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INDELINGSMOTIVERING TEAMMANAGER BESTUURSADVIES 

EN DIRECTIEONDERSTEUNINGSADVIES EN 

DIRECTIEONDERSTEUNING 

 

Gegevens van de normfunctie HR21 

Normfunctie HR21 : Tactisch leidinggevende I 

Code : N02.04.02 

Functiereeks : Management 

Functiegroep : Tactisch 

Module <Indien van toepassing> :  n.v.t. 

 

Gegevens van de huidige functie  

Naam : Teammanager bestuursadvies en 

directieondersteuningsadvies en directieondersteuning 

Organisatie onderdeel : Afdeling Bestuur en communicatie 

 

Informatie van de huidige functie 

Resultaatgebieden 

functie 

Resultaatgebied 1: Leidinggeven 

- Geeft leiding aan een aantal teams binnen de afdeling bestuur en 

communicatie: teams B&W proces, bestuursadvies en directiesecretaris, 

bestuurssecretariaat Haarlem, bestuurssecretariaat Zandvoort, team 

kabinet en het directiesecretariaat (ongeveer 35 mensen). 

- Draagt financiële verantwoordelijkheid over teambudget en capaciteit. 

- Maakt resultaatgerichte afspraken met medewerkers en bewaakt en stuurt 

prestaties. 

- Fungeert als eerste vervanger van de afdelingsmanager B&C bij het NT 

Concernstaf en de voorbereidende overleggen van de commissie Bestuur. 

- Coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers bij de 

uitvoering van hun taak en hun loopbaanwensen. Benut en versterkt 

kwaliteiten van anderen. 

- Faciliteert de deskundigheidsbevordering van het personeel op zowel het 

gebied van kennis als competenties. 

- Borgt de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting. 
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- Voert het personeelsbeleid uit, o.a. strategische personeelsplanning, 

personeelsgesprekken, verzuimpreventie en –begeleiding, werving en 

selectie etc.  

- Levert input voor het jaarplan, p&c gesprekken, begroting, rapportages etc. 

- Bewaakt de inzet van middelen en personeel. 

 

Resultaatgebied 2: Advisering 

- Aanspreekpunt is voor de college- en directieleden ten aanzien van de 

organisatie van het team Bestuur. 

- Trekt complexe bestuurlijke dossiers en adviseert over complexe 

strategische vraagstukken met een innovatief karakter. In de praktijk gaat 

het hierbij om vraagstukken met een hoog afbreukrisico, zoals advisering 

rond bestuurlijke samenwerking in de regio, advisering en zorgen voor 

ondersteuning na de verkiezingen, strategische bestuurlijke advisering op 

terreinen die meerdere portefeuilles van bestuurders raken (bijvoorbeeld 

rond het sociaal of het fysiek domein), de wekelijkse ondersteuning van 

het college van B&W van Haarlem (strategische agendering van 

collegestukken, strategische advisering aan de gemeentesecretaris en een 

goede terugkoppeling aan de diverse afdelingen die stukken hebben 

aangeleverd).  

- Initieert en stuurt complexe programma's en projecten aan. Het gaat hierbij 

onder meer om het verder vormgeven van de strategische functie in de 

gemeente. Dit doet de teammanager in nauwe afstemming met overige 

strategische afdelingen. De teammanager is hierbij een inhoudelijke 

strategische gesprekspartner.  

- Stuurt diverse programma's en projecten binnen en soms buiten de 

afdeling aan, zoals de verkiezingen, specials, zoals aparte projecten 

binnen en buiten de organisatie (en de regio), zoals analyses, evaluaties 

en projecten met een sterk politiek-bestuurlijk afbreukrisico. Daartoe 

behoort ook de voorbereiding op het nieuwe college, het inwerken van het 

nieuwe college, de vertaling van het coalitieakkoord in strategische 

thema's en concrete producenten en de verantwoordelijkheid voor het 

opleveren van verschillende documenten en projecten in deze eerste 

periode.  

- Is medeverantwoordelijk om het college op de juiste wijze in de gemeente 

en de regio te positioneren. Daartoe neemt de teammanager in 

afstemming met collega's een aantal initiatieven, onder meer innovaties op 

het gebied van besluitvorming en samenwerkingsverbanden. 

- Bewaakt en stuurt op termijnen, de juiste implementatie van wets- en 

beleidswijzigingen. 

