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TEAM GRIFFIE 

TAAKTYPERING: RAADSADVISEUR B 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Raadsadviseur B 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : griffie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert, ondersteunt en informeert de gemeenteraad, raadsleden en de door 

de raad ingestelde commissies 

2) Zorgt voor de uitvoering en implementatie van vraagstukken en processen ten 

behoeve van de besluitvorming door de gemeenteraad 

3) Verzorgt de communicatie in opdracht van de raad 

4) Ontwikkelt, innoveert en bewaakt mede de procedures en processen van de 

griffie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van politieke, ambtelijke en 

bestuurlijke processen 
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TAAKTYPERING: GRIFFIE MEDEWERKER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Griffie medewerker 

Normfunctie HR21 : Medewerker administratief & secretarieel II 

Schaal : 7 

Module :  

Team : griffie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert inhoudelijke secretariële, administratieve en/of organisatorische taken uit 

zoals o.a. het gereedmaken van stukken, de digitale ondersteuning van de 

opname en uitzending van de vergadering, het organisatorisch en inhoudelijke 

voorbereiden van informatiebijeenkomsten, de publicatie van raadsbesluiten, 

het verzorgen van het agendabeheer en de correspondentie en notuleert en 

draagt zorg voor de voortgangsbewaking van actiepunten en afhandeling 

raadsvragen 

2) Bewaakt de administratieve organisatie van de griffie 

3) Beheert het raadsinformatiesysteem (RIS) 

4) Verzorgt de communicatie op het eigen vakgebied, zoals de publicatie van 

raadsbesluiten (digitaal en in de regionale bladen), persberichten en andere 

uitingen namens de raad 

5) Onderhoudt de raadspagina op de website en in de gemeentegids en richt de 

website in (in relatie tot raadsactiviteiten) 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van politieke, ambtelijke en 

bestuurlijke processen en kennis van 

administratieve en secretariële processen 



 

11 

 

TEAM TEAMLEIDERS 

TAAKTYPERING: TEAMLEIDER C 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Teamleider C 

Normfunctie HR21 : Operationeel leidinggevende II 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Teamleiders 

 

 

 

Kerntaken 

1) Stimuleert het zelforganiserend vermogen van medewerkers in het team 

2) Geeft leiding aan een operationeel team waarbij organisatorische keuze worden 

gemaakt die impact hebben op de dienstverlening 

3) Geeft sturing en coaching aan het team 

4) Bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het 

(specialistische) productieproces 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Vaardigheid m.b.t. aansturing en coaching 
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TEAM INFORMATISERING EN ORGANISATIE 

TAAKTYPERING: ADVISEUR BEDRIJFSVOERING 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Adviseur bedrijfsvoering 

Normfunctie HR21 : Adviseur III 

Schaal : 11 

Module :  

Team : Informatisering en organisatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Zorgt voor integrale advisering op tactisch niveau over organisatie en 

bedrijfsvoeringsprocessen (o.a. procesinrichting en procesbeschrijving) 

2) Ontwikkelt de informatievoorziening omtrent de bedrijfsvoering 

3) Ontwikkelt en implementeert eenduidige formulering van bedrijfsprocessen 

binnen de organisatie 

4) Bewaakt en bevordert de samenhang met betrekking tot de interne 

bedrijfsprocessen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gemeentelijke 

bedrijfsvoeringsprocessen 
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TAAKTYPERING: CONTROLLER  

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Controller  

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Informatisering en organisatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt en beheert richtlijnen en instrumenten op het terrein van Planning 

en Control 

2) Ontwikkelt een onderzoeksopzet en onderzoekt rechtmatigheid, doelmatigheid- 

en doeltreffendheid van beleid 

3) Zorgt voor kaderstelling, risicomanagement en kwaliteitszorg op het terrein van 

Planning en Control 

4) Richt ICT systemen functioneel in gericht op de uitvoering van de control taken 

en toetst rapportages en reviews 

5) Draagt zorg voor rapportages op het gebied van de interne controle en verzorgt 

hiervoor de afstemming 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van planning en control 



 

14 

 

TAAKTYPERING: ADVISEUR ONDERZOEK/DATA-ANALIST 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Adviseur onderzoek/data-analist 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Informatisering en organisatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert over onderzoek en data-analyse van gemeentelijke gegevens 

2) Verzamelt, bewerkt en analyseert data voor zowel beleid als bedrijfsvoering, en 

signaleert ontwikkelingen en trends 

3) Verricht onderzoeken en stemt de door externen uitgevoerde onderzoeken voor 

zowel beleid als bedrijfsvoering op elkaar af 

4) Zorgt voor het tijdig en correct aanleveren van data aan externe partijen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van data analyse en 

onderzoeksmethodieken 
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TAAKTYPERING: ADVISEUR INFORMATIEMANAGEMENT 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Adviseur informatiemanagement 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Informatisering en organisatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert over informatiemanagement en de inrichting van de gemeentebrede 

gegevensstromen 

2) Zorgt voor aanschaf en implementatie van de informatievoorziening en de 

bijbehorende systemen 

3) Stemt gegevensstromen en databeheer gemeentebreed op elkaar af 

4) Vertaalt informatiebehoefte naar de aanschaf en inrichting van ICT systemen en 

processen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van informatiemanagement 
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TAAKTYPERING: INTERN CONTROLEUR/ KWALITEITSMEDEWERKER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Intern controleur/ kwaliteitsmedewerker 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Informatisering en organisatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert over en voert systeem- en gegevensgerichte interne controle uit 

2) Ontwikkelt en beheert applicatietools voor interne controle 

3) Stelt taakgerichte rapportages op en toetst de kwaliteit van de teamproducten 

en doet verbetervoorstellen 

4) Adviseert over de inrichting en de kwaliteit van de administratieve organisatie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van methodieken voor het uitvoeren 

van de interne controle 
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TAAKTYPERING: CHANGEMANAGER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Changemanager 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Informatisering en organisatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Beheert de functionele en technische wijzigingen in de totale I&A-architectuur 

en infrastructuur 

2) Voert de agenda op het gebied van changemanagement uit 

3) Zorgt voor monitoring van voortgang en samenhang van wijzigingen in de ICT-

architectuur en infrastructuur 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van informatie- en 

changemanagement 
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TAAKTYPERING: FUNCTIONEEL APPLICATIEBEHEERDER (FAB) 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Functioneel applicatiebeheerder (FAB) 

Normfunctie HR21 : Medewerker systemen II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Informatisering en organisatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ondersteunt de eindgebruiker bij het gebruik van applicaties 

2) Zorgt voor het beheer van de functionaliteiten, waaronder het bewaken, 

specificeren en voorbereiden van wijzigingen en het keuren en accepteren van 

de door de ICT-leverancier aangeleverde technische wijzigingen 

3) Richt applicaties in ten behoeve van managementrapportage en -informatie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Brede kennis van het functioneel beheer en 

inrichting van applicaties op het gebied van 

financieel beheer 



 

19 

 

TEAM AUTOMATISERING 

TAAKTYPERING: SYSTEEMBEHEERDER I 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Systeembeheerder I 

Normfunctie HR21 : Medewerker systemen I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Automatisering 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert op het gebied van ICT-systemen, netwerken en applicaties (inclusief 

changemanagement) 

2) Ontwikkelt de infrastructuur 

3) Richt ICT-systemen, netwerken en applicaties in en beheert deze 

4) Lost complexe technische (ICT) problemen op en treft maatregelen 

5) Verricht de inkoop van hard- en software en draagt zorg voor licentie- en 

contractmanagement (inclusief DVO’s en SLA’s) 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van ICT-systemen en applicaties 



 

20 

 

TAAKTYPERING: SYSTEEMBEHEERDER II 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Systeembeheerder II 

Normfunctie HR21 : Medewerker systemen II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Automatisering 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt mede de infrastructuur 

2) Richt ICT-systemen, netwerken en applicaties in en beheert deze 

3) Ondersteunt gebruikers bij complexe (ICT) problemen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van ICT-systemen en applicaties 



 

21 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER ICT - SERVICEDESK COÖRDINATOR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker ICT - servicedesk coördinator 

Normfunctie HR21 : Medewerker systemen III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Automatisering 

 

 

 

Kerntaken 

1) Beheert en onderhoudt systemen en ondersteunt gebruikers bij standaard 

problemen 

2) Stemt de inzet van capaciteit van de service desk af en bewaakt de voortgang 

3) Signaleert knelpunten (op het eigen vakgebied) en doet verbetervoorstellen 

4) Verzorgt de eerste lijns ondersteuning-servicedesk medewerker en draagt zorg 

voor de werkplekinrichting op het gebied van ICT 

5) Fungeert als telecombeheerder 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van servicegerichte dienstverlening 

op het terrein van de ICT 



 

22 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER ICT - SERVICEDESK 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker ICT - servicedesk 

Normfunctie HR21 : Medewerker systemen IV 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Automatisering 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ondersteunt gebruikers bij standaard problemen 

2) Beheert en onderhoudt mede (delen van) ICT-systemen en applicaties 

3) Eerste lijns ondersteuning-servicedesk medewerker en draagt zorg voor de 

werkplekinrichting op het gebied van ICT 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van servicegerichte dienstverlening 

op het terrein van de ICT 



 

23 

 

TEAM FINANCIEEL ADVIES 

TAAKTYPERING: FINANCIEEL ADVISEUR I 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Financieel adviseur I 

Normfunctie HR21 : Adviseur III 

Schaal : 11 

Module :  

Team : Financieel advies 

 

 

 

Kerntaken 

1) Fungeert als sparringpartner op financieel gebied bij grotere projecten 

2) Adviseert en ondersteunt de organisatie op complexe aspecten met betrekking 

tot het gehele gemeentelijk financieel beleid 

3) Vertaalt landelijk en provinciaal beleid naar gemeentelijk (financieel) beleid 

4) Ontwikkelt, implementeert, bewaakt en toetst financiële kaders voor de 

middellange en lange termijn 

5) Signaleert, initieert en adviseert vanuit het vakgebied financiën over de 

bedrijfsvoering van de organisatie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gemeentefinanciën 



 

24 

 

TAAKTYPERING: FINANCIEEL ADVISEUR II 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Financieel adviseur II 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Financieel advies 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en ondersteunt de organisatie op financieel gebied op een of enkele 

aandachtsgebieden (o.a. de toepassing en uitvoering van het Besluit Begroting 

en Verantwoording) 

2) Stelt (financiële) richtlijnen op voor de middellange en lange termijn 

3) Toetst en evalueert de naleving van (financiële) kaders, richtlijnen en 

regelgeving 

4) Analyseert begrotingen en jaarrekeningen en levert een bijdrage aan de 

ontwikkeling van kaders 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gemeentefinanciën 



 

25 

 

TAAKTYPERING: FISCALIST 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Fiscalist 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Financieel advies 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en ondersteunt de organisatie op fiscaal gebied op een of enkele 

aandachtsgebieden (o.a. omzetbelasting, BTW compensatiefonds en 

vennootschapsbelasting) 

2) Stelt (financiële) richtlijnen op voor de middellange en lange termijn 

3) Toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving 

4) Signaleert, initieert en adviseert vanuit het fiscale vakgebied ten behoeve van 

de integrale bedrijfsvoering van de organisatie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Fiscaal-juridische kennis 



 

26 

 

TAAKTYPERING: FINANCIEEL ADVISEUR PLANNING EN CONTROL DOCUMENTEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Financieel adviseur Planning en Control 

documenten 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Financieel advies 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en ondersteunt de organisatie op het gebied van de planning- en 

controlcyclus 

2) Draagt zorg voor het opstellen van programmabegrotingen, 

bestuursrapportages en jaarstukken 

3) Stelt (financiële) richtlijnen op voor de middellange en lange termijn 

4) Draagt zorg voor en adviseert over de totstandkoming van de planning – en 

controldocumenten en bewaakt kwaliteit en tijdigheid van deze producten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis m.b.t planning en control 



 

27 

 

TAAKTYPERING: FINANCIEEL MEDEWERKER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Financieel medewerker 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Financieel advies 

 

 

 

Kerntaken 

1) Draagt bij aan de totstandkoming van financiële documenten op het gebied van 

planning en control 

2) Bewaakt de naleving en toepassing van voorschriften en administratieve 

processen 

3) Houdt administraties bij en maakt overzichten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gemeentefinanciën 



 

28 

 

TEAM FINANCIEEL BEHEER 

TAAKTYPERING: FINANCIEEL BEHEERDER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Financieel beheerder 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering I 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Financieel beheer 

 

 

 

Kerntaken 

1) Signaleert knelpunten en adviseert over de optimalisatie van de financieel-

administratieve processen 

2) Verricht meer complexe financieel administratieve-werkzaamheden (o.a. 

samenstellen financiële documenten, opstellen balans en toelichting) 

3) Behandelt aanvragen en adviseert over verzekeringskwesties 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Financieel-administratieve kennis 



 

29 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE I 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker financiële administratie I 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering II 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Financieel beheer 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht meer complexe financieel administratieve-werkzaamheden (o.a. 

samenstellen financiële documenten, opstellen balans en toelichting) 

2) Draagt zorg voor de afhandeling van betalingsverkeer en de inning van 

vorderingen 

3) Draagt zorg voor de inrichting en het beheer van financiële applicaties 

4) Draagt zorg voor de totstandkoming van (periodieke) rapportages, overzichten 

en verantwoordingsdocumenten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Financieel-administratieve kennis 



 

30 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE II 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker financiële administratie II 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering III 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Financieel beheer 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht financieel-administratieve werkzaamheden (o.a. ondersteuning bij het 

samenstellen van financiële documenten, het verwerken van gegevens, 

verwerken van verzekeringskwesties) 

2) Verricht boekhoudkundige werkzaamheden signaleert knelpunten en doet 

verbetervoorstellen 

3) Verstrekt financiële informatie m.b.t. het debiteuren- en crediteurenbeheer 

4) Houdt financiële administraties bij 

5) Stelt (periodieke) rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten op 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Financieel-administratieve kennis 



 

31 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE III 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker financiële administratie III 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering IV 

Schaal : 6 

Module :  

Team : Financieel beheer 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht financieel-administratieve bewerkingen op een specifiek terrein 

2) Houdt (sub)administraties bij 

3) Bewaakt mede de kwaliteit en actualiteit van informatie en gegevens 

4) Verzamelt, bewerkt en verstrekt financiële gegevens signaleert knelpunten en 

doet verbetervoorstellen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Financieel-administratieve kennis 



 

32 

 

TEAM HR ADVIES EN ONDERSTEUNING 

TAAKTYPERING: HR ADVISEUR I 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : HR adviseur I 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : HR advies en ondersteuning 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en ondersteunt de organisatie over de toepassing van HR-

instrumenten 

2) Adviseert en ondersteunt de organisatie op een of enkele aandachtsgebieden 

van HR (o.a. rechtspositie, arbo, mobiliteit, ontwikkeling) 

3) Stelt richtlijnen op voor de middellange en lange termijn en draagt bij aan 

kaderstelling 

4) Toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van P&O en ambtelijke rechtspositie 



