
Bijlage 3 Indelingsmotiveringen

• Coördinator arbeidsmarkt
• Projectleider
• Administratief medewerker
• Senior beleidsadviseur
• Teammanager BBOR (beleid, tactisch beheer, operationeel beheer)



Onderlegger bij generiek functieprofiel

Afdeling ECDW

Team

Unieke functienaam 
(werknaam)

Werknaam zoals bekend in 
de organisatie en/of zoals 
gehanteerd in 
mailondertekening

Coördinator arbeidsmarkt

Werkterrein / Vakgebied / 
Expertise / Specialisme:

Concrete werkgebied 
benoemen (dus niet:
“beleid maken”)

Hoofdtaak 1 Algemeen:

Benoem de belangrijkste, 
structurele en 
substantiële hoofdtaken.

Beperk je tot de zwaarste 
(niveaubepalende)
onderdelen van de functie

Op het snijvlak van Werk en Inkomen, Economie 
en Onderwijs, initiëren, coördineren, aanjagen en 
implementeren van 150 regionale projecten op 
het complexe gebied van arbeidsmarkt. Hiertoe 
worden private partijen zoals FNV, 
werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en 
publieke partijen zoals UWV, gemeenten uit Zuid 
Kennemerland en IJmond samengebracht en in 
beweging gezet.

Hoofdtaak 2

Hoofdtaak 3

Formuleer wat de functie 
doet, niet hoe de 
medewerker functioneert

Formuleer de concrete 
feitelijke bijdrage, dus: 
zorgt voor afstemming en 
evaluatie over... i.p.v. 
woont overleg bij / houdt 
contact.

Toe zien op (bestuurlijke) besluitvorming bij alle 
projectpartners en het vervullen van een actieve 
rol bij het verkrijgen van het benodigde 
(bestuurlijk) draagvlak.

Adviseren van het bestuur van het Regionaal 
Werkbedrijf o.a. over de toekenning van 
budgetten aan initiatieven en projecten.

Hoofdtaak 4

Bij 2 functies met dezelfde 
hoofdtaken op verschillend 
niveau: formuleer 
onderscheid a d.h.v. bv 
complexiteit

Adviseren van twee Haarlemse wethouders die 
vanuit de Haarlemse rol als centrumgemeente 
aan de lat staan om de bestuurlijke opgaven rond 
de arbeidsmarktproblematiek vlot te trekken.

Hoofdtaak 5 Organiseren, voorbereiden en voorzitten van 
diverse regionale, bestuurlijke en ambtelijke 
overleggen/bijeenkomsten met wethouders, 
ketenpartners, zoals UWV, vakbonden, 
onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties 
etc.

Hoofdtaak 6 Binnen het Haarlemse, verbinden van de
afdelingen Werk en Inkomen, Economie en 
Onderwijs en realiseren van projecten en 
beleidsnota’s, inclusief de bestuurlijke 
besluitvorming

Datum



INDELINGSMOTIVERING

Naam indelers:Marien Smit en Suzan van Ingen 

Datum:14 december 2020

Voor de functie wordt hieronder aangegeven waarom gekozen is voor de normfunctie in HR21.

Gegevens van de Normfunctie HR21

Naam ; Coördinator Arbeidsmarkt

Normnaam ’ Medewerker ontwikkeling IIA

Code L03.02.03

Functiereeks • Beleid

Functiegroep ■ Ontwikkeling

Module Indien van toepassing

Gegevens van de huidige functie

Naam

Generieke functie 

Code

Organisatie onderdeel

Indien van toepassing

Motivering keuze in HR21

Keuze functiereeks Beleid:

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en 
beleidsprocessen.

Motivering van keuze Deze functie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op 
het gebied van arbeidsmarkt



Keuze functiegroep Functiegroep Ontwikkeling:

Het initiëren en/of ontwikkelen van extern gericht beleid. Binnen de functiegroep 
ligt de nadruk op het ontwikkelen van nieuw beleid, waarbij de context bekend kan 
zijn of innovatieve oplossingen bedacht moeten worden. Nieuw beleid wordt 
getoetst aan politieke keuzes, budgettaire afwegingen, wet- en/of regelgeving, 
kwaliteitsnormen en effectmetingen.

Motivering van keuze Deze functie is verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, aanjagen, 
coördineren en uitvoeren van beleid op het brede gebied van arbeidsmarkt. 
Arbeidsmarkt beleid raakt de samenleving direct en is om die reden extern gericht 
beleid. Arbeidsmarktbeleid is een politiek speerpunt. Het onderwerp is sterk in 
beweging en behelst vele verschillende aspecten waardoor er voortdurend sprake 
is van nieuw beleid en innovaties.

Keuze functie Medewerker Ontwikkeling MA

Motivering o.b.v.
overwegende
functiekenmerken

Overwegende functiekenmerken:

ontwikkelt beleid op meerdere samenhangende beleidsterreinen met bestuurlijke 
en maatschappelijke impact m.b.t. de meer complexe aangelegenheden of waarbij 
een specialisatie vereist is

zorgt voor afstemming en samenhang ten aanzien van beleid dat strategisch dan 
wel tactisch van aard is en een middellange doorlooptijd heeft

betrekt bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij sprake is van 
tegenstrijdige belangen

heeft inzicht in complexe maatschappelijke processen en vraagstukken en 
beleidseffecten

De functie ontwikkelt beleid voor de middellange termijn op het snijvlak van 
Economie, Onderwijs en Werk en Inkomen. De samenhang tussen deze 
verschillende beleidsterreinen moet door de functie gewaarborgd worden. De 
afstemming tussen de beleidsvelden en de diverse belangen die spelen, maken dit 
tot een complex proces.

De functie coördineert beleids- en projectvorming en heeft daarbij te maken met 
een diversiteit aan partners waarbij per definitie sprake is van 
belangentegenstellingen. Het gaat om wethouders van diverse gemeenten, maar 
ook onderwijsinstellingen, UWV, werkgeversorganisaties etc.