- Adviseert over team overstijgende vraagstukken en fungeert en adviseert 

de teammanager communicatie en de afdelingsmanager B&C. 

- Is samen met de teamleider Communicatie verantwoordelijk voor de 

totstandkoming van het Afdelingsplan en Jaarplan van de afdeling Bestuur 

& Communicatie en vertaalt afdelingsbesluiten en plannen door naar de 

eigen teams. 

- Bewaakt en bevordert de kwantiteit en kwaliteit van de producten van het 

team. 
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- Bewaakt en bevordert de kwaliteit van de samenwerking (binnen en buiten 

de afdeling) en de teamcultuur. 

Resultaatgebied 3: Beleid en Innovatie 

- Vormt op basis van vaktechnische en landelijke dan wel regionale 

ontwikkelingen een visie en vertaalt deze naar acties binnen het team. 

- Adviseert het afdelingshoofd over de ontwikkeling van beleid op het 

vakgebied en creëert draagvlak voor beleid.  

- Initieert en trekt projecten op het eigen vakgebied. 

- Initieert en begeleidt veranderingsprocessen en faciliteert hiermee de 

doorontwikkeling van het team. 

 

Resultaatgebied 4: Ketensamenwerking 

- Is samen met de andere leidinggevenden (binnen en buiten de eigen 

afdeling) verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen. Werkt 

vanuit meervoudige doelen en belangen. 

- Zoekt actief afstemming en verbinding met collega leidinggevenden en 

partners in de stad. 

- Escaleert indien nodig naar het afdelingshoofd. 

- Bouwt en onderhoudt de netwerkorganisatie met de ketenpartners en 

andere belanghebbenden. 

 

Motivering keuze in HR21 

Keuze functiereeks Keuze functiereeks 

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 bestuur (B&W proces, bestuursadvies en 

directiesecretaris, bestuurssecretariaat Haarlem, bestuurssecretariaat 

Zandvoort en het directiesecretariaat).  

Keuze functiegroep Functiegroep Tactisch: 

Deze functiegroep wordt gekenmerkt door het 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 verschillende teams van de afdeling 

Bestuur en communicatie. De teammanager bestuursadvies en 

directieondersteuning draagt bij aan de ontwikkeling van beleid en kaders van 
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het team en draagt, binnen de kaders van de bedrijfsvoering van het team, 

zorg voor de uitvoering van de personele en financiële taken. 

Keuze normfunctie en 

overwegende functie-

kenmerken 

Tactisch leidinggevende I 

• geeft leiding aan een organisatie-eenheid die overwegend ontwikkelend 

en multidisciplinair van aard is 

• adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken 

• lange termijn perspectief en hoge politieke, organisatorische, 

economische en/of sociaal maatschappelijke impact 

 

Motivering o.b.v. 

overwegende 

functiekenmerken 

De teammanager bestuursadvies en directieondersteuning adviseert over 

organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken met een lange termijn 

perspectief en hoge politieke, organisatorische, economische en/of sociaal 

maatschappelijke impact. Zo trekt de functie complexe bestuurlijke dossiers en 

vindt er advisering plaats over complexe strategische vraagstukken met een 

innovatief karakter en een hoog afbreukrisico, zoals strategische bestuurlijke 

advisering op terreinen die meerdere portefeuilles van bestuurders raken 

(bijvoorbeeld rond het sociaal of het fysiek domein), strategische agendering 

van collegestukken, strategische advisering aan de gemeentesecretaris, etc. 

Daarnaast stuurt de teammanager diverse programma’s en projecten aan (met 

een sterk politiek-bestuurlijk afbreukrisico) zoals de verkiezingen, het inwerken 

van het nieuwe college, de vertaling van het coalitieakkoord in strategische 

thema’s, etc. 

De organisatie-eenheid waar leiding aan wordt gegeven is deels ontwikkelend 

en multidisciplinair en deels (beleids-)adviserend van aard. Echter gezien de 

inhoudelijke component van de functie is de normfunctie Tactisch 

leidinggevende I het meest passend. 