 

33 

 

TAAKTYPERING: HR ADVISEUR II 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : HR adviseur II 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : HR advies en ondersteuning 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en ondersteunt de organisatie over de toepassing van HR-

instrumenten 

2) Behandelt en begeleidt personele procedures 

3) Toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving 

4) Coördineert de BHV 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van P&O en ambtelijke rechtspositie 



 

34 

 

TAAKTYPERING: SALARISADMINISTRATEUR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Salarisadministrateur 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering I 

Schaal : 9 

Module :  

Team : HR advies en ondersteuning 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert de salarisadministratie uit 

2) Vertaalt HR kaderstelling naar uitvoeringsprocessen 

3) Adviseert over complexe administratieve vragen met betrekking tot de 

salarisadministratie 

4) Bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en -procedures m.b.t. de 

salarisadministratie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van personeel- en 

salarisadministratie 



 

35 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER HR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker HR 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : HR advies en ondersteuning 

 

 

 

Kerntaken 

1) Behandelt en begeleidt personele procedures 

2) Bewaakt en beheert rechtspositionele uitvoeringsprocessen en procedures 

3) Toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van P&O en ambtelijke rechtspositie 



 

36 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER SALARIS ADMINISTRATIE 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker salaris administratie 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering III 

Schaal : 7 

Module :  

Team : HR advies en ondersteuning 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verwerkt en controleert salarisgegevens 

2) Genereert overzichten 

3) Beantwoordt vragen m.b.t. de salarisadministratie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van salarisadministratie en 

administratieve vaardigheden 



 

37 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER HR ONDERSTEUNING / PERSONEELSADMINISTRATIE 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker HR ondersteuning / 

personeelsadministratie 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering IV 

Schaal : 6 

Module :  

Team : HR advies en ondersteuning 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verwerkt en controleert personele gegevens 

2) Beantwoordt vragen m.b.t. de personeelsadministratie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van personeelsadministratie en 

administratieve vaardigheden 



 

38 

 

TEAM COMMUNICATIE 

TAAKTYPERING: COMMUNICATIEADVISEUR I 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Communicatieadviseur I 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Communicatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert management en bestuur over diverse vraagstukken en processen op 

het terrein van communicatie 

2) Adviseert en ondersteunt de organisatie met betrekking tot pers- en 

publieksvoorlichting en online communicatie voor complexe vraagstukken en 

politiek gevoelige onderwerpen 

3) Draagt bij aan de doorontwikkeling van de website en het intranet 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van communicatie 



 

39 

 

TAAKTYPERING: COMMUNICATIEADVISEUR II 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Communicatieadviseur II 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Communicatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert teamleiders, projectleiders en beleidsmedewerkers over diverse 

vraagstukken en processen op het terrein van communicatie 

2) Adviseert over en geeft uitvoering aan communicatiebeleid en -plannen 

(persvoorlichting, woordvoerderschap, publieksvoorlichting, interne 

communicatie, online communicatie, webcare) 

3) Draagt bij aan de doorontwikkeling van de website en het intranet 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van communicatie 



 

40 

 

TAAKTYPERING: COMMUNICATIEMEDEWERKER - ONLINE COMMUNICATIE 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Communicatiemedewerker - online 

communicatie 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Communicatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ondersteunt bij de uitvoering van het communicatiebeleid 

2) Verzorgt het (technisch) beheer van diverse communicatiemiddelen, waaronder 

de website en intranet 

3) Verzorgt de webredactie 

4) Draagt bij aan de doorontwikkeling van de website, intranet en digitale 

dienstverlening 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van (online) 

communicatie 



 

41 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER KABINETSZAKEN EN EVENEMENTEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker kabinetszaken en evenementen 

Normfunctie HR21 : Medewerker administratief & secretarieel II 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Communicatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Organiseert gemeentelijke evenementen 

2) Verricht kabinetszaken (o.a. koninklijke onderscheidingen, lintjesregen, 

erepenningen, voorbereiden bezoeken aan het college) 

3) Ondersteunt bij de organisatie van gemeentelijke bijeenkomsten in 

wijken/dorpen 

4) Verzorgt de inkoop, uitgifte en het beheer van relatiegeschenken 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Organisatorische vaardigheden en kennis 

van kabinetszaken 



 

42 

 

TAAKTYPERING: VORMGEVER/DTP-ER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Vormgever/dtp-er 

Normfunctie HR21 : Medewerker facilitaire ondersteuning I 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Communicatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt (nieuwe) digitale middelen zoals digitale magazines 

2) Verzorgt de vormgeving van communicatie-uitingen 

3) Begeleidt de vormgeving bij uitbestedingen 

4) Bewaakt de huisstijl 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van vormgeving 



 

43 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER REPRO 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker repro 

Normfunctie HR21 : Medewerker facilitaire ondersteuning III 

Schaal : 5 

Module :  

Team : Communicatie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht reprografische werkzaamheden 

2) Begeleidt print/kopieerwerk bij uitbesteding 

3) Bewaakt de huisstijl bij uitbesteding drukwerk 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van reprografische werkzaamheden 



 

44 

 

TEAM JURIDISCH ADVIES, INKOOP EN CONTRACTEN 

TAAKTYPERING: JURIDISCH ADVISEUR I 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Juridisch adviseur I 

Normfunctie HR21 : Adviseur III 

Schaal : 11 

Module :  

Team : Juridisch advies, inkoop en contracten 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en ondersteunt de organisatie op complexe en brede juridische 

vraagstukken 

2) Vertaalt landelijke en provinciale juridische kaders naar gemeentelijk beleid 

3) Draagt zorg voor de juridische kwaliteitszorg 

4) Draagt zorg voor tweede en derde lijns juridische ondersteuning 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Juridische kennis 



 

45 

 

TAAKTYPERING: INKOOPADVISEUR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Inkoopadviseur 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Juridisch advies, inkoop en contracten 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en ondersteunt de organisatie bij inkoop- en aanbestedingstrajecten 

2) Vertaalt landelijke en provinciale kaders en ontwikkelingen naar gemeentelijk 

beleid en uitvoering 

3) Draagt zorg voor de juridische borging van contracten 

4) Adviseert m.b.t. het inkoopbeleid van de teams 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van inkoop 



 

46 

 

TAAKTYPERING: JURIDISCH ADVISEUR II 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Juridisch adviseur II 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Juridisch advies, inkoop en contracten 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en ondersteunt de organisatie met betrekking tot vraagstukken op 

het gebied van bestuurs- en/of privaatrecht 

2) Verzorgt de inhoudelijke ondersteuning voor de commissie bezwaarschriften 

3) Handelt complexe juridische aanvragen af (o.a. schadeclaims, WOB-verzoeken, 

klachten) 

4) Draagt zorg voor tweede en derde lijns juridische ondersteuning 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Juridische kennis 



 

47 

 

TAAKTYPERING: JURIDISCH ADVISEUR III 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Juridisch adviseur III 

Normfunctie HR21 : Adviseur V 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Juridisch advies, inkoop en contracten 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en ondersteunt de organisatie met betrekking tot vraagstukken op 

het gebied van bestuurs- en/of privaatrecht 

2) Verzorgt de inhoudelijke ondersteuning voor de commissie bezwaarschriften 

3) Handelt juridische aanvragen af (o.a. schadeclaims, WOB-verzoeken, klachten) 

4) Draagt zorg voor tweede en derde lijns juridische ondersteuning 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Juridische kennis 



 

48 

 

TAAKTYPERING: JURIDISCH MEDEWERKER / CONTRACTBEHEERDER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Juridisch medewerker / Contractbeheerder 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Juridisch advies, inkoop en contracten 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de coördinatie en afhandeling van WOB-verzoeken en klachten 

2) Handelt schadeclaims af 

3) Verzorgt de administratieve ondersteuning bij klachten en bezwaar 

4) Beheert contracten en signaleert indien actie m.b.t contracten noodzakelijk is 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Juridische kennis 



 

49 

 

TEAM SECRETARIAAT 

TAAKTYPERING: BESTUUR- EN DIRECTIE ONDERSTEUNER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Bestuur- en directie ondersteuner 

Normfunctie HR21 : Medewerker administratief & secretarieel II 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Secretariaat 

 

 

 

Kerntaken 

1) Biedt inhoudelijke, secretariële en administratieve ondersteuning aan bestuur 

en directie  

2) Organiseert de stukkenstroom richting bestuur en directie 

3) Verzorgt het afvangen van telefoon- en emailverkeer van bestuur en directie 

4) Bewaakt en verzorgt het proces omtrent de voortgang en afdoening van 

vergaderingen en besluiten 

5) Bewaakt (bijzondere) jubilea en evenementen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gemeentelijke processen en 

procedures 



 

50 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER ADMINISTRATIEVE EN SECRETARIËLE ONDERSTEUNING 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker administratieve en secretariële 

ondersteuning 

Normfunctie HR21 : Medewerker administratief & secretarieel III 

Schaal : 6 

Module :  

Team : Secretariaat 

 

 

 

Kerntaken 

1) Biedt secretariële en administratieve ondersteuning aan teams en projecten 

2) Verzorgt de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en 

bijeenkomsten 

3) Beheert digitale bestanden 

4) Maakt PowerPoint presentaties 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gemeentelijke processen en 

procedures 



 

51 

 

TEAM GEBOUWENBEHEER 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER (NIEUW)BOUWPROJECTEN EN 

VASTGOEDPORTEFEUILLEBEHEER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker (nieuw)bouwprojecten en 

vastgoedportefeuillebeheer 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwikkeling II 

Schaal : 11 

Module :  

Team : Gebouwenbeheer 

 

 

 

Kerntaken 

1) Geeft leiding aan en adviseert over projecten op het gebied van (nieuw) 

bouwprojecten en vastgoedontwikkeling en realisatie 

2) Ontwikkelt projectmatig beleid voor (nieuw)bouw projecten en 

vastgoedontwikkeling en zet (nieuw)bouwprojecten op van initiatie tot en met 

overdracht en beheer 

3) Betrekt bij het vormgeven van het beleid op het gebied van 

vastgoedontwikkeling en realisatie bestuurlijke en maatschappelijke 

doelgroepen 

4) Draagt zorg voor de uitvoering van projecten (o.a. scholenprogramma) van 

start (initiatie) tot realisatie 

5) Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde 

projectresultaten. Adviseert m.b.t. het (bouwkundig) vastgoedbeheer  

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van (nieuw)bouwprojecten en 

vastgoedontwikkeling 



 

52 

 

TAAKTYPERING: ADVISEUR BEHEER EN ONDERHOUD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Adviseur beheer en onderhoud 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Gebouwenbeheer 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en rapporteert over de optimalisatie van het beheer en onderhoud 

van gebouwen 

2) Levert een bijdrage aan het beleid op het gebied van beheer en onderhoud 

3) Is procesmanager voor processen op het gebied van beheer en onderhoud 

4) Is contractmanager voor de onderhoudscontracten beheer en onderhoud 

5) Draagt zorg voor afstemming op het gebied van beheer en onderhoud van 

gebouwen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van beheer en onderhoud van 

gebouwen 



 

53 

 

TAAKTYPERING: ADVISEUR VASTGOEDMANAGEMENT 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Adviseur vastgoedmanagement 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Gebouwenbeheer 

 

 

 

Kerntaken 

1) Levert een bijdrage aan het vastgoedbeleid 

2) Beheert en onderhoudt de vastgoed portefeuille 

3) Draagt zorg voor de huur en verhuur van gebouwen (o.a. onderhandelen en 

sluiten van contracten) 

4) Adviseert over en draagt zorg voor de koop en verkoop van gebouwen 

5) Draagt zorg voor het opzetten van de gebouwenexploitaties 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van vastgoedbeheer 



 

54 

 

TAAKTYPERING: ADVISEUR DUURZAAMHEID 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Adviseur duurzaamheid 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Gebouwenbeheer 

 

 

 

Kerntaken 

1) Draagt zorg voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid voor de eigen 

vastgoedportefeuille 

2) Adviseert over het duurzaamheidsbeleid van de vastgoedportefeuille (gekoppeld 

aan de toenemende (rijks)eisen verduurzaming gebouwen) 

3) Draagt zorg voor de afstemming van betrokkenen bij het beleidsproces 

4) Regelt de energiemonitoring en rapporteert hierover 

5) Verzamelt verbruikgegegevens en -kosten, analyseert deze en adviseert over 

maatregelen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van duurzaamheidsbeleid 



 

55 

 

TAAKTYPERING: REGIEVOERDER BEHEER EN ONDERHOUD GEBOUWEN EN 

INSTALLATIES 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Regievoerder beheer en onderhoud 

gebouwen en installaties 

Normfunctie HR21 : Medewerker locatie I 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Gebouwenbeheer 

 

 

 

Kerntaken 

1) Draagt zorg voor bouwkundig en/ of installatietechnisch advies 

2) Draagt zorg voor de projectbegeleiding bij nieuw- of verbouw op bouwkundig 

en/ of installatietechnisch gebied 

3) Stelt op en onderhoudt (meerjaren)beheerplannen van gebouwen of installaties 

4) Draagt zorg voor het aanbesteden en contracteren van 3e partijen en voert 

hiervoor het contractbeheer uit 

5) Houdt toezicht op en voert regie op bouwkundige of installatietechnische 

uitvoering door 3e partijen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het beheer en onderhoud van 

gebouwen 



 

56 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER GEBOUWEN/ BOUWKUNDIG TEKENAAR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker gebouwen/ bouwkundig 

tekenaar 

Normfunctie HR21 : Medewerker locatie III 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Gebouwenbeheer 

 

 

 

Kerntaken 

1) Levert input voor beheerplannen door het vormgeven van bouwtekeningen 

2) Meet in en verzamelt bouwkundige meetgegevens 

3) Draagt zorg voor het beheer en onderhoudt van bouwkundige tekeningen ten 

behoeve van beheer en onderhoud gebouwen en installaties (beheerplannen) 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van (bouwkundige) 

tekenprogramma's en gebouwenbeheer 



 

57 

 

TAAKTYPERING: ONDERHOUDSMEDEWERKER GEBOUWEN EN INSTALLATIES I 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Onderhoudsmedewerker gebouwen en 

installaties I 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering II 

Schaal : 6 

Module :  

Team : Gebouwenbeheer 

 

 

 

Kerntaken 

1) Draagt zorg voor de werkverdeling (procesbewaking) en intake van opdrachten 

op het eigen vakgebied (onderhoud gebouwen) 

2) Draagt zorg voor de aansturing/begeleiding van 3e partijen (voert hiervoor o.a. 

controles uit) 

3) Verricht onderhoudswerkzaamheden zowel reactief (storingen & defecten) als 

proactief (op basis van het beheerplan) uit 

4) Bewaakt de kwaliteit van het beheer en onderhoud 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Vaktechnische kennis op het gebied van 

gebouwen en installaties 



 

58 

 

TAAKTYPERING: ONDERHOUDSMEDEWERKER GEBOUWEN EN INSTALLATIES II 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Onderhoudsmedewerker gebouwen en 

installaties II 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering III 

Schaal : 5 

Module :  

Team : Gebouwenbeheer 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert op basis van opdrachten onderhoud- en beheerswerkzaamheden uit aan 

gebouwen en installaties 

2) Verricht onderhoudswerkzaamheden zowel reactief (storingen & defecten) als 

proactief (op basis van het beheerplan) uit 

3) Voert standaard controles uit aan gebouwen en installaties 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Vaktechnische kennis op het gebied van 

gebouwen en installaties 



 

59 

 

TEAM FACILITAIR 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER FACILITAIR I 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker facilitair I 

Normfunctie HR21 : Adviseur V 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Facilitair 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en ontwikkelt beleid op het gebied van de facilitaire dienstverlening 

2) Stemt de inzet van facilitaire diensten op elkaar af en behandelt klachten over 

de facilitaire dienstverlening 

3) Stelt dienstenniveaus (SLA’s) voor facilitaire diensten op en voert tevens regie 

op uitbestede diensten, verzamelt gegevens en kosten voor doorbelasting van 

deze diensten. Draagt in voorkomende gevallen zorg voor doorbelasting aan 

huurders en gebruikers van gebouwen 

4) Verzorgt de inkoop en aanbesteden voor facilitaire diensten en producten 

(kantoorartikelen, schoonmaak enz.) 