Arbeidsmarktbeleid raakt de maatschappij op veel verschillende manieren. Inzicht 
in complexe maatschappelijke processen en beleidseffecten is daarmee 
onontbeerlijk.



Motivering o.b.v. 
Resultaatgebieden

Beleidsontwikkeling:

De functie volgt en analyseert het beleid op de beleidsterreinen van Werk en 
Inkomen, Onderwijs en Economie, signaleert ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en 
ontwikkelt samen met andere gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen etc beleids- 
en projectvoorstellen en brengt deze tot uitvoer. Het creëren van draagvlak en het 
adviseren van het bestuur is hier een essentieel onderdeel van.

Procesbewaking en regie

Als coördinator bewaakt de functie de samenhang in de actieagenda en regisseert 
de uitvoering. Binnen het Haarlemse coördineert de functie de samenwerking en 
procesbewaking tussen verschillende afdelingen.

Netwerken:

Doordat er zoveel partners betrokken zijn bij een thema als arbeidsmarktbeleid is 
netwerken en het creëren van draagvlak een essentieel onderdeel van de functie.

Vergelijking met het 
hogere en lagere 
niveau binnen de 
functiegroep

Niet de hoger gelegen functie omdat de functie op het snijvlak opereert van 
verschillende beleidsterreinen die met elkaar samenhangen. Juist op dat snijvlak 
wordt beleid gemaakt. Er wordt geen beleid gemaakt op meerdere complexe, 
brede beleidsterreinen die los van elkaar staan en waarvoor van ieder complex 
beleidsveld een diepgaande kennis nodig is, zoals bij een strategisch adviseur op 
concernniveau het geval zou kunnen zijn. Daarbij komt dat er naast visievormend 
beleid ook veel tactisch beleid wordt gemaakt wat bij de naast hogere functie niet 
het geval is.

Niet de lager gelegen functie omdat arbeidsmarktbeleid en de wereld waarin deze 
functie opereert complex doordat er sprake is van veel verschillende spelers en 
tegenstrijdige belangen. Dit is bij de lager gelegen functie niet aan de orde.



Onderlegger bij generiek functieprofiel

Afdeling

Team

Unieke functienaam 
(werknaam)

Werkterrein / Vakgebied / 
Expertise / Specialisme:

Hoofdtaak 1

Hoofdtaak 2

Hoofdtaak 3

Hoofdtaak 4

Hoofdtaak 5

Hoofdtaak 6

ECDW

Werknaam zoals bekend in 
de organisatie en/of zoals 
gehanteerd in 
mailondertekening

Concrete werkgebied 
benoemen (dus niet:
“beleid maken")

Algemeen:

Benoem de belangrijkste, 
structurele en 
substantiële hoofdtaken.

Beperk je tot de zwaarste 
(niveaubepalende)
onderdelen van de functie

Formuleer wat de functie 
doet, niet hoe de 
medewerker functioneert

Formuleer de concrete 
feitelijke bijdrage, dus: 
zorgt voor afstemming en 
evaluatie over... i.p.v. 
woont overleg bij / houdt 
contact.

Bij 2 functies met dezelfde 
hoofdtaken op verschillend 
niveau: formuleer 
onderscheid a d.h.v. bv 
complexiteit

Projectleider (warmtenet)

Realiseren van omvangrijke, complexe en 
innovatieve opgaven op het gebied van 
duurzaamheid, die onderdeel uitmaken van 
het programma Haarlem Aardgasvrij 2040 
(HA2040).

Inrichten van alle werkprocessen, 
overlegstructuren en samenwerkingen die 
benodigd zijn om met interne en externe 
partijen en stakeholders tot realisatie van de 
opgaven te komen, inclusief het bijbehorende 
proces van bestuurlijke besluitvorming. 
Verantwoordelijk voor het opstellen van 
stukken voor bestuurlijke besluitvorming 
(college en raad) en het laten toetsen bij 
verschillende afdelingen (bv. Juridische 
Zaken)

Vormgeven van de lange termijn strategie 
m.b.t. opgaven op het gebied van 
duurzaamheid, inclusief het bijbehorende 
proces van bestuurlijke besluitvorming. Een 
voorbeeld hiervan is het dossier duurzame 
warmtevoorziening, met daarin de aanpak van 
wijken, een bronnenstrategie en warmte- 
infrastructuur.

Gezamenlijk met externe partners 
voorbereiden en oprichten van een 
warmtenetwerkbedrijf (HWN) tbv het 
warmtenet voor Schalkwijk (en in de toekomst 
andere wijken), inclusief het bijbehorende 
proces van bestuurlijke besluitvorming en 
afstemming met externe partners.

Beheren van omvangrijke werkbudgetten die 
onder de verantwoordelijkheid van de 
budgethouder (Programmamanager) vallen.

Onderhouden van een landelijk en regionaal 
netwerk gericht op het vertegenwoordigen 
van de gemeente als koplopergemeente: 
lobby t.a.v. toekomstige wetgeving, 
ontwikkelen van financieringsmodellen voor 
geothermie e.t.c



INDELINGSMOTIVERING

Naam indelers: Susan van Ingen en Marien Smit 

Datum: januari 2021

Voor de functie wordt hieronder aangegeven waarom gekozen is voor de normfunctie in HR21.

Gegevens van de Normfunctie HR21

Naam

Normnaam

Code

Functiereeks

Functiegroep

Module

Gegevens van de huidige functie 

Naam

Generieke functie 

Code

Organisatie onderdeel

nvt

II

Motivering keuze in HR21

Keuze functiereeks Brede functies

Motivering van keuze De functie behelst een breed scala aan werkzaamheden. Zo is er sprake van 
onderzoek, ontwikkeling & ontwerp waarbij van scratch af aan innovatieve plannen 
op hoog strategisch niveau vorm krijgen en wordt er leiding gegeven aan 
projecten. Bovendien spelen belangenbehartiging en advisering op bestuurlijk 
niveau een belangrijke rol. Het innovatieve karakter van de functie gecombineerd 
met het brede scala aan taken staat het meest passend omschreven in de 
functiereeks “brede functies”

Keuze functiegroep n.v.t.