Vergelijking met het 

hogere en lagere 

niveau binnen de 

functiegroep 

De naast lagere functie Tactisch leidinggevende II adviseert over organisatie-

eenheid overstijgende vraagstukken met een directe impact op de lange 

termijn met organisatorische en/of financieel/economische afwegingen. De 

teammanager bestuursadvies en directieondersteuning overstijgt dit niveau, 

omdat er sprake is van een lange termijn perspectief met een hoge politieke, 

organisatorische, economische en/of sociaal maatschappelijke impact, gezien 

de advisering over complexe strategische vraagstukken en aansturing van 

diverse politiek-bestuurlijke programma’s en projecten. 

Er is geen naast hogere functie in de functiegroep Tactisch en alle 

teammanagers binnen de gemeente Haarlem vallen in deze functiegroep. 

Overige opmerkingen N.v.t. 
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INDELINGSMOTIVERING TEAMMANAGER COMMUNICATIE 

 

Gegevens van de normfunctie HR21 

Normfunctie HR21 : Tactisch leidinggevende I 

Code : N02.04.02 

Functiereeks : Management 

Functiegroep : Tactisch 

Module <Indien van toepassing> :  n.v.t. 

 

Gegevens van de huidige functie  

Naam : Teammanager communicatie 

Organisatie onderdeel : Afdeling Bestuur en communicatie 

 

Informatie van de huidige functie 

Resultaatgebieden 

functie 

Resultaatgebied 1: Leidinggeven 

- Geeft leiding aan een aantal teams binnen de afdeling bestuur en 

communicatie: Communicatie advies, bestuurscommunicatieadvies en de 

redactie (circa 30 mensen) en is verantwoordelijk voor de inhuur van 

specifieke communicatie expertise (flexibele schil).  

- Draagt financiële verantwoordelijkheid over teambudget en capaciteit. 

- Maakt resultaatgerichte afspraken met medewerkers en bewaakt en stuurt 

prestaties. 

- Fungeert als eerste vervanger van de afdelingsmanager BenC bij de B&W-

vergadering vanuit de adviesrol van de Hoofd Communicatie (dus niet voor 

de verslaglegging) en vanuit BenC bij NT Bedrijfsvoering.  

- Coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers bij de 

uitvoering van hun taak en hun loopbaanwensen. Benut en versterkt 

kwaliteiten van anderen. 

- Faciliteert de deskundigheidsbevordering van het personeel op zowel het 

gebied van kennis als competenties. 

- Borgt de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting. 

- Voert het personeelsbeleid uit, o.a. strategische personeelsplanning, 

personeelsgesprekken, verzuimpreventie en -begeleiding, werving en 

selectie etc.  

- Levert input voor het jaarplan, p&c gesprekken, begroting, rapportages etc. 

- Bewaakt de inzet van middelen en personeel. 
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Resultaatgebied 2: Advisering 

- Bewaakt en stuurt op termijnen, de juiste implementatie van wets- en 

beleidswijzigingen. 

- Adviseert over team overstijgende vraagstukken op het gebied van 

reputatiemanagement en complexe strategische 

communicatievraagstukken (bijvoorbeeld rond verkiezingen, de aanleg van 

een nieuwe wijk, participatietrajecten, positionering van het college als 

geheel of gebiedswethouders, et cetera) aan alle geledingen van de 

organisatie en bestuur.  

- Adviseert de teammanager bestuursadvies en directieondersteuning en de 

afdelingsmanager B&C.   

- Initieert en stuurt complexe programma's en projecten aan (politiek 

gevoelig, financieel afbreukrisico). Het gaat hierbij onder meer om het 

opstellen van communicatievisies en het verder vormgeven van de 

communicatieve organisatie. Dit doet de teammanager in nauwe 

afstemming met overige strategische afdelingen. De teammanager is 

derhalve hun inhoudelijke strategische gesprekspartner. De teammanager 

stuurt daarnaast diverse programma's en projecten binnen en soms buiten 

de afdeling aan, zoals de nieuwe websites van de gemeente Haarlem en 

de gemeente Zandvoort, communicatie advisering taskforces die op basis 

van de actualiteit worden ingericht (zoals de situatie rond de Oekraïense 

vluchtelingen), de doorontwikkeling van interne communicatie gericht op 

advisering directie als collectief en individueel, etc. 

- Is medeverantwoordelijk om het college op de juiste wijze in de gemeente 

en de regio te positioneren. Daartoe neemt de teammanager in 

afstemming met collega's een aantal initiatieven, onder meer innovaties op 

het gebied van interactieve sessies met inwoners en de communicatie in 

diverse samenwerkingsverbanden zoals de VRK en de MRA.  