5) Draagt zorg voor het wagenparkbeheer van de teams gebouwen en facilitair 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van facilitaire en logistieke 

dienstverlening 



 

60 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER FACILITAIR II 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker facilitair II 

Normfunctie HR21 : Medewerker facilitaire ondersteuning II 

Schaal : 6 

Module :  

Team : Facilitair 

 

 

 

Kerntaken 

1) Draagt zorg voor de inkoop en uitgifte van kantoorartikelen en overige 

facilitaire benodigdheden en de uitgifte van dienstauto's, dienstfietsen en Ov-

kaarten 

2) Regelt aanvullende diensten bij vergaderfaciliteiten zoals catering 

3) Behandelt klantvragen en meldingen op de facilitaire servicedesk via telefoon/ 

webportal/ fysiek 

4) Verzorgt het beheer en de uitgifte van kantoormiddelen en vergaderruimten 

5) Verzorgt het sleutel- en toegangsbeheer van de gemeentelijke gebouwen en 

het wagenpark. Doet de 1e lijns telefonische intake bij spoedmeldingen, 

storingen & defecten aan gebouwen en installaties 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van facilitaire en logistieke 

dienstverlening 



 

61 

 

TAAKTYPERING: CONCIËRGE 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Conciërge 

Normfunctie HR21 : Medewerker facilitaire ondersteuning III 

Schaal : 5 

Module :  

Team : Facilitair 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de verdeling van post- en archiefstukken 

2) Treedt op als gastheer 

3) Zet vergaderopstellingen klaar en levert 1e lijns ondersteuning bij vraagstukken 

op het gebied van apparatuur in vergaderruimten 

4) Verzorgt kleine reparaties en voert voorkomende hand-en-spandiensten uit 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van logistiek en dienstverlening 



 

62 

 

TAAKTYPERING: CATERINGMEDEWERKER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Cateringmedewerker 

Normfunctie HR21 : Medewerker facilitaire ondersteuning IV 

Schaal : 4 

Module :  

Team : Facilitair 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de catering- en koffievoorzieningen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van dienstverlening 



 

63 

 

TEAM DIV 

TAAKTYPERING: ADVISEUR DIV 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Adviseur DIV 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : DIV 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert over het beleid op het gebied van gegevensbeheer 

2) Stelt kaders en richtlijnen op met betrekking tot analoog en digitaal 

documentbeheer 

3) Implementeert documentaire informatiesystemen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van informatiebeheer 

en -management 



 

64 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER DIV (CONTROLE) 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker DIV (controle) 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : DIV 

 

 

 

Kerntaken 

1) Controleert, registreert, distribueert en beheert gegevensverzamelingen en 

informatie(stromen) 

2) Begeleidt en ondersteunt medewerkers op het gebied van gegevensbeheer 

3) Beheert, controleert en onderhoudt gegevens en informatie m.b.t. sjabloon- en 

zaak-/dossier-/documentbeheer 

4) Genereert, verzamelt, bewerkt en verstrekt gegevens en informatie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van informatiebeheer 

en -voorziening 



 

65 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER DIENSTVERLENING GEMEENTE-/HISTORISCH ARCHIEF 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker dienstverlening gemeente-

/historisch archief 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : DIV 

 

 

 

Kerntaken 

1) Beheert het archief (analoog en digitaal), waaronder opschoning, vernietiging, 

overdracht, vervreemding en uitlening analoog 

2) Draagt zorg voor de ontsluiting vanuit het extern historisch archief (digitaal en 

analoog) 

3) Verzorgt educatieve taken op het gebied van het historisch archief  

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van informatiebeheer 

en -voorziening 



 

66 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER DIV (REGISTRATIE) 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker DIV (registratie) 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens IV 

Schaal : 7 

Module :  

Team : DIV 

 

 

 

Kerntaken 

1) Beheert, controleert en onderhoudt gegevens en informatie m.b.t. 

procesbeheer, sjabloonbeheer en zaak-/ dossier-/documentbeheer 

2) Begeleidt en ondersteunt medewerkers op het gebied van gegevensbeheer 

3) Maakt informatie/ gegevens beschikbaar en toegankelijk 

4) Verzorgt de uitgaande post en draagt optioneel zorg voor de typkamerfunctie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van informatiebeheer 

en -voorziening 



 

67 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER DIV (ARCHIEF) 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker DIV (archief) 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens V 

Schaal : 6 

Module :  

Team : DIV 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ondersteunt bij het archiefbeheer (analoog en digitaal). Draagt o.a. zorg voor 

opschoning, vernietiging, overdracht, vervreemding en uitlening 

2) Maakt informatie/ gegevens beschikbaar en toegankelijk 

3) Voert standaard procedures uit m.b.t.: procesbeheer, sjabloonbeheer en zaak-

/dossier-/documentbeheer 

4) Begeleidt en ondersteunt medewerkers op het gebied van gegevensbeheer 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van informatiebeheer 

en -voorziening 



 

68 

 

TEAM IBOR (BEDRIJFSBUREAU) 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER BELEIDSUITVOERING EN PROJECTEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker beleidsuitvoering en projecten 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : IBOR (bedrijfsbureau) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het terrein van inrichting en 

het beheer van de openbare ruimte 

2) Levert vakgerichte en specialistische beleidsadvisering op de domeinen water, 

groen, wegen en afvalinzameling gericht op inrichting en beheer openbare 

ruimte 

3) Stelt plannen op voor meerdere complexe en brede terreinen van de inrichting 

of het beheer van openbare ruimte en draagt voor de uitvoering van de plannen 

4) Treedt op als projectleider bij de realisatie van complexe civiel- en 

cultuurtechnieke werken 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van civiel- en cultuurtechniek en 

projectmanagement 



 

69 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER BEHEER EN VOORBEREIDING PROJECTEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker beheer en voorbereiding 

projecten 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwerp & voorbereiding IV 

Schaal : 9 

Module :  

Team : IBOR (bedrijfsbureau) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwerpt bestekken en draagt zorg voor de werkvoorbereiding op een specifiek 

vakgebied van technische werken 

2) Houdt toezicht op de uitvoering van nieuwe werken en 

onderhoudswerkzaamheden 

3) Verricht tekenwerk voor nieuwe werken en onderhoudswerkzaamheden 

4) Treedt op als projectleider voor civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het opstellen van bestekken en 

technische werkvoorbereiding 



 

70 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER BELEIDSUITVOERING IBOR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker beleidsuitvoering IBOR 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : IBOR (bedrijfsbureau) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Levert vakgerichte en specialistische advisering op één van de (brede) 

domeinen van water, groen, wegen of afvalinzameling. Het advies is gericht op 

de inrichting en beheer van de openbare ruimte 

2) Stelt plannen op voor meerdere complexe en brede terreinen van de inrichting 

of het beheer van openbare ruimte en draagt voor de uitvoering van de plannen 

3) Treedt op als projectleider bij de realisatie van complexe civiel- of 

cultuurtechnieke werken en projecten op het gebied van afvalinzameling 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van civiel- of cultuurtechniek 



 

71 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER TOEZICHT EN UITVOERING OPENBARE RUIMTE A 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker toezicht en uitvoering openbare 

ruimte A 

Normfunctie HR21 : Medewerker toezicht IV 

Schaal : 8 

Module :  

Team : IBOR (bedrijfsbureau) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Houdt toezicht op de uitvoering van (kleinschalige) beheer- en 

onderhoudswerken op de domeinen, civiel, groen, afval en riolering 

2) Rapporteert over de voortgang en uitputting van middelen 

3) Verricht de werkvoorbereiding w.o. het maken van planningen en/of opstellen 

van calculaties 

4) Verricht administratieve werkzaamheden op het eigen vakgebied 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van civiel- of cultuurtechniek 



 

72 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER TOEZICHT EN UITVOERING OPENBARE RUIMTE B 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker toezicht en uitvoering openbare 

ruimte B 

Normfunctie HR21 : Medewerker toezicht V 

Schaal : 7 

Module :  

Team : IBOR (bedrijfsbureau) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Draagt zorg voor de uitvoering van (cyclisch) beheer, herstel- en 

vervangingswerkzaamheden 

2) Rapporteert over de voortgang en uitputting van middelen. Verricht 

ondersteunende werkzaamheden voor groen, civiel, water, wegen of 

afvalinzameling 

3) Houdt toezicht op beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

4) Bewaakt de kwaliteit van uitgevoerde herstel- en vervangingswerkzaamheden 

5) Verricht administratieve werkzaamheden op het eigen vakgebied 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van civiel- of cultuurtechniek 



 

73 

 

TAAKTYPERING: FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER IBOR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Financieel administratief medewerker IBOR 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering II 

Schaal : 8 

Module :  

Team : IBOR (bedrijfsbureau) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Levert vakinhoudelijke (financiële) en/of beleidsondersteunende 

werkzaamheden 

2) Richt mede complexe administraties in en beheert deze 

3) Controleert gegevens op een specifiek terrein van de bedrijfsvoering 

4) Behandelt aanvragen en verzoeken op het gebied van IBOR 

5) Kan optreden als werfbeheerder voor o.a. aannemers 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van administratieve processen 



 

74 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER BELEIDSONDERSTEUNING IBOR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker beleidsondersteuning IBOR 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering IV 

Schaal : 7 

Module :  

Team : IBOR (bedrijfsbureau) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Behandelt aanvragen en verzoeken op het gebied van IBOR 

2) Verricht administratieve werkzaamheden op het gebied van IBOR 

3) Verwerkt gegevens in bestanden op het gebied van IBOR 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van de producten en diensten van 

IBOR 



 

75 

 

TAAKTYPERING: WAGENPARKBEHEERDER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Wagenparkbeheerder 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering I 

Schaal : 7 

Module :  

Team : IBOR (bedrijfsbureau) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Geeft instructies aan gebruikers over tractiemiddelen en voertuigen exclusief 

BWRI 

2) Draagt zorg voor het beheer van het gemeentelijke wagenpark exclusief BWRI 

3) Adviseert over vervangingsinvesteringen met betrekking tot het wagenpark en 

is belast met de uitvoering hiervan, maar exclusief BWRI 

4) Bewaakt en controleert de kwaliteit van geleverde diensten van derden 

exclusief BWRI 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van onderhoud aan voertuigen en 

machines 



 

76 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER ONDERSTEUNING IBOR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker ondersteuning IBOR 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering II 

Schaal : 6 

Module :  

Team : IBOR (bedrijfsbureau) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt het schouwen en controleren van de openbare ruimte m.b.t. de 

domeinen groen, civiel, riolering en afval 

2) Handelt Meldingen Openbare Ruimte en Afval (MORA) af 

3) Verzorgt klein tekenwerk en (verkeers)tellingen 

4) Controleert voorzieningen in de openbare ruimte 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van de openbare ruimte 



 

77 

 

TAAKTYPERING: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU IBOR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Administratief medewerker bedrijfsbureau 

IBOR 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering V 

Schaal : 5 

Module :  

Team : IBOR (bedrijfsbureau) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Levert administratieve ondersteuning aan het werkcluster BWRI 

2) Verzorgt de briefafhandeling 

3) Is belast met contractbeheer 

4) Verstrekt standaard gegevens op het gebied van IBOR en signaleert 

onregelmatigheden in gegevens 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van administratieve processen 



 

78 

 

TEAM IBOR TEAM A 

TAAKTYPERING: VOORMAN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Voorman 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering II 

Schaal : 6 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : IBOR Team A 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemmingen van werkzaamheden en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers binnen het betreffende vakgebied 

2) Voert controles uit en bewaakt de kwaliteit van uitgevoerde onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden in de openbare ruimte 

3) Ziet toe op een correct gebruik van materialen voor beheer en onderhoud 

4) Ziet toe op het veilig werken in de openbare ruimte 

5) Begeleidt WSW/ werkleertrajecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van beheer en onderhoud openbare 

ruimte en vaardigheid m.b.t. het 

coördineren van werkzaamheden 



 

79 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER BEHEER EN ONDERHOUD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker beheer en onderhoud 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering III 

Schaal : 5 

Module :  

Team : IBOR Team A 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht onderhouds- en herstelwerkzaamheden in de openbare ruimte 

2) Bedient voertuigen en machines 

3) Neemt deel aan de gladheidsbestrijding en storingsdienst 

4) Begeleidt WSW/ werkleertrajecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden 



 

80 

 

TEAM IBOR TEAM B 

TAAKTYPERING: VOORMAN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Voorman 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering II 

Schaal : 6 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : IBOR Team B 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemmingen van werkzaamheden en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers binnen het betreffende vakgebied 

2) Voert controles uit en bewaakt de kwaliteit van uitgevoerde onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden in de openbare ruimte 

3) Ziet toe op een correct gebruik van materialen voor beheer en onderhoud 

4) Ziet toe op het veilig werken in de openbare ruimte 

5) Begeleidt WSW/ werkleertrajecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van beheer en onderhoud openbare 

ruimte en vaardigheid m.b.t. het 

coördineren van werkzaamheden 



 

81 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER BEHEER EN ONDERHOUD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker beheer en onderhoud 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering III 

Schaal : 5 

Module :  

Team : IBOR Team B 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht (volgens planning) onderhouds- en herstelwerkzaamheden in de 

openbare ruimte 

2) Bedient voertuigen en machines 

3) Neemt deel aan de gladheidsbestrijding en storingsdienst 

4) Begeleidt WSW/ werkleertrajecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden 



 

82 

 

TAAKTYPERING: ONDERSTEUNEND MEDEWERKER BEHEER EN ONDERHOUD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Ondersteunend medewerker beheer en 

onderhoud 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering IV 

Schaal : 4 

Module :  