Motivering van keuze n.v.t.

Keuze functie Brede functie II

Motivering o.b.v.
overwegende
functiekenmerken

Omdat Haarlem een koplopergemeente is, is er veelvuldig sprake van pionieren en 
worden er door de functie van scratch af aan innovatieve, strategische en 
complexe opgaven binnen het onderdeel warmtenetten van het programma
Haarlem Aardgasvrij 2040 gerealiseerd. Het trekken van complexe, 
multidisciplinaire en strategische projecten op het gebied van warmtenetten is hier 
onderdeel van. De maatschappelijke en bestuurlijke impact is groot.

De functie heeft een belangrijke rol op het gebied van de bestuurlijke advisering 
m.b.t. het onderdeel warmtenetten van het programma Haarlem Aardgasvrij 2040. 
Advisering van het bestuur bij het aangaan van contracten en overeenkomsten 
met een grote impact op de maatschappij valt onder de verantwoordelijkheid van 
de functie

Omdat Haarlem koplopergemeente is en er veel stakeholders betrokken zijn bij dit 
onderdeel van het programma is het onderhouden van landelijke en regionale 
netwerken een belangrijk aspect van de functie. Ook het lobbyen ten behoeve van 
de ontwikkeling van landelijke wet- en regelgeving en de ontwikkeling van 
financieringsmodellen op het gebied van warmtenetten behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de functie.

Motivering o.b.v. 
resultaatgebieden

De functie ontwikkelt op basis van studies en onderzoeken een lange 
termijnstrategie m.b.t. de opgave op het gebied van warmtenetten, zoekt draagvlak 
voor deze strategie, vertaalt de strategie naar concrete plannen en adviseert hier 
bestuurlijk over.

Omdat Haarlem Aardgrasvrij 2040 hoog op de politieke agenda staat, is de functie 
de belangrijkste bestuurlijke adviseur op het gebied van warmtenetten en 
ondersteunt hij wethouders richting de raad. Advisering van het bestuur bij het 
aangaan van contracten en overeenkomsten met een grote impact op de 
maatschappij valt onder de verantwoordelijkheid van de functie. Ook 
risicomanagement en het signaleren en adviseren op knelpunten maakt hier 
onderdeel van uit.

Projecten die voortkomen uit het onderdeel warmtenetten van het programma 
Haarlem Aardgasvrij 2040 worden door de functie getrokken en gerealiseerd 
waarbij het gehele projectmanagement zoals het aansturen van 
projectmedewerkers en het sturen op projectindicatoren onder 
verantwoordelijkheid van de functie valt.



Vergelijking met het 
hogere en lagere 
niveau binnen de 
functiegroep

Binnen de hoger gelegen functie brede functie I is moet het onderzoek, de 
ontwikkelingen en de ontwerpen ten alle tijden concern breed, innovatief, complex, 
multidisciplinair en strategisch zijn. Bij de brede functie II hoeven niet al deze 
aspecten te allen tijde aan de orde te zijn. De projectleidersfunctie is bv geen 
concern brede functie die binnen de top van de organisatie belegd is.

Binnen de lager gelegen functie brede functie III mist het innovatieve aspect wat 
nu net zo kenmerkend is voor de functie van projectleider



Onderlegger bij generiek functieprofiel

Afdeling

Team

Unieke functienaam 
(werknaam)

Werkterrein / Vakgebied / 
Expertise / Specialisme:

Hoofdtaak 1

Hoofdtaak 2

Hoofdtaak 3

Hoofdtaak 4

Werknaam zoals bekend in 
de organisatie en/of zoals 
gehanteerd in 
mailondertekening

Concrete werkgebied 
benoemen (dus niet:
“beleid maken”)

Algemeen:

Benoem de belangrijkste, 
structurele en 
substantiële hoofdtaken.

Beperk je tot de zwaarste 
(niveaubepalende)
onderdelen van de functie

Formuleer wat de functie 
doet, niet hoe de 
medewerker functioneert

Formuleer de concrete 
feitelijke bijdrage, dus: 
zorgt voor afstemming en 
evaluatie over... i.p.v. 
woont overleg bij/houdt 
contact.

Bij 2 functies met dezelfde 
hoofdtaken op verschillend 
niveau: formuleer 
onderscheida.d.h.v. bv 
complexiteit

Maatschappelijke ondersteuning 

Registratie en Beheer 

Medewerker administratie

Met een duidelijke focus op de burger/klant en 
vanuit een breed dienstverleningspakket 
leveren van producten en diensten aan 
burgers/instanties en bedrijven. Er is sprake 
van rechtstreeks contact met de burger met 
betrekking tot eerstelijns dienstverlening.
Door de aard van de werkzaamheden en de 
bijbehorende contacten, is er in deze functie 
een verhoogd risico op (verbale) agressie.

Ook het doorverwijzen binnen en buiten de 
organisatie behoort tot de functie.

Tevens voer je administratieve taken uit, door 
de opvoer in meerdere systemen, beheren van 
administratie(s), gegevensverwerking en/of 
uitvoering van wet- of regelgeving.

Maken van beschikkingen op basis van input 
van de (junior) casemanager. Hiertoe wordt 
alvorens de beschikking op te stellen de 
administratie op volledigheid gecontroleerd en 
indien nodig aangevuld en gecorrigeerd.

Beslissen op aanvragen Gehandicapte 
Parkeerkaarten. Ook in geval van uitzonderingen 
wordt hier zelfstandig op besloten

Afhandelen van telefoon-Zmailverkeer van 
burgers en zorgaanbieders m.b.t. wet- en 
regelgeving op het gebied van WMO, 
jeugdwet, Wet Langdurige Zorg, 
Zorgverzekeringswet, voorliggende 
voorzieningen etc. Hiertoe worden vragen 
rondom wet- en regelgeving zoveel mogelijk 
direct beantwoord en in complexe gevallen 
doorgezet naar (junior) casemanagers. Dit geldt 
ook voor klachten.

