 1,00 66.723 voortgezet (was OenS)

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Medewerker onderzoeksondersteuning 9 0,83 49.820 voortgezet (was OenS)

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Medewerker statistiek 9 1,00 60.024 voortgezet (was OenS)

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Coordinator digitalisering ruimtelijke plannen 10 1,00 66.723 voortgezet (was Planvisualisatie)

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Medewerker Planvisualisering 9 3,00 180.072 voortgezet (was Planvisualisatie)

Bedrijfsbureau Geo-informatie/Basisregistrat. Nader te bepalen (afdelingshoofd OenS) 13 0,30 28.503 vervallen (was OenS)

PBO Personen Dienstverlener personen/sr proceseigenaar 9 1,00 60.024 voortgezet

Totaal 25,52 1.567.428

* = De functie is formeel gewaardeerd op schaal 11A. Abusievelijk is in de administratie schaal 10A terecht gekomen

Formatie Data, Informatie en Analyse nieuw (per 01-01-2015)

functie  formatie  begrote  status

afdeling functienaam schaal in fte loonsom functie

Data, Informatie en Analyse Afdelingshoofd 13 1,00 95.010 nieuw

Data, Informatie en Analyse Coördinator basisregistraties 11A 1,00 82.361 nieuw

Data, Informatie en Analyse Databeheerder 9 2,64 158.463 voortgezet, formatie verminderd

Data, Informatie en Analyse Landmeter 9 1,00 60.024 voortgezet

Data, Informatie en Analyse Landmeettechnicus 7 2,00 93.032 voortgezet, formatie verminderd

Data, Informatie en Analyse Medewerker Geo-informatie en Basisregistraties9 5,83 349.940 voortgezet

Data, Informatie en Analyse Coördinator/Senior onderzoeker 12 1,00 87.626 voortgezet (was OenS)

Data, Informatie en Analyse Onderzoeker/adviseur 11 0,89 68.631 voortgezet (was OenS)

Data, Informatie en Analyse Informatieanalist 10 1,00 66.723 voortgezet (was OenS)

Data, Informatie en Analyse Onderzoeker/webredacteur 10 1,00 66.723 voortgezet (was OenS)

Data, Informatie en Analyse Medewerker onderzoeksondersteuning 9 0,83 49.820 voortgezet (was OenS)

Data, Informatie en Analyse Medewerker statistiek 9 1,00 60.024 voortgezet (was OenS)

Data, Informatie en Analyse Coordinator digitalisering ruimtelijke plannen 10 1,00 66.723 voortgezet (was Planvisualisatie)

Data, Informatie en Analyse Medewerker Planvisualisering 9 3,00 180.072 voortgezet (was Planvisualisatie)

Data, Informatie en Analyse Dienstverlener personen/sr proceseigenaar 9 1,00 60.024 voortgezet

Totaal 24,19 1.545.197
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Bijlage 2 
 

Functiebeschrijving Afdelingsmanager 

Gegevens van de functie 

 

Functienaam : Afdelingsmanager 

Hoofdafdeling : DV-VVH 

Afdeling  : Data, Informatie en Analyse 

Bureau : - 

Functieregistratie :  

Bouwsteenfunctie : LM 13 

Formatie  : 1,0 fte 

 

 

Specifieke functie eisen 

 

Opleidingsniveau : WO werk- en denkniveau 

 

Specifieke kwalificaties : 

 

 

WO/Master op gebied van Geo/ICT of 

gelijkwaardig 

Zeer ruime ervaring als leidinggevende van 

gelijksoortige teams 

Zeer ruime ervaring op het gebied van strategisch 

gegevens- en informatiemanagement 

 

Het team voert primaire processen uit, gericht op het gegevens- en informatiemanament van de 

basis- en kernregistraties van de gemeente Haarlem.  Het betreft hier zowel data-inwinning, 

data processing als de analyse, distributie en presentatie van de gegevens of afgeleide 
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Resultaatgebied 1: Strategieontwikkeling en advies 

 Adviseert over de ontwikkeling van het beleid van de hoofdafdeling en de gemeente op 
het gebied van gegevens- en informatiemanagement 

 Adviseert het MT, DT en B&W 

 Draagt zorg voor de doorontwikkeling van de eigen afdeling en de hoofdafdeling 

 Verbindt kennis en mensen 

 Bewaakt de integraliteit tussen de verschillende afdelingen van de hoofdafdeling 
(gemeenschappelijke verantwoordelijkheid)  

 

Resultaatgebied 2: Sturing afdeling 

 Stuurt de medewerkers (>24 fte) van een op beheer, advies en (beleids-) uitvoering 
gerichte eenheid onder een hoofdafdeling via coördinatoren aan 

 Bewaakt en bevordert kwantiteit en kwaliteit van de producten van de afdeling 

 Onderhoudt netwerken en relaties (in- en extern) 

 Coacht en draagt zorg voor kennisontwikkeling van medewerkers 

 Faciliteert medewerkers bij de uitvoering van hun taak 

 Bewaakt en voert HRM cyclus uit (personeelsgesprekken) 

 Past HRM instrumenten toe 

 

Resultaatgebied 3: Bedrijfsvoering afdeling 

 Stelt het jaarplan op, bewaakt dit en stuurt waar nodig bij 

 Beheert en bewaakt budgetten en formatie 

 Beheert en bewaakt de capaciteitsplanning 

 Bewaakt P&C cyclus voor de afdeling 

 Stelt delen van de financiële rapportages en managementinformatie op 

 

Resultaatgebied 4: Portefeuille 

 Is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van het stelsel van basisregistraties 
binnen de gemeente Haarlem en met de betrokken externe partijen 

 Beheert één of meerdere afdeling overstijgende portefeuilles: gemeentebreed 
strategisch gegevens- en informatiemanagement in de rol van Chief Data Officer 

 

  

informatie  op het gebied van  percelen, adressen, gebouwen, personen, kleinschalige 

topografie en grootschalige topografie, openbare ruimte en bestemmingsplannen 

De aard van de werkzaamheden binnen het team is leidinggevend van aard. 