Team : IBOR Team B 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht onder toezicht gestandaardiseerde onderhouds- of 

herstelwerkzaamheden 

2) Bedient eenvoudige hulpapparatuur 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gestandaardiseerde onderhouds- 

en herstelwerkzaamheden 



 

83 

 

TEAM IBOR TEAM C 

TAAKTYPERING: VOORMAN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Voorman 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering II 

Schaal : 6 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : IBOR Team C 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemmingen van werkzaamheden en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers binnen het betreffende vakgebied 

2) Voert controles uit en bewaakt de kwaliteit van uitgevoerde onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden in de openbare ruimte 

3) Ziet toe op een correct gebruik van materialen voor beheer en onderhoud 

4) Ziet toe op het veilig werken in de openbare ruimte 

5) Begeleidt WSW/ werkleertrajecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van beheer en onderhoud openbare 

ruimte en vaardigheid m.b.t. het 

coördineren van werkzaamheden 



 

84 

 

TAAKTYPERING: BEHEERDER BEGRAAFPLAATSEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beheerder begraafplaatsen 

Normfunctie HR21 : Medewerker locatie IV 

Schaal : 6 

Module :  

Team : IBOR Team C 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert het beheerplan begraafplaatsen uit 

2) Beheert de begraafplaats w.o. het delven van graven 

3) Houdt toezicht op het gebruik, orde en veiligheid van de begraafplaatsen 

4) Ondersteunt waar nodig de uitvaarderverzorger bij begrafenissen 

5) Treedt op de begraafplaats op als aanspreekpunt 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van beheer en onderhoud 

begraafplaatsen 



 

85 

 

TAAKTYPERING: CHAUFFEUR/ MACHINIST 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Chauffeur/ machinist 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering III 

Schaal : 5 

Module :  

Team : IBOR Team C 

 

 

 

Kerntaken 

1) Bestuurt voertuigen en bedient machines en hulpapparatuur w.o. grijpers of 

shovels 

2) Verricht standaard controles aan machines en voertuigen 

3) Lost eenvoudige storingen op aan machines en/of voertuigen en/of 

gemeentelijke installaties 

4) Verricht werkzaamheden in het kader van de gladheidsbestrijding en 

storingsdienst 

5) Begeleidt WSW/ werkleertrajecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het bedienen van machines en 

voertuigen 



 

86 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER BEHEER EN ONDERHOUD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker beheer en onderhoud 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering III 

Schaal : 5 

Module :  

Team : IBOR Team C 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht (volgens planning) onderhouds- en herstelwerkzaamheden in de 

openbare ruimte 

2) Bedient voertuigen en machines 

3) Neemt deel aan de gladheidsbestrijding en storingsdienst 

4) Begeleidt WSW/ werkleertrajecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden 



 

87 

 

TAAKTYPERING: ONDERSTEUNEND MEDEWERKER BEHEER EN ONDERHOUD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Ondersteunend medewerker beheer en 

onderhoud 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering IV 

Schaal : 4 

Module :  

Team : IBOR Team C 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht onder toezicht gestandaardiseerde onderhouds- of 

herstelwerkzaamheden 

2) Bedient eenvoudige hulpapparatuur 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gestandaardiseerde onderhouds- 

en herstelwerkzaamheden 



 

88 

 

TEAM IBOR TEAM D 

TAAKTYPERING: VOORMAN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Voorman 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering II 

Schaal : 6 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : IBOR Team D 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemmingen van werkzaamheden en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers binnen het betreffende vakgebied 

2) Voert controles uit en bewaakt de kwaliteit van uitgevoerde onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden in de openbare ruimte 

3) Ziet toe op een correct gebruik van materialen voor beheer en onderhoud 

4) Ziet toe op het veilig werken in de openbare ruimte 

5) Begeleidt WSW/ werkleertrajecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van beheer en onderhoud openbare 

ruimte en vaardigheid m.b.t. het 

coördineren van werkzaamheden 



 

89 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER BEHEER EN ONDERHOUD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker beheer en onderhoud 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering III 

Schaal : 5 

Module :  

Team : IBOR Team D 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht (volgens planning) onderhouds- en herstelwerkzaamheden in de 

openbare ruimte 

2) Bedient voertuigen en machines 

3) Neemt deel aan de gladheidsbestrijding en storingsdienst 

4) Begeleidt WSW/ werkleertrajecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden 



 

90 

 

TEAM IBOR (AFVALINZAMELING) 

TAAKTYPERING: VOORMAN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Voorman 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering II 

Schaal : 6 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : IBOR (afvalinzameling) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemmingen van werkzaamheden en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers binnen het betreffende vakgebied 

2) Voert controles uit en bewaakt de kwaliteit van uitgevoerde onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden in de openbare ruimte 

3) Ziet toe op een correct gebruik van materialen voor beheer en onderhoud 

4) Ziet toe op het veilig werken in de openbare ruimte 

5) Begeleidt WSW/ werkleertrajecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van afvalinzameling, afvalbeheer, 

afvalopslag en afvalafvoer en vaardigheid 

m.b.t. het coördineren van werkzaamheden 



 

91 

 

TAAKTYPERING: HANDHAVINGSMEDEWERKER AFVALINZAMELING 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Handhavingsmedewerker afvalinzameling 

Normfunctie HR21 : Medewerker handhaving IV 

Schaal : 6 

Module :  

Team : IBOR (afvalinzameling) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ziet toe op het correct aanbieden van afval door burgers en bedrijven 

2) Treedt correctief op bij overtredingen op het gebied van afvalinzameling 

3) Geeft informatie over afvalscheiding en het correct aanbieden van afval 

4) Houdt gegevensbestanden op het gebied van afvalinzameling actueel 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van afvalinzameling, zwerfvuil en 

aanbieden van afval 



 

92 

 

TAAKTYPERING: MONTEUR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Monteur 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering II 

Schaal : 6 

Module :  

Team : IBOR (afvalinzameling) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert controle en inspectiewerkzaamheden uit aan machines en voertuigen 

2) Lost standaard storingen op en verwijst bij complexe storingen door naar 

gespecialiseerde leveranciers 

3) Ziet toe op een correct gebruik van materialen voor inzameling, beheer, opslag 

en afvoer van afval 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van onderhoud aan machines, 

materialen en voertuigen 



 

93 

 

TAAKTYPERING: CHAUFFEUR/ MACHINIST 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Chauffeur/ machinist 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering III 

Schaal : 5 

Module :  

Team : IBOR (afvalinzameling) 

 

 

 

Kerntaken 

1) Bestuurt voertuigen en bedient machines en hulpapparatuur w.o. grijpers of 

shovels 

2) Verricht standaard controles aan machines en voertuigen 

3) Lost eenvoudige storingen op aan machines en/of voertuigen en/of 

gemeentelijke installaties 

4) Verricht werkzaamheden in het kader van de gladheidsbestrijding en 

storingsdienst 

5) Begeleidt WSW/ werkleertrajecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het bedienen van machines en 

voertuigen 



 

94 

 

TEAM SOCIAAL BELEID 

TAAKTYPERING: BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL BELEID A 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beleidsmedewerker sociaal beleid A 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwikkeling II 

Schaal : 11 

Module :  

Team : Sociaal beleid 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt beleid op meerdere terreinen van het sociaal domein (Wmo, jeugd, 

welzijn (leefbaarheid), gezondheid, sport, cultuur en lokaal onderwijs) en 

draagt zorg voor de vertaling van beleid naar de uitvoering 

2) Voert regie (o.a. projectleidersrol) over beleidsprogramma's en projecten 

3) Draagt zorg voor evaluaties van beleid en afstemming met inwoners, 

organisaties en collega’s 

4) Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/ partijen en onderhoudt 

een lokaal en regionaal netwerk 

5) Draagt zorg voor planning en controldocumenten vanuit het eigen vakgebied 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het sociaal domein 



 

95 

 

TAAKTYPERING: BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL BELEID B 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beleidsmedewerker sociaal beleid B 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwikkeling III 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Sociaal beleid 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt beleid op een breed terrein van het sociaal domein (Wmo, jeugd, 

welzijn (leefbaarheid), gezondheid, sport, cultuur en lokaal onderwijs) 

2) Voert regie (o.a. projectleidersrol) over beleidsprogramma's en projecten 

3) Draagt zorg voor evaluaties van beleid en afstemming met inwoners, 

organisaties en collega’s 

4) Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/ partijen en onderhoudt 

een lokaal en regionaal netwerk 

5) Draagt zorg voor planning en controldocumenten vanuit het eigen vakgebied 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het sociaal domein 



 

96 

 

TAAKTYPERING: BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL BELEID C 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beleidsmedewerker sociaal beleid C 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwikkeling IV 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Sociaal beleid 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt beleid op een afgebakend terrein van het sociaal domein (Wmo, 

jeugd, welzijn (leefbaarheid), gezondheid, sport, cultuur en lokaal onderwijs) 

2) Draagt zorg voor de vertaling van vastgesteld beleid 

3) Draagt zorg voor evaluaties van beleid en afstemming met inwoners, 

organisaties en collega’s 

4) Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/ partijen en onderhoudt 

een lokaal en regionaal netwerk 

5) Draagt zorg voor planning en controldocumenten vanuit het eigen vakgebied 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het sociaal domein 



 

97 

 

TAAKTYPERING: CONTRACTMANAGER WMO 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Contractmanager Wmo 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Sociaal beleid 

 

 

 

Kerntaken 

1) Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling vanuit het eigen vakgebied en 

begeleidt het toe- en uittreden van Wmo maatwerkvoorzieningen met 

aanbieders (uitvoeren Wmo beleid) 

2) Voert procedures en richtlijnen op het gebied van maatwerkvoorzieningen (o.a. 

actualiseren van contracten) uit 

3) Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/ partijen en onderhoudt 

een lokaal en regionaal netwerk 

4) Rapporteert over de uitvoering van beleid (o.a. vervaardigen van 

managementrapportages) 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het sociaal domein, met name 

Wmo en maatwerkvoorzieningen 

 



 

98 

 

TEAM SOCIAAL TEAM HS WEST/ OOST/ ZUID 

TAAKTYPERING: CASEMANAGER WMO 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Casemanager Wmo 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Sociaal team HS West/ Oost/ Zuid 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert gesprekken met inwoners die bij het sociaal team om ondersteuning 

vragen, ongeacht de problematiek 

2) Geeft informatie en advies, zorgt voor vraagverheldering, ondersteuning en 

activering met als doel inwoners te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en 

participatie 

3) Maakt samen met de inwoners een plan, met daarin passende oplossingen, 

zoals de benutting van de eigen kracht, de mogelijkheden van sociale 

netwerken en voorliggende voorzieningen en levert relevante informatie aan 

m.b.t. de inzet van Wmo- voorzieningen voor de maatwerkspecialist Wmo 

4) Neemt als casemanager de regie in situaties waarbij er in het gezin/huishouden 

sprake is van meervoudige en complexe problematiek 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van Wmo 



 

99 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER SOCIAAL TEAM (LOKET MEDEWERKER) 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker sociaal team (loket 

medewerker) 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering IV 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Sociaal team HS West/ Oost/ Zuid 

 

 

 

Kerntaken 

1) Geeft informatie aan- en beantwoordt vragen van inwoners over het gehele 

sociaal domein die zich melden bij het sociale loket 

2) Vraagt (veelal telefonisch) breed (alle levensgebieden) en verdiepend uit bij 

vragen om ondersteuning en zoekt met de inwoners -waar mogelijk- naar 

oplossingen (eigen kracht, netwerk, voorliggende voorzieningen enz.) 

3) Organiseert in eenvoudige situaties onder verantwoordelijkheid van de 

casemanager Wmo ‘lichte’ maatwerkvoorzieningen Wmo (o.a. kortdurende 

huishoudelijke hulp, collectief vervoer enz.) 

4) Rapporteert bij complexere situaties aan de casemanagers in het sociaal team 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het sociaal domein 



 

100 

 

TEAM SOCIAAL TEAM MENTERWOLDE 

TAAKTYPERING: CASEMANAGER WMO 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Casemanager Wmo 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Sociaal team Menterwolde 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert gesprekken met inwoners die bij het sociaal team om ondersteuning 

vragen, ongeacht de problematiek 

2) Geeft informatie en advies, zorgt voor vraagverheldering, ondersteuning en 

activering met als doel inwoners te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en 

participatie 

3) Maakt samen met de inwoners een plan, met daarin passende oplossingen, 

zoals de benutting van de eigen kracht, de mogelijkheden van sociale 

netwerken en voorliggende voorzieningen en levert relevante informatie aan 

m.b.t. de inzet van Wmo- voorzieningen voor de maatwerkspecialist Wmo 

4) Neemt als casemanager de regie in situaties waarbij er in het gezin/huishouden 

sprake is van meervoudige en complexe problematiek 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van Wmo 



 

101 

 

TAAKTYPERING: CASEMANAGER JEUGD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Casemanager jeugd 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Sociaal team Menterwolde 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert gesprekken met inwoners die bij het sociaal team om ondersteuning 

vragen, ongeacht de problematiek 

2) Geeft informatie en advies, zorgt voor vraagverheldering, ondersteuning met 

als doel ouders/ verzorgers te ondersteunen 

3) Maakt samen met de ouders/ verzorgers een plan, met daarin passende 

oplossingen, zoals de benutting van de eigen kracht, de mogelijkheden van 

sociale netwerken, voorliggende voorzieningen en levert relevante informatie 

4) Neemt als casemanager de regie in situaties waarbij er sprake is van 

meervoudige en complexe problematiek 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van jeugd 

(hulpverlening) 



 

102 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER MANTELZORG 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker mantelzorg 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Sociaal team Menterwolde 

 

 

 

Kerntaken 

1) Geeft voorlichting en verstrekt informatie aan en over mantelzorgers 

2) Verricht beleidsuitvoerende werkzaamheden op het gebied van mantelzorg 

3) Organiseert en regisseert 'mantelzorgactiviteiten' (o.a. 

mantelzorgcomplimentendag, fundag jonge mantelzorgers, preventieve 

activiteiten, themabijeenkomsten enz.) 