Bestellen van voorzieningen bij 
zorgaanbieders en verrichten van betalingen 
aan zorgaanbieder en burgers. Hiertoe worden 
oa kostprijsberekeningen en berekeningen eigen 
bijdrage opgesteld. Incidentele betalingen van 
burgers en instanties worden zelfstandig 
uitgevoerd.



Hoofdtaak 5 Initiëren van kwaliteitsverbeteringen. Hiertoe 
signaleert de medewerker knelpunten, komt met 
verbetervoorstellen op werkprocessen, stelt q&a’s 
op en spreekt collega’s aan indien zaken 
beter/efficiënter kunnen

INDELINGSMOTIVERING

Naam indelers: Marion Smit en Caroline Broere 

Datum:

Voor de functie wordt hieronder aangegeven waarom gekozen is voor de normfunctie in HR21.

Gegevens van de Normfunctie HR21

Naam m Medewerker administratie

Normnaam : Medewerker Bedrijfsvoering III

Code . NOS.04.06

Functiereeks : Beheer

Functiegroep Bedrijfsvoering

Module : Nvt

Motivering keuze in HR21

Keuze functiereeks Beheer

Motivering van keuze De functie houdt zich voornamelijk bezig met het verrichten van beheersmatige 
werkzaamheden ter ondersteuning van de bedrijfsvoering op het gebied van WMO 
of Jeugd.

Keuze functiegroep Bedrijfsvoering

Motivering van keuze De functie houdt zich met name bezig met het verrichten van administratieve 
werkzaamheden en het ondersteunen bij regelingen ter stroomlijning van het 
bedrijfsvoeringproces m.b.t. de WMO of Jeugd



Keuze functie Medewerker bedrijfsvoering III

Motivering o.b.v.
overwegende
functiekenmerken

Er zijn drie overwegende functiekenmerken:

1) Beheert administraties: de functies houdt de administratie up to date door 
alle relevante gegevens te verwerken

2) Controleert gegevens op een specifiek terrein van bedrijfsvoering: de 
functie is werkzaam op het specifieke terrein van WMO of Jeugd.
Gegevens die door anderen zijn ingevoerd worden administratief 
gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd of aangevuld om zo tot het 
opstellen van een correcte beschikking te komen

3) Ondersteunt bij regelingen: de functie heeft als ondersteunde functie om 
burgers te informeren over regelgeving op het gebied van WMO of Jeugd. 
Bovendien wordt zelfstandig uitvoering gegeven aan de regeling 
Gehandicapte Parkeerkaarten

Motivering o.b.v. 
resultaatgebieden

Het resultaatgebied “beheert administraties” komt tot uiting in het feit dat de functie 
gegevens invoert, bewerkt en controleert. Ingeval van knelpunten of inefficiënties 
maakt de functie dit aanhangig bij de senior en levert verbetervoorstellen aan 
zodat de kwaliteit van de administratie op een hoger niveau wordt gebracht.

Het resultaatgebied “gegevensbewerking" komt tot uiting in het feit dat de functie 
op basis van de administratie diverse soorten berekeningen maakt. Ook verwerkt 
de functie zelf gegevens. Daarnaast wordt de kwaliteit van de gegevens die door 
anderen is ingevoerd gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd/aangevuld

Het resultaatgebied “regelingen” komt op twee manieren tot uiting. Enerzijds voert 
de functie zelfstandig een regeling uit. Dit is het geval bij de Aanvraag
Gehandicapte Parkeerkaarten. Anderzijds verstrekt de functie informatie aan 
burgers over regelingen en besluiten. Dit informeren van de burger gebeurt 
telefonisch of via email.

Vergelijking met het 
hogere en lagere niveau 
binnen de functiegroep

De functie is zwaarder dat medewerker bedrijfsvoering IV omdat de medewerkers 
bedrijfsvoering III naast het verrichten van bewerkingen/berekeningen ook een rol 
speelt bij het beheren en controleren van de administratie door zelf gegevens in te 
voeren en gegevens van anderen administratief te controleren en te corrigeren

De functie is lichter dan medewerker bedrijfsvoering II omdat de medewerker 
bedrijfsvoering II adviseert over de manier waarop regelingen en besluiten 
uitgevoerd worden. In de functie is daar geen sprake van. Bij een adviserende rol 
wordt er op basis van eigen deskundigheid een mening dat wel oordeel gevormd 
en worden er gegevens verzameld, geanalyseerd etc. om bij te dragen aan een 
regeling, voorstel dan wel besluit. Adviseren is geen substantieel onderdeel van de 
werkzaamheden van de functie.



Onderlegger bij generiek functieprofiel

Afdeling

Team

Unieke functienaam 
(werknaam)

Werkterrein / Vakgebied / 
Expertise / Specialisme:

Hoofdtaak 1

Hoofdtaak 2

Hoofdtaak 3

Hoofdtaak 4

Hoofdtaak 5

OMB

Werknaam zoals bekend in 
de organisatie en/of zoals 
gehanteerd in 
mailondertekening

Concrete werkgebied 
benoemen (dus niet: 
“beleid maken”)

Algemeen:

Benoem de belangrijkste, 
structurele en 
substantiële hoofdtaken.

Beperk je tot de zwaarste 
(niveaubepalende)
onderdelen van de functie

Formuleer wat de functie 
doet, niet hoe de 
medewerker functioneert

Formuleer de concrete 
feitelijke bijdrage, dus: 
zorgt voor afstemming en 
evaluatie over... i.p.v. 
woont overleg bij/houdt 
contact.

Bij 2 functies met dezelfde 
hoofdtaken op verschillend 
niveau: formuleer 
onderscheid a.d.h.v. bv 
complexiteit

Omgevingskwaliteit

Senior beleidsadviseur/specialist Milieu

Ontwikkelen van milieubeleid en het opstellen 
van kaders op het gebied van Bodem, Lucht 
en geluid. Toetsen van regelgeving en beleid 
en adviseren over milieubeleid.