- Vertaalt afdelingsbesluiten en plannen door naar de eigen teams. 

- Bewaakt en bevordert de kwantiteit en kwaliteit van de producten van het 

team. 

- Bewaakt en bevordert de kwaliteit van de samenwerking (binnen en buiten 

de afdeling) en de teamcultuur. 

 

Resultaatgebied 3: Beleid en Innovatie 

- Vormt op basis van vaktechnische en landelijke dan wel regionale 

ontwikkelingen een visie en vertaalt deze naar acties naar beleid op het 

gebied van communicatie. 

- Adviseert het afdelingshoofd over de ontwikkeling van beleid op het 

vakgebied en creëert draagvlak voor beleid.  

- Initieert en trekt projecten op het eigen vakgebied. 

- Initieert en begeleidt veranderingsprocessen en faciliteert hiermee de 

doorontwikkeling van het team. 

 

Resultaatgebied 4: Ketensamenwerking 

- Is samen met de andere leidinggevenden (binnen en buiten de eigen 

afdeling) verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen. Werkt 

vanuit meervoudige doelen en belangen. 
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- Zoekt actief afstemming en verbinding met collega leidinggevenden en 

partners in de stad. 

- Escaleert indien nodig naar het afdelingshoofd. 

- Bouwt en onderhoudt de netwerkorganisatie met de ketenpartners en 

andere belanghebbenden. 

 

Motivering keuze in HR21 

Keuze functiereeks Functiereeks Management: 

Deze functiereeks wordt gekenmerkt door het 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 communicatie (communicatie advies, 

bestuurscommunicatieadvies, de redactie en de flexibele schil).  

Keuze functiegroep Functiegroep Tactisch: 

Deze functiegroep wordt gekenmerkt door het 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 verschillende teams van de afdeling 

Bestuur en communicatie. De teammanager communicatie draagt bij aan de 

ontwikkeling van beleid en kaders van het team en draagt, binnen de kaders 

van de bedrijfsvoering van het team, zorg voor de uitvoering van de personele 

en financiële taken. 

Keuze normfunctie en 

overwegende functie-

kenmerken 

Tactisch leidinggevende I 

• geeft leiding aan een organisatie-eenheid die overwegend ontwikkelend 

en multidisciplinair van aard is 

• adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken 

• lange termijn perspectief en hoge politieke, organisatorische, 

economische en/of sociaal maatschappelijke impact 
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Motivering o.b.v. 

overwegende 

functiekenmerken 

De teammanager communicatie adviseert over organisatie-eenheid 

overstijgende vraagstukken met een lange termijn perspectief en hoge 

politieke, organisatorische, economische en/of sociaal maatschappelijke 

impact. Zo vindt er advisering plaats op het gebied van reputatiemanagement 

en complexe strategische communicatievraagstukken aan alle geledingen van 

de organisatie en het bestuur, zoals rond de verkiezingen, participatietrajecten, 

positionering van het college als geheel of gebiedswethouders, etc. De 

teammanager stuurt daarnaast, in nauwe afstemming met overige strategische 

afdelingen, diverse politiek gevoelige programma’s en projecten aan met een 

financieel afbreukrisico waaronder het opstellen van communicatievisies en het 

verder vormgeven van de communicatieve organisatie.  

De organisatie-eenheid waar leiding aan wordt gegeven is deels ontwikkelend 

en multidisciplinair en deels (beleids-)adviserend van aard. Echter gezien de 

inhoudelijke component van de functie is de normfunctie Tactisch 

leidinggevende I het meest passend. 

Vergelijking met het 

hogere en lagere 

niveau binnen de 

functiegroep 

De naast lagere functie Tactisch leidinggevende II adviseert over organisatie-

eenheid overstijgende vraagstukken met een directe impact op de lange 

termijn met organisatorische en/of financieel/economische afwegingen. De 

teammanager communicatie overstijgt dit niveau, omdat er sprake is van een 

lange termijn perspectief met een hoge politieke, organisatorische, 

economische en/of sociaal maatschappelijke impact, gezien de advisering over 

complexe strategische vraagstukken en aansturing van politiek gevoelige 

programma’s en projecten. 

Er is geen naast hogere functie in de functiegroep Tactisch en alle 

teammanagers binnen de gemeente Haarlem vallen in deze functiegroep. 

Overige opmerkingen N.v.t. 