4) Informeert (vanuit het eigen vakgebied) casemanagers over signalen uit de 

maatschappij en doelgroep 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van mantelzorg 



 

103 

 

TEAM SOCIAAL TEAM SLOCHTEREN 

TAAKTYPERING: COÖRDINATOR SOCIAAL TEAM SLOCHTEREN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Coördinator sociaal team Slochteren 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : Sociaal team Slochteren 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemmingen binnen en team en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers binnen het betreffende vakgebied 

2) Levert vanuit het sociale team een bijdrage aan de sociale beleidsontwikkeling 

3) Bewaakt en bevordert de kwaliteit en kwantiteit van het productieproces binnen 

het sociale team Slochteren 

4) Geeft informatie en advies, zorgt voor vraagverheldering, ondersteuning en 

activering met als doel inwoners te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en 

participatie 

5) Beoordeelt en behandelt aanvragen en verzoeken aan de hand regelgeving 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het sociaal domein en 

vaardigheid m.b.t. het coördineren van 

werkzaamheden 



 

104 

 

TAAKTYPERING: CASEMANAGER SOCIAAL TEAM JEUGD EN VOLWASSENEN 

PSYCHIATRIE 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Casemanager sociaal team jeugd en 

volwassenen psychiatrie 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Sociaal team Slochteren 

 

 

 

Kerntaken 

1) Geeft advies aan en voert gesprekken met inwoners/ instellingen/ organisatie 

die bij het sociaal team om ondersteuning vragen op het gebied van complexe 

jeugdcasussen en psychiatrie volwassen (= inclusief loketdienst sociaal team) 

2) Reageert op OGGZ meldingen 

3) Motiveert ouders om mee te werken aan het hulpverleningsproces, toetst de 

veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en gaat indien nodig 

over tot raadsmelding (disciplinair besluit) 

4) Werkt samen voor een optimale dienstverlening met andere disciplines zoals 

specialistisch casemanagement en de expertpool 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van jeugd en 

volwassen psychiatrie 



 

105 

 

TAAKTYPERING: CASEMANAGER WMO 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Casemanager Wmo 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Sociaal team Slochteren 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert gesprekken met inwoners die bij het sociaal team om ondersteuning 

vragen, ongeacht de problematiek 

2) Geeft informatie en advies, zorgt voor vraagverheldering, ondersteuning en 

activering met als doel inwoners te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en 

participatie 

3) Maakt samen met de inwoners een plan, met daarin passende oplossingen, 

zoals de benutting van de eigen kracht, de mogelijkheden van sociale 

netwerken en voorliggende voorzieningen en levert relevante informatie aan 

m.b.t. de inzet van Wmo- voorzieningen voor de maatwerkspecialist Wmo 

4) Neemt als casemanager de regie in situaties waarbij er in het gezin/huishouden 

sprake is van meervoudige en complexe problematiek 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van Wmo 



 

106 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER LEERPLICHT/ JONGERENWERKER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker leerplicht/ jongerenwerker 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Sociaal team Slochteren 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert de handhaving van de leerplicht uit (BOA taken) 

2) Verwijst leerlingen naar hulpverleningsinstellingen via de geëigende procedures 

en begeleidt leerlingen bij plaatsing op een andere school 

3) Adviseert over het beleid gericht op voorkoming van leerplichtverzuim en het 

terugdringen van het voortijdig schoolverlaten 

4) Ondersteunt jongeren die een extra zetje nodig hebben en in hun zoektocht 

voor deelname aan de samenleving, school en werk. Verbindt jongeren met 

elkaar en andere groeperingen in zijn of haar omgeving. 

5) Draagt zorg voor afstemming met de o.a. beleidsmedewerker openbare orde en 

veiligheid (signalen vanuit politie) om overlastsituaties door jongeren te 

voorkomen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van leerplicht en 

jongerenwerk 



 

107 

 

TAAKTYPERING: CASEMANAGER JEUGD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Casemanager jeugd 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Sociaal team Slochteren 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert gesprekken met inwoners die bij het sociaal team om ondersteuning 

vragen, ongeacht de problematiek 

2) Geeft informatie en advies, zorgt voor vraagverheldering, ondersteuning met 

als doel ouders/ verzorgers te ondersteunen 

3) Maakt samen met de ouders/ verzorgers een plan, met daarin passende 

oplossingen, zoals de benutting van de eigen kracht, de mogelijkheden van 

sociale netwerken, voorliggende voorzieningen en levert relevante informatie 

aan 

4) Neemt als casemanager de regie in situaties waarbij er sprake is van 

meervoudige en complexe problematiek. 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van jeugd 

(hulpverlening) 



 

108 

 

TAAKTYPERING: GZ-PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG ONDERWIJSBEGELEIDING 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : GZ-psycholoog/orthopedagoog 

onderwijsbegeleiding 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Sociaal team Slochteren 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert ouders, scholen en het sociaal team op het gebied van opvoed- en 

gedrags-, en sociaal- emotionele problematiek. Verleent hiervoor kortdurende 

hulp aan ouder of kind 

2) Verricht psychologisch en (ortho) pedagogisch didactisch onderzoek waarmee 

hulpvragen vanuit het basisonderwijs over leerlingen wordt beantwoord 

3) Adviseert op het gebied van leer- opvoed- en gedragsproblematiek aan diverse 

doelgroepen (o.a. netwerken interne begeleiders, het bovenschools 

ondersteuningsteam en individuele aanvragen vanuit het basisonderwijs) 

4) Geeft voorlichting / scholing aan teams /leerkrachten op het gebied van leer- 

en gedragsproblemen 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Psychologische en (ortho) pedagogische 

kennis 



 

109 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER MANTELZORG/ SENIOREN VOORLICHTING 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker mantelzorg/ senioren 

voorlichting 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Sociaal team Slochteren 

 

 

 

Kerntaken 

1) Geeft voorlichting en verstrekt informatie aan en over mantelzorgers 

2) Verricht beleidsuitvoerende werkzaamheden op het gebied van mantelzorg 

3) Organiseert en regisseert 'mantelzorgactiviteiten' (o.a. 

mantelzorgcomplimentendag, fundag jonge mantelzorgers, preventieve 

activiteiten, themabijeenkomsten enz.) 

4) Informeert (vanuit het eigen vakgebied) casemanagers over signalen uit de 

maatschappij en doelgroep 

5) Coördineert de huisbezoeken met seniorenvoorlichters (vrijwilligers), 

organiseert de scholing van vrijwilligers, draagt zorg voor de terugkoppeling 

van huisbezoeken en organiseert ervaringsbijeenkomsten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van mantelzorg 



 

110 

 

TEAM SOCIALE UITVOERING BACKOFFICE 

TAAKTYPERING: JURIDISCH MEDEWERKER SOCIALE UITVOERING 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Juridisch medewerker sociale uitvoering 

Normfunctie HR21 : Adviseur V 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Sociale uitvoering backoffice 

 

 

 

Kerntaken 

1) Behandelt bezwaren en beroepen op het eigen vakgebied 

2) Toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving (interne 

controle) 

3) Signaleert risico's en formuleert verbeterpunten 

4) Zorgt voor afstemming op verbeterpunten en draagt zo bij aan een leereffect 

binnen het vakgebied 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Juridische kennis op het sociaal domein 



 

111 

 

TAAKTYPERING: ADMINISTRATEUR JEUGD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Administrateur jeugd 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering II 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Sociale uitvoering backoffice 

 

 

 

Kerntaken 

1) Richt mede de complexe administraties op het gebied van jeugd in en beheert 

deze 

2) Bewaakt de kwaliteit van de administraties en doet verbetervoorstellen 

3) Levert voortgangs- en (financiële) sturingsinformatie 

4) Levert vanuit het eigen vakgebied input voor de P&C cyclus (begroting, 

jaarverslag) 

5) Is contactpersoon voor contractpartners over financiële aangelegenheden 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van administratieve processen op het 

sociaal domein 



 

112 

 

TAAKTYPERING: ADMINISTRATEUR WMO 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Administrateur Wmo 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering II 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Sociale uitvoering backoffice 

 

 

 

Kerntaken 

1) Richt mede de complexe administraties op het gebied van Wmo in en beheert 

deze 

2) Bewaakt de kwaliteit van de administraties en doet verbetervoorstellen 

3) Levert voortgangs- en (financiële) sturingsinformatie 

4) Levert vanuit het eigen vakgebied input voor de P&C cyclus (begroting, 

jaarverslag) 

5) Is contactpersoon voor contractpartners over financiële aangelegenheden 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van administratieve processen op het 

sociaal domein 



 

113 

 

TAAKTYPERING: MAATWERKSPECIALIST WMO 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Maatwerkspecialist Wmo 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Sociale uitvoering backoffice 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert in overleg met de casemanagers (complexe) Wmo ondersteuning uit 

volgens procedures, richtlijnen en regelgeving 

2) Bewaakt de kwaliteit van de Wmo ondersteuning 

3) Maakt beschikkingen op het eigen vakgebied 

4) Verzorgt de aftersales bij Wmo-ondersteuning 

5) Geeft voorlichting en verstrekt informatie over Wmo 

ondersteuningsmogelijkheden 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van Wmo 



 

114 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER SUBSIDIES 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker subsidies 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering IV 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Sociale uitvoering backoffice 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de uitvoering op het afgebakende terrein van het gemeentelijk 

subsidiebeleid volgens geldende regels en procedures 

2) Toetst subsidieverzoeken aan de verordeningen 

3) Onderhoudt contacten met subsidie-aanvragers 

4) Verzorgt het proces van aanvraag tot afhandeling (beschikking / financieel) 

5) Geeft voorlichting en verstrekt informatie over het gemeentelijk subsidiebeleid 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het subsidieverlening (o.a. wet en 

regelgeving) 



 

115 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER LEERLINGENVERVOER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker leerlingenvervoer 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering IV 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Sociale uitvoering backoffice 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de uitvoering op het afgebakende terrein van het leerlingenvervoer 

volgens geldende regels en procedures 

2) Verwerkt administratieve gegevens in het geautomatiseerde systeem 

3) Voert inhoudelijke gesprekken met ouders en scholen en geeft voorlichting en 

verstrekt informatie over het leerlingenvervoer 

4) Draagt zorg voor de landelijke administratie kinderopvang 

5) Verwerkt en beoordeelt aanvragen voor leerlingenvervoer (inclusief de 

beschikking) 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van leerlingenvervoer en van 

administratieve processen 



 

116 

 

TAAKTYPERING: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER WMO 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Administratief medewerker Wmo 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering IV 

Schaal : 6 

Module :  

Team : Sociale uitvoering backoffice 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verwerkt administratieve gegevens op het specifieke gebied van Wmo in het 

geautomatiseerde systeem 

2) Voert financiële gegevens in en doet betalingen. Stelt tevens overzichten op en 

maakt (op onderdelen) verantwoordingsdocumenten 

3) Archiveert Wmo-dossiers 

4) Signaleert op het eigen vakgebied knelpunten en doet verbetervoorstellen 

5) Heeft een signaleringsfunctie naar en stemt af met de sociale teams 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van administratieve processen op het 

sociaal domein 



 

117 

 

TAAKTYPERING: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER JEUGD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Administratief medewerker jeugd 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering IV 

Schaal : 6 

Module :  

Team : Sociale uitvoering backoffice 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verwerkt administratieve gegevens op het specifieke gebied van jeugd in het 

geautomatiseerde systeem 

2) Stelt overzichten op en maakt (op onderdelen) verantwoordingsdocumenten 

3) Archiveert dossiers en documenten op het eigen vakgebied 

4) Signaleert op het eigen vakgebied knelpunten en doet verbetervoorstellen 

5) Heeft een signaleringsfunctie naar en stemt af met sociale teams 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van administratieve processen op het 

sociaal domein 



 

118 

 

TEAM GEMEENTELIJKE KREDIETBANK 

TAAKTYPERING: KWALITEITSMEDEWERKER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Kwaliteitsmedewerker 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Gemeentelijke kredietbank 

 

 

 

Kerntaken 

1) Levert een bijdrage aan het beleid van de kredietbank en borgt de kwaliteit en 

kwantiteit van de werkzaamheden van de kredietbank (o.a. bewaken en 

bevorderen van de kwaliteit en kwantiteit van het proces) 

2) Voert het kwaliteitsbeleid van de kredietbank uit (het controleren van 

termijnen, het interpreteren van gegevens en de instructie en de instructie voor 

medewerkers) 

3) Adviseert op het gebied van gegevensbeheer 

4) Rapporteert over de uitvoering van beleid op het gebied van de kredietbank 

(o.a. vervaardigen van managementrapportages) 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van de kredietbank en 

kwaliteitssystemen 



 

119 

 

TAAKTYPERING: PREVENTIE SPECIALIST 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Preventie specialist 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Gemeentelijke kredietbank 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert over en ontwikkelt beleid op de terreinen kredietbank, 

armoedebeleid, preventiebeleid en het sociaal domein 

2) Geeft uitvoering aan beleid op het terrein van Preventie, SHV en het 

armoedebeleid 

3) Zorgt voor afstemming en samenhang tussen bestuurlijke en maatschappelijke 

doelgroepen 

4) Bewaakt de voortgang, signaleert afwijkingen 

5) Draagt zorg voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van een 

doelgroep door het uitvoeren van workshops en ontwikkelprogramma’s 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van kwaliteitssystemen 



 

120 

 

TAAKTYPERING: BESCHERMINGSBEWINDVOERDER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beschermingsbewindvoerder 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Gemeentelijke kredietbank 

 

 

 

Kerntaken 

1) Behandelt aanvragen en brengt advies uit op het gebied van 

beschermingsbewind 

2) Beheert een caseload en verzorgt de intake  

3) Voert administratieve en organisatorische taken uit voor bijzondere 

doelgroepen 

4) Bewaakt en adviseert over de voortgang en ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden o.a. op het gebied van schuldhulpverlening 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet en regelgeving ten aanzien 

van bijvoorbeeld schuldhulpverlening en 

bewindvoering 



 

121 

 

TAAKTYPERING: SCHULDDIENSTVERLENER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Schulddienstverlener 

Normfunctie HR21 : Medewerker publiek I 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Gemeentelijke kredietbank 

 

 

 

Kerntaken 

1) Behandelt aanvragen en brengt advies uit ten aanzien van aanvraag 

schuldhulpverlening, plan van aanpak en verzorgt de intake 

2) Voert beleid op het gebied van schuldhulpverlening uit en stemt deze af op 

klant 

3) Voert inhoudelijke administratieve en organisatorische werkzaamheden uit, 

zoals het beheren van een caseload, het bewaking afhandeltermijnen en draagt 

zorg voor de afstemming met betrokken partijen 

4) Bewaakt en adviseert over de voortgang en ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden op het gebied van schuldhulpverlening 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet en regelgeving ten aanzien 

van schuldhulpverlening 



 

122 

 

TAAKTYPERING: GEGEVENS- EN APPLICATIEBEHEERDER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Gegevens- en applicatiebeheerder 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens IV 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Gemeentelijke kredietbank 

 

 

 

Kerntaken 

1) Beheert en controleert de managementrapportages en draagt zorg voor de 

stuurinformatie en dashboard vulling 

2) Maakt informatie/ gegevens beschikbaar en toegankelijk 

3) Beheert en onderhoudt mede (delen van) systeemapplicaties (o.a. Allegro)30% 

Med Systemen IV 

4) Ondersteunt gebruikers bij standaard applicatie problemen en verstrekt 

informatie over de applicaties 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van de werking en structuur van 

applicaties 



 

123 

 

TAAKTYPERING: ASSISTENT SCHULDDIENSTVERLENER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Assistent schulddienstverlener 

Normfunctie HR21 : Medewerker publiek III 

Schaal : 6 

Module :  

Team : Gemeentelijke kredietbank 

 

 

 

Kerntaken 

1) Behandelt en controleert eenvoudige aanvragen op het terrein van aanvraag 

van lening, budgetbeheer, statushouders en budgetcoaching 

2) Stemt producten af op de klant, meldt klanten aan voor budgetcursus en 

verzorgt uitstroom van klanten 

3) Voert administratieve en organisatorische taken uit, zoals postverwerking, 

bewaking proces van Schuldhulpverlening 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van Schuldhulpverlening 