Voert gesprekken met in- en externe 
stakeholders voorafgaand en bij 
beleidsontwikkelingen en houdt actuele 
veranderingen en vernieuwingen op het 
vakgebied bij.

Adviseert andere afdelingen en bestuurders 
bij beleidsontwikkelingen, bij initiatieven en 
over actuele milieuonderwerpen. Levert een 
strategische bijdrage op het gebied van milieu 
bij (grootschalige) gebiedsontwikkelingen.

Regionale verbindingen maken, vernieuwende 
ontwikkelingen monitoren en stimuleren. 
Integraal samenwerken met andere 
beleidsvelden, milieu in brede zin op de kaart 
zetten. Proactief zorgen voor integratie van 
milieu beleid in omgevingsvraagstukken.

Zorgt voor afstemming en evaluatie met 
meerdere samenhangende afdelingen binnen 
het fysiek domein en maakt daarmee integrale 
voorstellen en adviezen voor de 
portefeuillehouder, college en raad.

Adviseert over verbetering van (interne) 
richtlijnen of werkinstructies voor uitvoering 
van milieuwetgeving

Toetst in gevallen meldingen, ontheffings- en 
vergunningaanvragen en stelt beschikkingen 
op. Maakt berekeningen en werkt met 
rekenmodellen.



INDELINGSMOTIVERING

Naam indelers: Lamia Azaaj & Sofie Verstand

Datum:15 september 2020

Voor de functie wordt hieronder aangegeven waarom gekozen is voor de normfunctie in HR21.

Gegevens van de Normfunctie HR21

Naam ; Senior Beleidsadviseur

Normnaam : Medewerker Ontwikkeling ll-A

Code : L03.02.03

Functiereeks : Beleid

Functiegroep ■ Ontwikkeling

Module I : N.V.T

Gegevens van de huidige functie 

Naam

Generieke functie 

Code

Organisatie onderdeel

Informatie van de huidige functie

Resultaatgebieden Zie onderlegger onderaan de indelingsmotivering

Resultaatafspraken Zie onderlegger

De omgeving van de 
functie

- N.V.T

Motivering keuze in HR21



Keuze functiereeks Beleid

Motivering van keuze De functiereeks Beleid is van toepassing omdat de hoofdtaak van de functie zich 
richt op het ontwikkelen van beleid op het gebied van milieu met specialisten op 
het gebied van bodem of lucht of geluid

Keuze functiegroep De functiegroep ontwikkeling is hier van toepassing

Motivering van keuze De functiegroep ontwikkeling is hier van toepassing omdat het ontwikkelen van 
beleid is gericht naar de externe omgeving (milieu beleid)

De adviseur zorgt voor afstemming en evaluatie met meerdere samenhangende 
afdelingen binnen het fysiek domein en maakt daarmee integrale voorstellen en 
adviezen voor de portefeuillehouder, college en raad.

Keuze functie Medewerker ontwikkeling ll-A

Motivering o.b.v.
overwegende
functiekenmerken

Het thema milieu heeft een maatschappelijke en bestuurlijke impact op 
meerdere samenhangende en complexe beleidsterreinen (zoals op het gebied 
van lucht heb je te maken met bouw, mobiliteit etc) en is er specialisme vereist 
omdat je op 1 van de drie onderdelen gespecialiseerd dient te zijn (bodem of 
lucht of geluid)

Levert een strategische bijdrage (10 tot 15 jaar) op het gebied van milieu bij 
(grootschalige) gebiedsontwikkelingen.

Het onderwerp milieu is een vakgebied waarbij er op bestuurlijk niveau 
tegenstrijdige belangen spelen



Motivering o.b.v. 
resultaatgebieden

Resultaatgebied 1

Adviseren en Ontwikkelen van milieubeleid en het opstellen van kaders op het 
gebied van Bodem of Lucht of geluid. Toetsen van regelgeving en beleid en 
adviseren over milieu op meerdere complexe samenhangende 
beleidsterreinen.

Er is sprake van meerdere complexe samenhangende beleidsterreinen omdat 
er ten alle tijden afwegingen gemaakt dienen te worden in relatie tot de 
verschillende fysieke domeinen

Levert een strategische bijdrage (10 tot 15 jaar) op het gebied van milieu bij 
(grootschalige) gebiedsontwikkelingen.

Resultaatgebied 2

Voert gesprekken met in- en externe stakeholders voorafgaand en bij 
beleidsontwikkelingen en houdt actuele veranderingen en vernieuwingen op 
het vakgebied bij.

Toetst in gevallen meldingen, ontheffings- en vergunningaanvragen en stelt 
beschikkingen op. Maakt berekeningen en werkt met rekenmodellen.

Regionale verbindingen maken, vernieuwende ontwikkelingen monitoren en 
stimuleren. Integraal samenwerken met andere beleidsvelden, milieu in brede 
zin op de kaart zetten. Proactief zorgen voor integratie van milieu beleid in 
omgevingsvraagstukken

Resultaatgebied 3

Adviseert over verbetering van (interne) richtlijnen of werkinstructies voor 
uitvoering van milieuwetgeving

Resultaatgebied 4

Voert gesprekken met in- en externe stakeholders

X De naast lagere functie Medewerker ontwikkeling II is niet van toepassing omdat 
daar geen sprake is van specialisatie. Dat is in deze functie wel nodig omdat de 
vereist wordt dat je gespecialiseerd bent in bodem of geluid of lucht.

De naast hogere functie medewerker ontwikkeling I is niet van toepassing omdat 
medewerker ontwikkeling I puur strategisch van aard is.



INDELINGSMOTIVERING TEAMMANAGER BELEID
HR21

Gemeente Haarlem
Voor de functie wordt hieronder aangegeven waarom gekozen is voor de normfunctie in HR21.

Gegevens van de Normfunctie HR21

Normnaam ■ Tactisch leidinggevende II

Code N02.04.04

Functiereeks Management

Functiegroep Tactisch

Module <lndien van toepassing> n.v.t.