Het team wordt getypeerd als klein/middelgroot (< 30 medewerkers)  

RESULTAATGEBIEDEN 
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Kerncompetenties 

 

Competentie  Niveau 

 Klantgerichtheid  : D   

 Resultaatgerichtheid  : D   

 Organisatiebewustzijn  : D   

 Communiceren  : D 

 Coachen  : D 

 Omgevingsbewustzijn  : C 

 Aansturen  : D 

 Inlevingsvermogen : D 

 Vasthoudendheid : D 
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Functiebeschrijving Coördinator basisregistraties 

 

Gegevens van de functie 

 

Functienaam : Coördinator basisregistraties 

Hoofdafdeling : Dienstverlening 

Afdeling  : Bedrijfsbureau 

Bureau : Geo-informatie en basisregistraties 

Functieregistratie : DV- 

Bouwsteenfunctie : A/B 11A 

Formatie  : 1,0 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Opleidingsniveau : HBO/WO werk- en denkniveau met aanvullende 

kennis en ervaring 

 

Specifieke kwalificaties : HBO/Bachelor op gebied van Geo/ICT of 

gelijkwaardig, tenminste 5 jaar ervaring 
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Resultaatgebied 1: Coördinatie basisregistraties 

 Je coördineert de dagelijkse werkzaamheden van die teamleden die zich bezig houden 
met de basisregistraties, zowel op het gebied van tijd, kwaliteit als inhoud 

 Je initieert verbeteringsprocessen voor het gebruik van de basisregistraties en daaraan 
gelieerde informatie en werkprocessen 

 Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties en initieert en 
implementeert innovaties 

 Je voert op regelmatige basis overleg met het afdelingshoofd over de voortgang van de 
coördinatie werkzaamheden  

 

Resultaatgebied 2:  Projectleiding projecten 

 Je voert de projectleiding van kortdurende en langdurende projecten waar de afdeling 
de lead voert (denk aan BGT) 

 Je onderhoudt contact  (o.a. onderhandelingen en resultaatgesprekken) met die 
organisatieonderdelen die betrokken zijn bij de uitvoering van de projecten, waaronder 
M&S/IV en M&S/JZ 

 

Resultaatgebied 3: Ondersteuning bij sturing afdeling 

Ondersteunt de afdelingsmanager bij: 

 Functionele aansturing van de medewerkers die zich met de basisregistraties bezig 
houden (18 fte)  

 Je levert de input voor het voeren van personeelsgesprekken 

 Bewaken en bevorderen van de kwantiteit en kwaliteit van de producten van de 
afdeling 

 Faciliteert medewerkers bij de uitvoering van hun taak 

 

 

Het team voert primaire processen uit, gericht op het gegevens- en informatiemanament  van 

de basis- en kernregistraties van de gemeente Haarlem.  Het betreft hier zowel data-inwinning, 

data processing als de analyse, distributie en presentatie van de gegevens of afgeleide 

informatie  op het gebied van  percelen, adressen, gebouwen, personen, kleinschalige 

topografie en grootschalige topografie, openbare ruimte en bestemmingsplannen 

De aard van de werkzaamheden binnen het team is coördinerend van aard. 

Het team wordt getypeerd als klein/middelgroot (< 30 medewerkers)  

RESULTAATGEBIEDEN 
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Resultaatgebied 4: Ondersteuning bij bedrijfsvoering afdeling 

Ondersteunt de afdelingsmanager bij: 

 Onderhouden van contacten met de opdrachtgevers binnen de organisatie en het 
afsluiten van  SLA’s voor de uit te voeren werkzaamheden 

 Opstellen van het jaarplan 

 Beheren en bewaken van de capaciteitsplanning 

 

 

Kerncompetenties  

 

Competentie  Niveau 

Klantgerichtheid : C 

Resultaatgerichtheid : C 

Organisatiebewustzijn : C 

Communiceren : C 

Coachen : C 

Omgevingsbewustzijn : C 

Aansturen : C 

Netwerkvaardigheid : C 

Vernieuwingskracht : C 
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Bijlage 3 

Nieuw organisatieschema van het team  

  

Afdelingsmanager 

Coordinator basisregistraties 

 

Stuurt functioneel aan: 

Databeheerder (3 FTE) 

Landmeter (1 FTE) 

Landmeettechniscus (2 FTE) 

Medewerker Geo-informatie (5,83 FTE) 

Dienstverlener personen (1 FTE) 

Coordinator digitalisering ruimtelijke plannen (1 FTE) 

Medewerker Planvisualisering (3 FTE) 

 

Coordinator / Senior onderzoeker 

 

Stuurt functioneel aan: 

Onderzoeker / adviseur (0,89 FTE) 

Informatieanalist (1 FTE) 

Onderzoeker / webredacteur (1 FTE) 

Medewerker onderzoeksondersteuning (0,83 FTE) 

Medewerker Statistiek (1 FTE) 
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