 

124 

 

TAAKTYPERING: FINANCIEEL/ ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Financieel/ administratief medewerker 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering IV 

Schaal : 6 

Module :  

Team : Gemeentelijke kredietbank 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert secretariële, administratieve en organisatorische taken uit zoals het 

plannen van afspraken en het inboeken van aanvragen 

2) Behandelt de eenduidige en standaard aanvragen met betrekking tot de 

schuldhulpverlening 

3) Stelt verantwoordingsdocumenten op 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van administratieve processen 



 

125 

 

TEAM BWRI REINTEGRATIE 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER HUISVESTING EN INTEGRATIE VLUCHTELINGEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker huisvesting en integratie 

vluchtelingen 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : BWRI reintegratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert over en levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het gebied 

van de huisvesting van statushouders en het stimuleren van de integratie (o.a. 

educatie) 

2) Voert regie op integratie en huisvestingsvraagstukken (statushouders) en 

draagt zorg voor afstemming van taken en beleid van betrokkenen in het 

proces 

3) Rapporteert over de uitvoering van beleid (o.a. vervaardigen van 

managementrapportages) 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving op het 

gebied van huisvesting van statushouder en 

integratie 



 

126 

 

TAAKTYPERING: COÖRDINATOR WERKCOACH 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Coördinator werkcoach 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : BWRI reintegratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemmingen binnen en team en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers binnen het betreffende vakgebied 

2) Voert intake-, diagnose- en assessment gesprekken uit 

3) Stelt op, adviseert over, bewaakt en voert trajecten uit 

4) Heeft contacten met scholen over de meldingen en preventieve acties 

5) Legt relevante informatie vast in het klantvolgsysteem 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van reintegratieprocessen en 

vaardigheid m.b.t. het coördineren van 

werkzaamheden 



 

127 

 

TAAKTYPERING: TRAINER COACH WERK 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Trainer coach werk 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : BWRI reintegratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Is verantwoordelijk voor het groepsgewijs trainen en coachen van cliënten van 

BWRI 

2) Plant en organiseert trainingsactiviteiten en stimuleert, motiveert en adviseert 

over scholings- en werkmogelijkheden 

3) Voert intake-, diagnose en evaluatiegesprekken gericht op of vanuit de 

aangeboden trainingsactiviteiten. 

4) Legt relevante (trainings)informatie vast in het klantvolgsysteem 

5) Ondersteunt en begeleidt de werkcoaches bij hun trainerswerkzaamheden/ 

vaardigheden 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van trainings- coachings- en 

scholingsactiviteiten 



 

128 

 

TAAKTYPERING: WERKCOACH 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Werkcoach 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : BWRI reintegratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert intake-, diagnose- en assessment gesprekken uit 

2) Stelt op, adviseert over, bewaakt en voert trajecten uit 

3) Heeft contacten met derden over de meldingen en preventieve acties 

4) Legt relevante informatie vast in het klantvolgsysteem 

5) Motiveert, stimuleert en activeert werkzoekenden 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van reintegratieprocessen 



 

129 

 

TAAKTYPERING: SCHOLINGSADVISEUR  

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Scholingsadviseur  

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : BWRI reintegratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert werkcoaches en leidinggevenden inzake opleidingen 

2) Stelt in overleg met de leidinggevenden een jaarlijks opleidingsplan op en 

organiseert en coördineert de uitvoering hiervan 

3) Beheert de branche specifieke erkenningen leerlingwezen BWRI 

4) Draagt zorg voor de financiële- en administratieve afhandeling 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van trainings- coachings- en 

scholingsactiviteiten 



 

130 

 

TAAKTYPERING: LEERPLICHTAMBTENAAR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Leerplichtambtenaar 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : BWRI reintegratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert de handhaving van de leerplicht uit (BOA taken) 

2) Adviseert over en begeleidt leerlingen bij plaatsing op een andere school 

3) Verwijst leerlingen naar hulpverleningsinstellingen via de geëigende procedures 

4) Adviseert over het beleid gericht op voorkoming van leerplichtverzuim en het 

terugdringen van het voortijdig schoolverlaten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving op het 

gebied van leerplicht 



 

131 

 

TAAKTYPERING: CASEMANAGER ONDERWIJS 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Casemanager onderwijs 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : BWRI reintegratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt van zowel leerplichtige als niet meer leerplichtige cliënten de intake 

van spijbelaars en voortijdig schoolverlaters 

2) Adviseert en stimuleert zowel leerplichtige als niet meer leerplichtige cliënten 

naar bedrijven en/of onderwijsinstellingen 

3) Regisseert en faciliteert de uitvoering van het totale traject gericht op het 

terugdringen van voortijdige schoolverlaters en onderhoud in verband daarmee 

contacten met bedrijven en (onderwijs) instellingen 

4) Heeft contacten met scholen over de meldingen en preventieve acties die de 

scholen wel of niet hebben uitgevoerd en bevordert preventieve acties gericht 

op voorkomen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten 

5) Registreert de meldingen, in- en uitstroomgegevens in een 

leerlingenvolgsysteem 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van de specifieke doelgroep, 

bedrijven en onderwijsinstellingen 



 

132 

 

TEAM BWRI WERKBEDRIJF 

TAAKTYPERING: TEAMLEIDER WERKBEDRIJF 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Teamleider werkbedrijf 

Normfunctie HR21 : Operationeel leidinggevende II 

Schaal : 10 

Module :  

Team : BWRI werkbedrijf 

 

 

 

Kerntaken 

1) Stimuleert het zelforganiserend vermogen van medewerkers. Geeft leiding aan 

(werkleiders) en is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de 

(specialistische) geleverde producten en diensten binnen het werkbedrijf 

2) Coacht, stimuleert en motiveert de medewerkers. Voert periodiek 

functionerings-/POP- en/of, beoordelingsgesprekken met medewerkers (maakt 

resultaatgerichte afspraken) 

3) Bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het 

productieproces. Levert gegevens aan voor het beleids- en teamplan en de 

productenbegroting van het werkbedrijf 

4) Heeft contacten met opdrachtgevers, klanten en potentiële klanten en 

leveranciers over lopende orders en/of productie 

5) Draagt zorg voor een projectplan en de inrichting van de projectorganisatie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Vaardigheid m.b.t. aansturing en coaching 



 

133 

 

TAAKTYPERING: ACCOUNTMANAGER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Accountmanager 

Normfunctie HR21 : Accountmanager - Lokale functie 

Schaal : 9 

Module :  

Team : BWRI werkbedrijf 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt arbeidsmarktarrangementen en projecten die bijdragen aan de 

uitstroom van werkzoekenden naar werk 

2) Ontzorgt en beperkt risico’s van werkgevers: onderhoudt interne relaties om 

vraag en aanbod te kunnen matchen, bedenkt creatieve en passende 

oplossingen, onder meer in het kader van social return, voor de verschillende 

doelgroepen (doelgroepen ihkv Participatiewet) 

3) Beheert en onderhoudt de portefeuille van huidige en nieuwe werkgevers 

(overeenkomstig het marktbewerkingsplan) 

4) Organiseert netwerkbijeenkomsten, werkgeversavonden en andere vormen van 

groepsgewijze benaderingen en vertegenwoordigt de organisatie daar 

5) Draagt zorg voor acquisitie en jobhunting 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van de (BWRI) producten, diensten 

en (potentiele) klanten/ werkgevers 



 

134 

 

TAAKTYPERING: WERKLEIDER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Werkleider 

Normfunctie HR21 : Operationeel leidinggevende IV - Lokale 

functie 

Schaal : 8 

Module :  

Team : BWRI werkbedrijf 

 

 

 

Kerntaken 

1) Geeft leiding aan voormannen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit en 

kwantiteit van de geleverde producten en diensten binnen het werkterrein 

2) Coacht, stimuleert en motiveert de medewerkers. Voert periodiek 

functionerings-, beoordelings- en IOP- gesprekken met medewerkers (met 

name SW medewerkers) 

3) Draagt zorg voor een kwalitatief goede, efficiënte en planmatige uitvoering van 

de werkzaamheden op het werkterrein en stemt daartoe af met de 

opdrachtgever 

4) Geeft informatie t.a.v. werkplekinrichting en werkmethoden 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Vaardigheid m.b.t. aansturing en coaching 



 

135 

 

TAAKTYPERING: WERKLEIDER DETACHERING 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Werkleider detachering 

Normfunctie HR21 : Operationeel leidinggevende IV - Lokale 

functie 

Schaal : 8 

Module :  

Team : BWRI werkbedrijf 

 

 

 

Kerntaken 

1) Brengt nieuwe detacheringsvoorstellen uit en heeft in dat kader contacten met 

(potentiële) opdrachtgevers 

2) Coacht, stimuleert en motiveert de medewerkers. Voert periodiek 

functionerings-, beoordelings- en IOP-gesprekken met medewerkers (met name 

SW medewerkers) 

3) Informeert en/of geeft werkgevers voorlichting over het ontwikkelen van 

gedrag en competenties, het inrichten van werkplekken (m.n. Arbo) en wet- en 

regelgeving, m.b.t. de plaatsing van de individuele medewerker 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Vaardigheid m.b.t. aansturing en coaching 



 

136 

 

TAAKTYPERING: ORDERADMINISTRATEUR/ COÖRDINATOR BEDRIJFSBUREAU 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Orderadministrateur/ Coördinator 

bedrijfsbureau 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering III 

Schaal : 7 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : BWRI werkbedrijf 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemmingen binnen en team en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers binnen het betreffende vakgebied 

2) Voert nacalculaties uit en verzorgt management informatie t.b.v. 

leidinggevenden 

3) Draagt zorg voor het tijdig opstellen en versturen van offertes 

4) Zorgt voor de administratieve verwerking van de werkzaamheden in het kader 

van de orderadministratie. 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van processen binnen het werkbedrijf 

en vaardigheid m.b.t. het coördineren van 

werkzaamheden 



 

137 

 

TAAKTYPERING: WERKVOORBEREIDER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Werkvoorbereider 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering III 

Schaal : 7 

Module :  

Team : BWRI werkbedrijf 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt calculaties t.b.v. de productie en/of de werkzaamheden van het 

werkbedrijf, op basis van verzamelde informatie, gegevens over en inzicht 

in/van de werkprocessen, machines, urenbesteding, materiaal- en of 

grondstofgebruik, machine-uren, hulpmaterialen en productiemiddelen 

2) Draagt bij aan de acquisitie en klantcontact in afstemming met teamleiders en 

werkleiders 

3) Draagt zorg voor het tijdig opstellen en versturen van offertes. Haalt (mede) 

nieuwe klanten binnen en zorgt voor uitbreiding werkzaamheden bij bestaande 

klanten in afstemming met teamleiders en werkleiders 

4) Meldt orders gereed voor de facturering en voert nacalculaties uit 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van acquisitie- en administratieve 

processen 



 

138 

 

TAAKTYPERING: VOORMAN DIENSTEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Voorman diensten 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering II 

Schaal : 6 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : BWRI werkbedrijf 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemmingen van werkzaamheden en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers binnen het betreffende vakgebied 

2) Verzorgt de begeleiding van medewerkers bij de uitvoering van de 

werkzaamheden 

3) Stimuleert en motiveert de medewerkers 

4) Is eerste aanspreekpunt wat betreft de werkinhoud en de kwaliteit van de 

geleverde diensten 

5) Heeft in het kader van de werkzaamheden contacten met opdrachtgevers over 

opdrachten en het productiebureau over de planning/leverdata 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van processen binnen het werkbedrijf 

en vaardigheid m.b.t. het coördineren van 

werkzaamheden 



 

139 

 

TAAKTYPERING: VOORMAN PRODUCTIE 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Voorman productie 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering II 

Schaal : 6 

Module :  

Team : BWRI werkbedrijf 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemming van het productieproces tussen mens en middelen 

2) Geeft medewerkers instructie voor een optimaal productieproces 

3) Is eerste aanspreekpunt wat betreft de kwaliteit van de geleverde producten 

4) Heeft in het kader van de werkzaamheden contacten met opdrachtgevers over 

opdrachten en het productiebureau over planning/leverdata. 

5) Is mede verantwoordelijk voor de afdelingsadministratie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Vaardigheid m.b.t. afstemmen van 

productieprocessen 



 

140 

 

TAAKTYPERING: TAAKINSTRUCTEUR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Taakinstructeur 

Normfunctie HR21 : Medewerker educatie V 

Schaal : 4 

Module :  

Team : BWRI werkbedrijf 

 

 

 

Kerntaken 

1) Geeft instructie en draagt zorgt voor een (dag)planning en de voortgang van de 

uitvoerende werkzaamheden. Houdt tevens controle op de kwaliteit en 

veiligheid van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op 

2) Verzorgt de afstemming en coördinatie over het leveren van producten en 

diensten. Treedt op als vraagbaak en klankbord voor medewerkers binnen het 

betreffende vakgebied 

3) Zorgt voor een optimale toewijzing/ verdeling van de te verrichten 

werkzaamheden aan/ over de medewerkers, rekening houdend met de 

mogelijkheden van de medewerkers 

4) Verricht uitvoerende werkzaamheden binnen het eigen werkveld 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van educatieve processen 

(instructiegeven) 



 

141 

 

TAAKTYPERING: BESTELLER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Besteller 

Normfunctie HR21 : Medewerker facilitaire ondersteuning III 

Schaal : 5 

Module :  

Team : BWRI werkbedrijf 

 

 

 

Kerntaken 

1) Houdt inventaris en voorraden van gebonden en niet gebonden 

productiemiddelen bij en doet voorstellen over de aanschaf. Stemt hiervoor af 

met de leidinggevende 

2) Plaatst bestellingen, bewaakt orders en stemt levertijden af met de werkleiding 

en leverancier en handelt de daarbij behorende administratie af 

3) Controleert bestellingen en facturen. 