Gegevens van de huidige functie

Naam Teammanager beleid

Generieke functie

Afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR), team 
Beleid

Code

Organisatie onderdeel :

236566/ALE/JHO
A01904.01

1 van 4



HR21

Resultaatgebieden
functie

De functie teammanager beleid is verantwoordelijk voor de volgende 
resultaatgebieden:

Aansturing team
Kwaliteitsbevordering
Ketensamenwerking
Bedrijfsvoering
Beleid en innovatie

Voor de uitwerking van deze resultaatgebieden wordt verwezen naar de 
functiebeschrijving teammanager.

Keuze functiereeks Functiereeks Management: Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en 
verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de 
organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van 
mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de 
vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel 
aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten.

Motivering van keuze De functiereeks Management is passend, omdat er sprake is van het leidinggeven 
aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van medewerkers 
van het team Beleid van de afdeling BBOR.

Keuze functiegroep Functiegroep Tactisch: Leidinggeven aan een organisatie-eenheid en bijdragen 
aan de ontwikkeling van beleid en kaders van het organisatieonderdeel. De 
leidinggevende draagt, binnen de kaders van de bedrijfsvoering van het 
organisatieonderdeel, zorg voor de uitvoering van de personele en financiële 
taken. Uitvoering en toetsing vindt plaats binnen de context van wet- en 
regelgeving en/of vastgestelde kaders, beleid en service level agreements.

Motivering van keuze De functiegroep Tactisch is passend omdat er sprake is van het leidinggeven aan 
een organisatie-eenheid, namelijk het team Beleid van de afdeling BBOR, en 
bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en kaders van het team. De 
leidinggevende draagt, binnen de kaders van de bedrijfsvoering van het team, zorg 
voor de uitvoering van de personele en financiële taken.

Keuze functie Tactisch leidinggevende II

236566/ALE/JHO
A01904.01

2 van 4



HR21
Motivering o.b.v.
overwegende
functiekenmerken

De overwegende functiekenmerken van tactisch leidinggevende II zijn:

• geeft leiding aan een organisatie-eenheid die overwegend (beleids-) 
adviserend of hoogwaardig specialistisch van aard is

• adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken
• directe impact op lange termijn met organisatorische en/of 

financieel/economische afwegingen

Dit sluit aan op de functie van teammanager beleid. De functie teammanager 
beleid geeft leiding aan het team Beleid van de afdeling BBOR. Het team Beleid is 
een team dat overwegend (beleids)adviserend van aard is. Het team bestaat uit 
medewerkers ontwikkeling die het extern gericht beleid ontwikkelen. Er is daarbij 
sprake van een directe impact op de lange termijn met organisatorische en 
financieel/economische afwegingen. Daarnaast adviseert de teammanager beleid 
over team overstijgende vraagstukken die spelen binnen de afdeling BBOR. In de 
functie teammanager beleid betreft het de reguliere (en niet de minder complexe) 
aangelegenheden. De complexiteit wordt bepaald door de volgende criteria:

Teammanager opereert in politieke krachtenveld : wat is het politieke 
krachtenveld waarop door de teammanager moet worden geanticipeerd.

• Teammanager opereert in een dynamische omgeving (in- en extern): wat 
is de dynamiek vanuit de omgeving waarop door de teammanager moet worden 
geanticipeerd.

• De omvang van het team: er is sprake van een groter team indien er 
sprake is van meer dan 20 fte.

Indien er sprake is van reguliere aangelegenheden, passend bij de HR21 
normfunctie tactisch leidinggevende II, dan zijn er tenminste twee plussen 
gescoord. De teammanager beleid voldoet hieraan omdat op alle drie de criteria 
een plus wordt gescoord. Er is sprake van het opereren in een politiek 
krachtenveld én er sprake is van het opereren in een dynamische omgeving én er 
wordt leiding gegeven aan een team van ca. 20 medewerkers. De teammanager 
beleid moet anticiperen op de dynamiek vanuit de omgeving omdat er op acht 
verschillende taakvelden beleid ontwikkeld wordt, zoals riolering, parkeren en 
afval. Door deze beleidsontwikkeling is er ook sprake van het opereren in het 
politieke krachtenveld omdat het te ontwikkelen beleid een directe impact op de 
burgers en bedrijven heeft.

236566/ALE/JHO
A01904.01

3 van 4



HR21
Vergelijking met het 
hogere en lagere 
niveau binnen de 
functiegroep

De naast lagere functie tactisch leidinggevende ll-B geeft leiding aan een 
organisatie-eenheid die overwegend (beleids-)adviserend of hoogwaardig 
specialistisch van aard is met directe impact op lange termijn met organisatorische 
en/of financieel/economische afwegingen en adviseert over organisatie-eenheid 
overstijgende vraagstukken. Hierbij is sprake van de minder complexe 
aangelegenheden. De teammanager beleid overstijgt dit, er is immers sprake van 
reguliere aangelegenheden.

De naast hogere functie van tactisch leidinggevende 1 wordt te hoog geacht. Deze 
functie wordt gekenmerkt door het leidinggeven aan een organisatie-eenheid die 
overwegend ontwikkelend en multidisciplinair van aard is met directe impact op 
lange termijn met lange termijn perspectief en hoge politieke, organisatorische, 
economische en/of sociaal maatschappelijke context. Dit is niet aan de orde in de 
functie teammanager beleid.

Overige opmerkingen N.v.t.

236566/ALE/JHO
A01904.01

4 van 4



HR21
INDELINGSMOTIVERING TEAMMANAGER TACTISCH BEHEER

Gemeente Haarlem
Voor de functie wordt hieronder aangegeven waarom gekozen is voor de normfunctie in HR21.

Gegevens van de Normfunctie HR21

Normnaam

Code

Functiegroep

Module <lndien van toepassing>

Gegevens van de huidige functie

Naam Teammanager tactisch beheer

Generieke functie

Code

Organisatie onderdeel : Afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR), team
Tactisch Beheer

Functiereeks

Tactisch leidinggevende II

N02.04.04

Management

Tactisch

236565/ALE/JHO
A01904.01

1 van 4



HR21
Informatie van de huidige functie

Resultaatgebieden
functie

De functie teammanager tactisch beheer is verantwoordelijk voor de volgende 
resultaatgebieden:

Aansturing team
Kwaliteitsbevordering
Ketensamenwerking
Bedrijfsvoering
Beleid en innovatie

Voor de uitwerking van deze resultaatgebieden wordt verwezen naar de 
functiebeschrijving teammanager.

