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Aan het Haarlemse functieboek HR21 worden drie normfuncties toegevoegd uit
het Landelijke HR21 functiewaarderingssysteem.

Behandelvoorstel voor
commissie

Niet van toepassing

Relevante eerdere
besluiten

Functiewaardering invoering HR21 (2019/692172) Collegebesluit van 29
september 2019
Functiewaardering Invoering HR21 vervolgbesluit (2019/918116) Collegebesluit
van 26 november 2019

Besluit College
d.d. 12 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. De normfuncties Medewerker systemen IV, Medewerker Educatie II en
Projectleider V toe te voegen aan het Functieboek HR21 van de Gemeente
Haarlem conform bijlage 1 A t/m 1C
2. Deze normfuncties van toepassing te verklaren op de functies conform bijlage
2.
de secretaris,
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1. Inleiding
In november 2019 is het Functieboek HR21 voor de gemeente Haarlem vastgesteld. Het landelijke
HR21 functiewaarderingssysteem bestaat in totaal uit ruim 130 normfuncties. Voor het Haarlemse
functieboek zijn 85 normfuncties geselecteerd die gezamenlijk het Haarlemse functieboek vormen.
De selectie die indertijd gemaakt is, was dekkend voor de toen bestaande functies. Nu blijkt dat
nieuwe functies in sommige gevallen net buiten door Haarlem gemaakte selectie vallen.
Dit geldt voor de functie van Medewerker servicedesk/applicatiebeheer. Deze functie is niet in te
passen in een normfunctie uit het Haarlemse functieboek, maar wel in een landelijke HR21
normfunctie die nog niet in het Haarlemse functieboek is opgenomen. Hetzelfde geldt voor de
functie van Educatief Medewerker bij de afdeling Bedrijven, Team NME en de functie van Junior
Projectleider bij de afdeling Informatievoorziening. Daarom moeten deze normfuncties worden
opgenomen in het Haarlemse functieboek. Het aanpassen van het Haarlemse functieboek is een
bevoegdheid van het College.
2. Besluitpunten college
1. De normfuncties Medewerker systemen IV, Medewerker Educatie II en Projectleider V toe te
voegen aan het Functieboek HR21 van de Gemeente Haarlem conform bijlage 1 A t/m 1C
2. Deze normfuncties van toepassing te verklaren op de functies conform bijlage 2.
3. Beoogd resultaat
Een functiegebouw dat up-to-date is.
4. Argumenten
Een actueel Functieboek sluit aan op de behoefte van management en medewerkers. Op deze
manier blijft de waardering in lijn met hetgeen van een functie gevraagd wordt.
5. Financieel
Het toevoegen van normfuncties aan het Functieboek heeft geen financiële gevolgen.
6. Risico’s en kanttekeningen
- geen.
7. Uitvoering
- HRM zorgt dat er een aangepast functieboek en functiematrix beschikbaar komt op Insite.
- HRM zorgt voor de uitvoering van het besluit en draagt zorg voor de communicatie naar de
betrokken medewerkers.
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8. Advies OR
Aanpassing van het Functieboek vraagt om een advies van de OR. De OR heeft positief geadviseerd
over aanpassing van het functieboek. Aanpassing van het functieboek is geen onderwerp van
bespreking in het LO. Het besluit gaat ter kennisneming naar het LO.
9. Bijlagen
Bijlage 1A tm C Normfuncties Medewerker systemen IV, Medewerker Educatie II en Projectleider V
Bijlage 2.
Indelingsmotiveringen
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