4) Verwerkt bestellingen en mutaties in inventaris en houdt voorraad bij in een 

geautomatiseerd systeem 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van voorraadbeheer 



 

142 

 

TEAM INKOMEN EN VOORZIENINGEN 

TAAKTYPERING: COÖRDINATOR PREVENTIE EN HANDHAVING/ SOCIAAL RECHERCHEUR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Coördinator preventie en handhaving/ 

sociaal rechercheur 

Normfunctie HR21 : Medewerker handhaving I 

Schaal : 9 

Module :  

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Coördineert het handhavingsproces 

2) Verricht (opsporings)onderzoeken naar misbruik (fraude) en oneigenlijk gebruik 

m.b.t. de door de gemeente uit te voeren sociale verzekeringswetten en 

regelgeving en verricht rechtmatigheidsonderzoeken 

3) Maakt processen-verbaal van ambtshandelingen en geconstateerde strafbare 

feiten op. Rapporteert en adviseert ten behoeve van de door de gemeente te 

treffen administratiefrechtelijke en/of bestuursrechtelijke afdoening 

4) Ondersteunt medewerkers in het primaire proces door middel van voorlichting 

en advisering over preventie, detectie, controle, fraudealertheid en opsporing in 

het kader van handhaving van de door de gemeente uitgevoerde wet- en 

regelgeving 

5) Werkt samen met bijzondere opsporingsdiensten waarbij de belangen van de 

gemeente het uitgangspunt zijn 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het handhavingsbeleid 



 

143 

 

TAAKTYPERING: SOCIAAL RECHERCHEUR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Sociaal rechercheur 

Normfunctie HR21 : Medewerker handhaving I 

Schaal : 9 

Module :  

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Controleert de naleving van wet- en regelgeving 

2) Verricht (opsporings)onderzoeken naar misbruik (fraude) en oneigenlijk gebruik 

m.b.t. de door de gemeente uit te voeren sociale verzekeringswetten en 

regelgeving en verricht rechtmatigheidsonderzoeken 

3) Maakt processen-verbaal van ambtshandelingen en geconstateerde strafbare 

feiten op. Rapporteert en adviseert ten behoeve van de door de gemeente te 

treffen administratiefrechtelijke en/of bestuursrechtelijke afdoening 

4) Ondersteunt medewerkers in het primaire proces door middel van voorlichting 

en advisering over preventie, detectie, controle, fraudealertheid en opsporing in 

het kader van handhaving van de door de gemeente uitgevoerde wet- en 

regelgeving 

5) Werkt samen met bijzondere opsporingsdiensten waarbij de belangen van de 

gemeente het uitgangspunt zijn 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het handhavingsbeleid 



 

144 

 

TAAKTYPERING: COÖRDINATOR INKOMEN/ CASEMANAGER INKOMEN AANVRAAG 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Coördinator inkomen/ casemanager 

inkomen aanvraag 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemmingen binnen en team en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers binnen het betreffende vakgebied 

2) Voert de poortwachtersfunctie uit. Neemt het initiatief tot het instellen van 

bijzonder onderzoek met betrekking tot de uitkering 

3) Geeft voorlichting over de Participatiewet 

4) Beschikt op aanvragen uitkering voor levensonderhoud en bijzonder bijstand 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving op het 

gebied van inkomen en vaardigheid m.b.t. 

het coördineren van werkzaamheden 



 

145 

 

TAAKTYPERING: COÖRDINATOR INKOMEN /CASEMANAGER INKOMEN BEHEER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Coördinator inkomen /casemanager 

inkomen Beheer 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemmingen binnen en team en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers binnen het betreffende vakgebied 

2) Voert beleid op het gebied van inkomen uit. Beheert een eigen caseload, voert 

onderzoek uit en beschikt op rechtmatigheid, beëindiging en terugvordering van 

de uitkering 

3) Geeft voorlichting over de Participatiewet 

4) Beschikt op aanvragen uitkering voor levensonderhoud Participatiewet, 

IOAW/IOAZ etc. (voorlichting, onderzoek, rapportage, advisering en 

beschikking) en registreert, rapporteert, adviseert en beschikt over de 

bevindingen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving op het 

gebied van inkomen (beheer) en 

vaardigheid m.b.t. het coördineren van 

werkzaamheden 



 

146 

 

TAAKTYPERING: CASEMANAGER INKOMEN AANVRAAG 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Casemanager inkomen aanvraag 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert de poortwachtersfunctie uit. Neemt het initiatief tot het instellen van 

bijzonder onderzoek met betrekking tot de uitkering 

2) Geeft voorlichting over de Participatiewet 

3) Beschikt op aanvragen uitkering voor levensonderhoud en bijzonder bijstand 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving op het 

gebied van inkomen 



 

147 

 

TAAKTYPERING: CASEMANAGER INKOMEN BEHEER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Casemanager inkomen beheer 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert beleid op het gebied van inkomen uit. Beheert een eigen caseload, voert 

onderzoek uit en beschikt op rechtmatigheid, beëindiging en terugvordering van 

de uitkering 

2) Geeft voorlichting over de Participatiewet 

3) Beschikt op aanvragen uitkering voor levensonderhoud Participatiewet, 

IOAW/IOAZ etc. (voorlichting, onderzoek, rapportage, advisering en 

beschikking) en registreert, rapporteert, adviseert en beschikt over de 

bevindingen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving op het 

gebied van inkomen 



 

148 

 

TAAKTYPERING: COÖRDINATOR UITKERINGSADMINISTRATIE/ MEDEWERKER 

UITKERINGSADMINISTRATIE A 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Coördinator uitkeringsadministratie/ 

medewerker uitkeringsadministratie A 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering II 

Schaal : 8 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemmingen binnen en team en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers binnen het betreffende vakgebied 

2) Verricht de meer complexe werkzaamheden ten behoeve van de 

uitkeringsadministratie: Controleert de invoergegevens van de casemanager 

aanvraag en berekent de eerste betaling van de uitkering. Verricht de 

periodieke betalingsrun 

3) Zorgt voor een adequate inrichting en organisatie van werkprocessen, 

procedures en interne bedrijfsvoering en stemt deze af met de 

kwaliteitsmedewerker 

4) Verricht werkzaamheden m.b.t. de financiële administratie. Levert gegevens 

voor: Managementinformatie, ken- en stuurgetallen, gegevens aan derden 

(Ministerie, belastingdienst, CBS en financiële- / uitkeringsadministratie) en 

stemt deze gegevens af 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van administratieve processen en 

vaardigheid m.b.t. het coördineren van 

werkzaamheden 
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TAAKTYPERING: MEDEWERKER UITKERINGSADMINISTRATIE A 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker uitkeringsadministratie A 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering II 

Schaal : 8 

Module :  

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht complexe werkzaamheden ten behoeve van de uitkeringsadministratie 

(inrichten en beheer)  

2) Controleert de invoergegevens van de casemanager aanvraag en berekent de 

eerste betaling van de uitkering en verricht de periodieke betalingsrun 

3) Zorgt voor een adequate inrichting en organisatie van werkprocessen, 

procedures en interne bedrijfsvoering en stemt deze af met de 

kwaliteitsmedewerker 

4) Verricht werkzaamheden met betrekking tot de financiële administratie (vanuit 

het eigen vakgebied) 

5) Levert gegevens (en stemt deze af) voor: Managementinformatie, ken- en 

stuurgetallen, gegevens aan derden 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving op het 

gebied van de uitkeringsadministratie en 

kennis van administratieve processen 
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TAAKTYPERING: CASEMANAGER TERUGVORDERING EN VERHAAL 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Casemanager terugvordering en verhaal 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert het terugvordering en verhaalbeleid uit. Verricht hiervoor onderzoek, stelt 

adviezen op en stelt de verhaalbijdrage vast 

2) Behandelt herzieningsverzoeken van verhaal en terugvordering en verricht 

periodieke debiteurenonderzoeken m.b.t. verhaal en terugvordering 

3) Verstrekt informatie en geeft voorlichting m.b.t. verhaal en terugvordering aan 

klanten, onderhoudsplichtigen en derden 

4) Verricht voorbereidende werkzaamheden voor verhaal in rechte 

5) Draagt zorg voor de afhandeling van aanvragen BBZ 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving op het 

gebied van de terugvordering en verhaal 
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TAAKTYPERING: PREVENTIEMEDEWERKER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Preventiemedewerker 

Normfunctie HR21 : Medewerker handhaving III 

Schaal : 7 

Module :  

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht handhavingswerkzaamheden. Verzamelt en verricht hiervoor analyses 

van gegevens met betrekking tot misbruik en oneigenlijk gebruik 

2) Verricht voorbereidend onderzoek (onder andere huisbezoek) en rapporteert 

t.b.v. de casemanager Inkomen en de Sociale Recherche 

3) Verricht onderzoek naar en rapporteert over misbruik (fraude) plus oneigenlijk 

gebruik m.b.t. de door de gemeente uit te voeren sociale verzekeringswetten 

en regelgeving 

4) Beoordeelt en beschikt over het opleggen van boetes 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving op het 

gebied van handhaving en preventie 
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TAAKTYPERING: CASEMANAGER INKOMEN MINIMA 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Casemanager inkomen minima 

Normfunctie HR21 : Medewerker publiek III 

Schaal : 6 

Module :  

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Behandelt/ beschikt op aanvragen minima regelingen 

2) Geeft voorlichting over regelingen op het eigen vakgebied 

3) Controleert de gegevens van de klant 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving op het 

gebied van inkomen en minimabeleid 
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TAAKTYPERING: MEDEWERKER UITKERINGSADMINISTRATIE B 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker uitkeringsadministratie B 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering IV 

Schaal : 6 

Module :  

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Beheert een eigen caseload en verricht hiervoor het administratief beheer. 

Voert hiervoor standaard procedures uit 

2) Verwerkt de mutaties van inkomsten en herberekeningen en boekt vorderingen 

3) Verricht de controle op de proefrun uitkeringsbetalingen 

4) Voert derdenbeslag uit en behandelt de informatieverzoeken van deurwaarders 

5) Muteert incassobedragen en adviseert collega’s 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van administratieve processen 
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TAAKTYPERING: MEDEWERKER UITKERINGSADMINISTRATIE C 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker uitkeringsadministratie C 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering V 

Schaal : 5 

Module :  

Team : BWRI inkomen en voorzieningen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Controleert de invoergegevens van de casemanager minima (specifiek terrein) 

2) Verwerkt administratieve- en financiële gegevens met betrekking tot WWB en 

minimaregelingen 

3) Behandelt de informatieverzoeken van deurwaarders 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van administratieve processen 
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TEAM BWRI STAFBUREAU 

TAAKTYPERING: BELEIDSMEDEWERKER PARTICIPATIEBELEID A 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beleidsmedewerker participatiebeleid A 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwikkeling II 

Schaal : 11 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt beleid op meerdere terreinen van het participatiebeleid en draagt 

zorg voor de vertaling van beleid naar de uitvoering 

2) Voert regie (o.a. projectleidersrol) over beleidsprogramma's en projecten en 

draagt zorg voor het verkrijgen van de nodige subsidies 

3) Draagt zorg voor evaluaties van beleid en afstemming met inwoners, 

organisaties en collega’s 

4) Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/ partijen en onderhoudt 

een lokaal en regionaal netwerk 

5) Draagt zorg voor planning en controldocumenten vanuit het eigen vakgebied 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het sociaal domein, met name 

participatiebeleid 
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TAAKTYPERING: BELEIDSMEDEWERKER PARTICIPATIEBELEID B 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beleidsmedewerker participatiebeleid B 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwikkeling III 

Schaal : 10 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt beleid op een breed terrein van participatie en draagt zorg voor de 

vertaling van beleid naar de uitvoering  

2) Voert regie (o.a. projectleidersrol) over beleidsprogramma's en projecten en 

draagt zorg voor het verkrijgen van de nodige subsidies 

3) Draagt zorg voor evaluaties van beleid en afstemming met inwoners, 

organisaties en collega’s 

4) Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/ partijen en onderhoudt 

een lokaal en regionaal netwerk 

5) Draagt zorg voor planning en controldocumenten vanuit het eigen vakgebied 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het sociaal domein, met name 

participatiebeleid 
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TAAKTYPERING: TEAMLEIDER ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Teamleider ondersteunende diensten 

Normfunctie HR21 : Operationeel leidinggevende II 

Schaal : 10 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Stimuleert het zelforganiserend vermogen van medewerkers in het team. 

Coacht, stimuleert en motiveert de medewerkers van de ondersteunende 

diensten. Voert periodiek functionerings-/POP- en/of, beoordelingsgesprekken 

met deze medewerkers 

2) Is verantwoordelijk voor een efficiënt en soepel verlopend 

dienstverleningsproces van BWRI 

3) Vertaalt en beschrijft organisatie- en managementwensen naar praktische 

methodes en werkinstructies op het terrein van administratieve 

werkzaamheden 

4) Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de digitalisering 

van het archief 

5) Draagt zorg voor een projectplan en de inrichting van de projectorganisatie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Vaardigheid m.b.t. aansturing en coaching 
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TAAKTYPERING: UITVOEREND BELEIDSMEDEWERKER PARTICIPATIEBELEID 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Uitvoerend beleidsmedewerker 

participatiebeleid 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling (op het eigen vakgebied) en 

draagt zorg voor de uitvoering van het participatiebeleid 

2) Adviseert en rapporteert over optimalisatie en aanpassing van het 

participatiebeleid en de bijbehorende uitvoeringsregels 

3) Draagt zorg voor planning en controldocumenten vanuit het eigen vakgebied 

4) Draagt zorg voor het verkrijgen van de nodige subsidies voor 

beleidsprogramma's en projecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van het sociaal domein, met name 

participatiebeleid 
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TAAKTYPERING: FINANCIEEL ADVISEUR BWRI 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Financieel adviseur BWRI 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en ondersteunt de organisatie op financieel gebied op een of enkele 

aandachtsgebieden  

2) Interpreteert financiële consequenties van wetgeving voor BWRI 

3) Verzorgt financiële rapportages, zoals begroting, raming en 

kwartaalrapportages 

4) Adviseert over werkwijzen en procedures op het gebied van administratieve 

organisatie en interne controle en voert daarmee verband houdende 

werkzaamheden uit 

5) Adviseert opstellers van (beleids)adviezen m.b.t. de financiële paragraaf van 

het voorstel 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van (o.a. gemeenten) financiën 
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TAAKTYPERING: KWALITEITSMEDEWERKER (TOETSING/INTERNE CONTROLE) 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Kwaliteitsmedewerker (toetsing/interne 

controle) 

Normfunctie HR21 : Adviseur V 

Schaal : 9 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Toetst adviezen met betrekking tot de Participatiewet, IOAW/Z en Bbz in het 

kader van rechtmatigheid 

2) Adviseert op een coachende wijze de rapporteur op de technische aspecten van 

de Participatiewet 

3) Stelt procesbeschrijvingen op t.b.v. de werkprocessen van de 

werkmaatschappij, doet verbetervoorstellen en ondersteunt bij de 

implementatie ervan 

4) Stelt het controleplan op en voert deze uit 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving op het voor 

de functie relevante vakgebied (o.a. 

participatie) 
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TAAKTYPERING: KWALITEITSMEDEWERKER (BEZWAAR EN BEROEP) 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Kwaliteitsmedewerker (bezwaar en beroep) 

Normfunctie HR21 : Adviseur V 

Schaal : 9 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Toetst adviezen met betrekking tot de Participatiewet, IOAW/Z en Bbz in het 

kader van rechtmatigheid 

2) Vertegenwoordigt de gemeente bij voorlopige voorzieningen, beroepschriften, 

hoger beroep en cassatie 

3) Vertegenwoordigt de gemeente in procedure bezwaar en stelt 

verweer/beroepschriften op 

4) Is verantwoordelijk voor de verzoekschriften en andere schriftelijke 

voorbereiding in verband met gerechtelijke procedures (verhaal bij de 

Rechtbank en Gerechtshof) 