Motivering keuze in HR21

Keuze functiereeks Functiereeks Management: Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en 
verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de 
organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van 
mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de 
vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel 
aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten.

Motivering van keuze De functiereeks Management is passend, omdat er sprake is van het leidinggeven 
aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van medewerkers 
van het team Tactisch Beheer van de afdeling BBOR.

Keuze functiegroep Functiegroep Tactisch: Leidinggeven aan een organisatie-eenheid en bijdragen 
aan de ontwikkeling van beleid en kaders van het organisatieonderdeel. De 
leidinggevende draagt, binnen de kaders van de bedrijfsvoering van het 
organisatieonderdeel, zorg voor de uitvoering van de personele en financiële 
taken. Uitvoering en toetsing vindt plaats binnen de context van wet- en 
regelgeving en/of vastgestelde kaders, beleid en service level agreements.

Motivering van keuze De functiegroep Tactisch is passend omdat er sprake is van het leidinggeven aan 
een organisatie-eenheid, namelijk het team Tactisch Beheer van de afdeling
BBOR, en bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en kaders van het team. De 
leidinggevende draagt, binnen de kaders van de bedrijfsvoering van het team, zorg 
voor de uitvoering van de personele en financiële taken.

Keuze functie Tactisch leidinggevende II

236565/ALE/JHO
A01904.01

2 van 4



HR21
Motivering o.b.v.
overwegende
functiekenmerken

De overwegende functiekenmerken van tactisch leidinggevende II zijn:

• geeft leiding aan een organisatie-eenheid die overwegend (beleids-) 
adviserend of hoogwaardig specialistisch van aard is

• adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken
• directe impact op lange termijn met organisatorische en/of 

financieel/economische afwegingen

Dit sluit aan op de functie van teammanager tactisch beheer. De functie 
teammanager tactisch beheer geeft leiding aan het team Tactisch Beheer van de 
afdeling BBOR. Het team Tactisch Beheer is een team dat overwegend 
(beleids)adviserend van aard is. Het team bestaat uit medewerkers ontwikkeling 
die het extern gericht beleid ontwikkelen en programmamanagers. Er is daarbij 
sprake van een directe impact op de lange termijn met organisatorische en 
financieel/economische afwegingen. Daarnaast adviseert de teammanager 
tactisch beheer over team overstijgende vraagstukken die spelen binnen de 
afdeling BBOR. In de functie teammanager tactisch beheer betreft het de reguliere 
(en niet de minder complexe) aangelegenheden. De complexiteit wordt bepaald 
door de volgende criteria:

Teammanager opereert in politieke krachtenveld : wat is het politieke 
krachtenveld waarop door de teammanager moet worden geanticipeerd.

• Teammanager opereert in een dynamische omgeving (in- en extern): wat 
is de dynamiek vanuit de omgeving waarop door de teammanager moet worden 
geanticipeerd.

• De omvang van het team: er is sprake van een groter team indien er 
sprake is van meer dan 20 fte.

Indien er sprake is van reguliere aangelegenheden, passend bij de HR21 
normfunctie tactisch leidinggevende II, dan zijn er tenminste twee plussen 
gescoord. De teammanager tactisch beheer voldoet hieraan omdat op twee van de 
drie criteria een plus wordt gescoord. Er is sprake van het opereren in een politiek 
krachtenveld én er sprake is van het opereren in een dynamische omgeving. Er 
wordt leiding gegeven aan een team van ca. 10 medewerkers, hetgeen niet tot de 
plus score leidt. De teammanager tactisch beheer moet anticiperen op de 
dynamiek vanuit de omgeving omdat er sprake is van programmamanagement en 
beleidsontwikkeling. Door deze beleidsontwikkeling is er ook sprake van het 
opereren in het politieke krachtenveld omdat het te ontwikkelen beleid een directe 
impact op de burgers en bedrijven heeft.

236565/ALE/JHO
A01904.01

3 van 4



HR21
Vergelijking met het 
hogere en lagere 
niveau binnen de 
functiegroep

De naast lagere functie tactisch leidinggevende ll-B geeft leiding aan een 
organisatie-eenheid die overwegend (beleids-)adviserend of hoogwaardig 
specialistisch van aard is met directe impact op lange termijn met organisatorische 
en/of financieel/economische afwegingen en adviseert over organisatie-eenheid 
overstijgende vraagstukken. Hierbij is sprake van de minder complexe 
aangelegenheden. De teammanager tactisch beheer overstijgt dit, er is immers 
sprake van een reguliere aangelegenheden.

De naast hogere functie van tactisch leidinggevende 1 wordt te hoog geacht. Deze 
functie wordt gekenmerkt door het leidinggeven aan een organisatie-eenheid die 
overwegend ontwikkelend en multidisciplinair van aard is met directe impact op 
lange termijn met lange termijn perspectief en hoge politieke, organisatorische, 
economische en/of sociaal maatschappelijke context. Dit is niet aan de orde in de 
functie teammanager tactisch beheer.

Overige opmerkingen N.v.t.

236565/ALE/JHO
A01904.01

4 van 4



HR21
INDELINGSMOTIVERING TEAMMANAGER OPERATIONEEL BEHEER

Gemeente Haarlem
Voor de functie wordt hieronder aangegeven waarom gekozen is voor de normfunctie in HR21.

Gegevens van de Normfunctie HR21

Normnaam Tactisch leidinggevende li-B

Code L02.04.05

Functiereeks Management

Functiegroep Tactisch

Module <lndien van toepassing> . n.v.t.

Gegevens van de huidige functie

Naam Teammanager operationeel beheer

Generieke functie

Code

Organisatie onderdeel . Afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR), team 
Operationeel Beheer

236567/ALE/JHO
A01904.01

1 van 4



HR21
Informatie van de huidige functie

Resultaatgebieden
functie

De functie teammanager operationeel beheer is verantwoordelijk voor de volgende 
resultaatgebieden:

Aansturing team
Kwaliteitsbevordering
Ketensamenwerking
Bedrijfsvoering
Beleid en innovatie

Voor de uitwerking van deze resultaatgebieden wordt verwezen naar de 
functiebeschrijving teammanager.

Motivering keuze in HR21

Keuze functiereeks Functiereeks Management: Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en 
verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de 
organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van 
mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de 
vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel 
aansturen en realiseren van programma’s en/of projecten.

Motivering van keuze De functiereeks Management is passend, omdat er sprake is van het leidinggeven 
aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van medewerkers 
van het team Operationeel Beheer van de afdeling BBOR.

Keuze functiegroep Functiegroep Tactisch: Leidinggeven aan een organisatie-eenheid en bijdragen 
aan de ontwikkeling van beleid en kaders van het organisatieonderdeel. De 
leidinggevende draagt, binnen de kaders van de bedrijfsvoering van het 
organisatieonderdeel, zorg voor de uitvoering van de personele en financiële 
taken. Uitvoering en toetsing vindt plaats binnen de context van wet- en 
regelgeving en/of vastgestelde kaders, beleid en service level agreements.

Motivering van keuze De functiegroep Tactisch is passend omdat er sprake is van het leidinggeven aan 
een organisatie-eenheid, namelijk het team Operationeel Beheer van de afdeling 
BBOR, en bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en kaders van het team. De 
leidinggevende draagt, binnen de kaders van de bedrijfsvoering van het team, zorg 
voor de uitvoering van de personele en financiële taken.

Keuze functie Tactisch leidinggevende ll-B

236567/ALE/JHO
A01904.01

2 van 4



HR21
Motivering o.b.v.
overwegende
functiekenmerken

De overwegende functiekenmerken van tactisch leidinggevende ll-B zijn:

• geeft leiding aan een organisatie-eenheid die overwegend (beleids-) 
adviserend of hoogwaardig specialistisch van aard is

• adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken
• directe impact op lange termijn met organisatorische en/of 

financieel/economische afwegingen
• er is sprake van minder complexe aangelegenheden

Dit sluit aan op de functie van teammanager operationeel beheer. De functie 
teammanager operationeel beheer geeft leiding aan het team Operationeel Beheer 
van de afdeling BBOR. Het team Operationeel Beheer is een team dat 
overwegend hoogwaardig specialistisch van aard is. Het team bestaat 
voornamelijk uit medewerkers ontwerp & voorbereiding III en enkele dagelijks 
beheerders (medewerker locatie II). Er is daarbij sprake van een directe impact op 
de lange termijn met organisatorische en financieel/economische afwegingen. 
Daarnaast adviseert de teammanager operationeel beheer over team 
overstijgende vraagstukken die spelen binnen de afdeling BBOR. In de functie 
teammanager operationeel beheer betreft het de minder complexe 
aangelegenheden. De complexiteit wordt bepaald door de volgende criteria:

Teammanager opereert in politieke krachtenveld : wat is het politieke 
krachtenveld waarop door de teammanager moet worden geanticipeerd.

• Teammanager opereert in een dynamische omgeving (in- en extern): wat 
is de dynamiek vanuit de omgeving waarop door de teammanager moet worden 
geanticipeerd.

• De omvang van het team: er is sprake van een groter team indien er 
sprake is van meer dan 20 fte.

Indien er sprake is van minder complexe aangelegenheden, passend bij de 
tactisch leidinggevende ll-B, dan wordt voldaan aan maximaal één van de drie 
criteria (er is maximaal één plus gescoord). Dit is van toepassing op de 
teammanager operationeel beheer omdat er voldaan wordt aan één van de drie 
criteria, namelijk het opereren in een dynamische omgeving. Er is sprake van 
leiding geven aan een kleiner team van ca. 10 medewerkers en er is geen sprake 
van het opereren in het politieke krachtenveld. Deze twee criteria leiden dan ook 
niet tot een plus score. De teammanager operationeel beheer moet wel anticiperen 
op de dynamiek vanuit de omgeving, hetgeen tot de enige plusscore leidt. Dit 
betreft het anticiperen op meldingen en klachten van burgers. In enkele gevallen 
wordt er opgeschaald naar de wethouder, hetgeen betekent dat er in overwegende 
mate niet wordt geanticipeerd op het politieke krachtenveld.

236567/ALE/JHO
A01904.01
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HR21
Vergelijking met het 
hogere en lagere 
niveau binnen de 
functiegroep

De naast lagere functie tactisch leidinggevende lil geeft leiding aan een 
organisatie-eenheid die overwegend beheersmatig en/of (kort)cyclisch van aard is 
met directe impact op dienstverlening en samenwerking en adviseert over 
organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken. De teammanager operationeel 
beheer overstijgt dit omdat leiding wordt gegeven aan een organisatie-eenheid die 
overwegend hoogwaardig specialistisch van aard is. Er wordt immers overwegend 
leiding gegeven aan medewerkers ontwerp & voorbereiding lil en aan enkele 
dagelijks beheerders (medewerker locatie lil).

De naast hogere functie van tactisch leidinggevende II wordt te hoog geacht. Deze 
functie wordt gekenmerkt door het leidinggeven aan een organisatie-eenheid die 
overwegend (beleids-)adviserend of hoogwaardig specialistisch van aard is met 
directe impact op lange termijn met organisatorische en/of financieel/economische 
afwegingen. Hierbij is sprake van een reguliere mate van complexiteit. Dit is niet 
aan de orde in de functie teammanager operationeel beheer. In de functie 
teammanager operationeel beheer betreft het immers de minder complexe 
aangelegenheden omdat er alleen een plus wordt gescoord op de dynamiek vanuit 
de omgeving.

Overige opmerkingen N.v.t.

236567/ALE/JHO
A01904.01
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