5) Voert mediation gesprekken 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Juridische kennis van wet- en regelgeving 

op het voor de functie relevante vakgebied 

(o.a. participatie) 
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TAAKTYPERING: DIRECTIE ONDERSTEUNER/ MANAGEMENTASSISTENTE 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Directie ondersteuner/ 

Managementassistente 

Normfunctie HR21 : Medewerker administratief & secretarieel II 

Schaal : 7 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Biedt inhoudelijke, secretariële en administratieve ondersteuning aan bestuur 

en directie  

2) Organiseert de stukkenstroom richting bestuur en directie 

3) Verzorgt het afvangen van telefoon- en emailverkeer van bestuur en directie 

4) Bewaakt en verzorgt het proces omtrent de voortgang en afdoening van 

vergaderingen en besluiten 

5) Bewaakt (bijzondere) jubilea en evenementen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van (gemeentelijke) processen en 

procedures 
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TAAKTYPERING: MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE BWRI I 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker financiële administratie BWRI I 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering III 

Schaal : 7 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht financieel-administratieve werkzaamheden (o.a. ondersteuning bij het 

samenstellen van financiële documenten, het verwerken van gegevens) 

2) Verricht boekhoudkundige werkzaamheden 

3) Verstrekt financiële informatie m.b.t. het debiteuren- en crediteurenbeheer 

4) Houdt financiële administraties bij 

5) Stelt (periodieke) rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten op 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Financieel-administratieve kennis 
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TAAKTYPERING: MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE BWRI II 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker financiële administratie BWRI II 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering IV 

Schaal : 6 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht financieel-administratieve bewerkingen op een specifiek terrein 

2) Houdt (sub)administraties bij 

3) Bewaakt mede de kwaliteit en actualiteit van informatie en gegevens 

4) Verzamelt, bewerkt en verstrekt financiële gegevens signaleert knelpunten en 

doet verbetervoorstellen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Financieel-administratieve kennis 
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TAAKTYPERING: MEDEWERKER ADMINISTRATIEVE EN SECRETARIËLE ONDERSTEUNING 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker administratieve en secretariële 

ondersteuning 

Normfunctie HR21 : Medewerker administratief & secretarieel III 

Schaal : 6 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Biedt secretariële en administratieve ondersteuning aan teams en projecten 

2) Verzorgt de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en 

bijeenkomsten 

3) Beheert digitale bestanden 

4) Ontwerpt PowerPoint presentaties 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van (gemeentelijke) processen en 

procedures 
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TAAKTYPERING: MEDEWERKER ARCHIEF 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker archief 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens V 

Schaal : 6 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Beheert, controleert en onderhoudt gegevens (verricht alle werkzaamheden 

m.b.t. dynamisch/ semi-statisch archief binnen BWRI) 

2) Doet de postbehandeling inkomende post: sorteren, registreren en verdelen 

3) Digitaliseert documenten en ordent en vormt cliëntendossier op basis van wet- 

en regelgeving 

4) Vernietigt archiefbescheiden op basis van wet- en regelgeving 

5) Leent uit en verstrekt inlichtingen uit (cliënten)dossiers 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving op het 

gebied van archiefbeheer 
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TAAKTYPERING: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Administratief medewerker 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering V 

Schaal : 5 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verwerkt en bewerkt gegevens over personeel- en trajectbeheer 

(ziekteverzuimre-integratieplannen, detacheringen, arbeidsovereenkomsten 

enz.) en de leerplicht 

2) Bewaakt, volgens vastgestelde procedures, termijnen en geeft signalen ter 

uitvoering van de benodigde acties, verstrekt de daartoe benodigde formulieren 

en bereidt deze voor 

3) Voert in en muteert relevante klantgegevens in de systemen 

4) Levert managementinformatie uit de systemen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van administratiebeheer 
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TAAKTYPERING: TELEFONIST/RECEPTIONIST 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Telefonist/receptionist 

Normfunctie HR21 : Medewerker publiek V 

Schaal : 4 

Module :  

Team : BWRI stafbureau 

 

 

 

Kerntaken 

1) Levert algemene informatie aan burgers, collega’s en derden (schriftelijk, 

telefonisch, digitaal en fysiek) 

2) Is belast met het ontvangen, registreren en verwijzen van bezoekers en klanten 

3) Verzorgt de reserveringen voor spreek- en vergaderkamers 

4) Registreert/ handelt af of verbindt het binnenkomend telefoonverkeer door 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Communicatieve vaardigheden 
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TEAM CONTACTPLEIN 

TAAKTYPERING: KWALITEITSMEDEWERKER CONTACTPLEIN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Kwaliteitsmedewerker contactplein 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Contactplein 

 

 

 

Kerntaken 

1) Draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking op het gebied van de dienstverlening 

van het contactplein 

2) Signaleert ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening en vertaalt deze 

in beleid, procedures en richtlijnen 

3) Adviseert en rapporteert over de optimalisatie en aanpassing van de 

uitvoeringstaak 

4) Draagt zorg voor de uitvoering en fungeert als vraagbaak op het 

aandachtsgebied binnen de organisatie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van dienstverleningsconcepten 
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TAAKTYPERING: MEDEWERKER CONTACTPLEIN I 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker contactplein I 

Normfunctie HR21 : Medewerker publiek II 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Contactplein 

 

 

 

Kerntaken 

1) Behandelt aanvragen voor een grotere diversiteit aan producten en draagt zorg 

voor de complexere informatieverstrekking en specifiek advies aan 

verschillende doelgroepen (o.a. leveren van maatwerkinformatie) 

2) Adviseert over aanvragen op het gebied van VTH en stemt hierover intern en 

extern af 

3) Verricht complexe administratieve taken op het gebied van het contactplein 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Communicatieve vaardigheden, kennis van 

de dienstverleningsproducten en kennis van 

wet- en regelgeving op het gebied van 

burgerzaken 
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TAAKTYPERING: MEDEWERKER CONTACTPLEIN II 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker contactplein II 

Normfunctie HR21 : Medewerker publiek III 

Schaal : 6 

Module :  

Team : Contactplein 

 

 

 

Kerntaken 

1) Behandelt standaard aanvragen voor producten en draagt zorg voor de 

standaard informatieverstrekking aan verschillende doelgroepen (intern en 

extern) via telefoon, mail, fysiek, social media en ontvangst bezoekers 

2) Levert vanuit het contactplein eerstelijns burgerzakentransacties 

3) Verwerkt meldingen over de openbare ruimte (MOR meldingen) 

4) Verricht administratieve taken op het gebied van het contactplein 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Communicatieve vaardigheden, kennis van 

de dienstverleningsproducten en kennis van 

wet- en regelgeving op het gebied van 

burgerzaken 
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TEAM BASISREGISTRATIE 

TAAKTYPERING: GEGEVENSMANAGER BASISREGISTRATIES 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Gegevensmanager basisregistraties 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Basisregistratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Stelt kaders en richtlijnen op met betrekking tot gegevensmanagement op het 

gebied van basisregistraties 

2) Adviseert over (de digitalisering van) gegevensbeheer en het beheer van 

gemeentelijke basisregistraties 

3) Draagt zorg voor de overall kwaliteitsbewaking ten aanzien van de 

basisregistraties 

4) Fungeert als in- en externe contactpersoon met leveranciers en afnemers over 

de uitwisseling van gegevens 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gegevensbeheer en de 

gemeentelijke basisadministratie 
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TAAKTYPERING: GEGEVENSBEHEERDER BAG/BGT/WOZ 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Gegevensbeheerder BAG/BGT/WOZ 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Basisregistratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Beheert het gegevensmodel van de beheerde basisregistraties 

2) Verzorgt het kwaliteitsbeheer van individuele basisregistraties 

3) Onderzoekt en verwerkt terugmeldingen van de beheerde basisregistraties 

4) Voert controles uit op aanleveringen van landelijke voorzieningen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gegevensbeheer en de 

gemeentelijke basisadministratie 
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TAAKTYPERING: GEGEVENSBEHEERDER BRP 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Gegevensbeheerder BRP 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Basisregistratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Beheert het gegevensmodel van de basisregistratie BRP 

2) Verzorgt het kwaliteitsbeheer van de basisregistraties BRP 

3) Onderzoekt en verwerkt terugmeldingen van de beheerde basisregistraties 

4) Voert controles uit op aanleveringen van landelijke voorzieningen 

5) Voert controles uit en verwerkt gegevens in het brondocument (o.a. m.b.t. 

naturalisaties en verhuizingen uit het buitenland) 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gegevensbeheer en de 

gemeentelijke basisadministratie 



 

175 

 

TAAKTYPERING: LANDMETER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Landmeter 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwerp & voorbereiding V 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Basisregistratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht landmeetkundige werkzaamheden 

2) Beheert en bewerkt digitale bestanden en systemen 

3) Zorg voor de digitalisering van plannen en het toegankelijk houden van 

informatie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van landmeetkunde 



 

176 

 

TAAKTYPERING: TEKENAAR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Tekenaar 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwerp & voorbereiding V 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Basisregistratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt tekenwerk ten behoeve van basisregistraties, ruimtelijke ontwerpen en 

plannen 

2) Verzorgt de technische verwerking van gewijzigde tekeningen 

3) Houdt digitale tekenarchieven bij en zorgt voor het toegankelijk houden van het 

materiaal 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van technische 

tekeningen 



 

177 

 

TAAKTYPERING: GIS-SPECIALIST 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : GIS-specialist 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Basisregistratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht ruimtelijke analyses op geometrische bestanden 

2) Maakt online kaartmateriaal 

3) Verstrekt informatie over het gebruik van GIS in de organisatie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van geografische informatiesystemen 



 

178 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER GEO-REGISTRATIE (BAG/WKPB) 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker geo-registratie (BAG/WKPB) 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens IV 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Basisregistratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Registreert en muteert geo-gegevens (BAG/WKPB) 

2) Houdt administraties bij en bewaakt de kwaliteit van gegevens 

3) Verstrekt informatie over het gebruik van BAG/WKPB in de organisatie 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gegevensbeheer en de 

gemeentelijke basisadministratie 



 

179 

 

TAAKTYPERING: BEVOLKINGSCONTROLEUR  

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Bevolkingscontroleur  

Normfunctie HR21 : Medewerker handhaving IV 

Schaal : 6 

Module :  

Team : Basisregistratie 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht controles in het kader van mogelijke adresfraude en leegstand 

2) Treedt correctief op bij overtredingen 

3) Geeft informatie over wet- en regelgeving omtrent adresgegevens 

4) Houdt bijbehorende gegevensbestanden actueel 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet- en regelgeving en 

handhaving op het gebied van 

bevolkingscontroles 



 

180 

 

TEAM BELASTINGEN 

TAAKTYPERING: KWALITEITSMEDEWERKER BELASTINGEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Kwaliteitsmedewerker belastingen 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Belastingen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van het heffen en innen van 

gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de wet WOZ 

2) Signaleert ontwikkelingen op het gebied van heffen, innen en de wet WOZ en 

vertaalt deze in gemeentelijk beleid, procedures en richtlijnen 

3) Adviseert en rapporteert over de optimalisatie en aanpassing van de 

uitvoeringstaak 

4) Draagt zorg voor de uitvoering en fungeert als vraagbaak op het 

aandachtsgebied binnen de organisatie 

5) Voert taken uit als heffings- en invorderingsambtenaar 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gemeentebelastingen 



 

181 

 

TAAKTYPERING: TAXATEUR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Taxateur 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Belastingen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht waardebepalingen voor onroerende zaken en voert marktanalyses uit 

2) Behandelt WOZ-bezwaren en WOZ-beroepen en adviseert hierover 

3) Verstrekt 1e en 2e lijns informatie over waardebepalingen aan inwoners 

4) Verzorgt het functioneel applicatiebeheer (op het eigen vakgebied). Draagt zorg 

voor de modelinrichting WOZ. 

5) Vertegenwoordigt de organisatie in rechte 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van waardebepalingen in vastgoed 



 

182 

 

TAAKTYPERING: GVI-BAG GEGEVENSVERWERKER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : GVI-BAG gegevensverwerker 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Belastingen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verwerkt het berichtenverkeer vanuit de BAG 

2) Draagt zorg voor het wegzetten van de gevolgen van berichten in de WOZ en 

belastingen-applicaties 

3) Lost zaken van uitvallijsten op 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gegevensbeheer en de 

gemeentelijke basisadministratie 



 

183 

 

TAAKTYPERING: GVI-BRK GEGEVENSVERWERKER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : GVI-BRK gegevensverwerker 

Normfunctie HR21 : Medewerker gegevens II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Belastingen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verwerkt het berichtenverkeer vanuit de BRK 

2) Draagt zorg voor het wegzetten van de gevolgen van berichten in de WOZ en 

belastingen-applicaties 

3) Lost zaken van uitvallijsten op 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van gegevensbeheer en de 

gemeentelijke basisadministratie 



 

184 

 

TAAKTYPERING: BELASTING MEDEWERKER HEFFEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Belasting medewerker heffen 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Belastingen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de aanslagoplegging van heffingen 

2) Handelt bezwaar- en beroepszaken met betrekking tot gemeentelijke heffingen 

af 

3) Beheert administraties op het gebied van heffingen 

4) Verstrekt 2e lijns informatie over heffingen aan inwoners 

5) Vertegenwoordigt de organisatie in rechte 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van 

gemeentebelastingen 



 

185 

 

TAAKTYPERING: BELASTING MEDEWERKER INNEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Belasting medewerker innen 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering III 

Schaal : 8 

Module :  

Team : Belastingen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Handelt inningen af (o.a. saneringen, dwanginvorderingen, betalingsregelingen, 

kwijtscheldingen) 

2) Handelt bezwaar- en beroepszaken met betrekking tot gemeentelijke inningen 

af 

3) Verzorgt het debiteurenbeheer 

4) Verstrekt 2e lijns informatie over inningen aan inwoners 

5) Draagt zorg voor preventie op het gebied van dwanginvordering 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van 

gemeentebelastingen 



 

186 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER BELASTINGEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker belastingen 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering III 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Belastingen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt administratieve werkzaamheden op het terrein van heffen, innen en 

WOZ 

2) Verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van taxaties en 

heffingen 

3) Handelt mailverkeer af, zet 2e-lijns vragen uit en bewaakt de planning 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van 

gemeentebelastingen en financiële 

administraties 



 

187 

 

TEAM OMGEVINGSKWALITEIT 

TAAKTYPERING: BELEIDSMEDEWERKER DUURZAAMHEID 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beleidsmedewerker duurzaamheid 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwikkeling II 

Schaal : 11 

Module :  

Team : Omgevingskwaliteit 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt op het gebied van duurzaamheid 

2) Adviseert vanuit het eigen vakgebied integraal aan het management 

3) Voert de regie op de uitvoering van beleidsprogramma’s en onderzoeken en is 

daarin richtinggevend en draagt zorg voor in- en externe afstemming 

4) Participeert in grootschalige projecten en voert programmamanagement uit 

5) Draagt zorg voor het verkrijgen van subsidies 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van duurzaamheidsbeleid 



 

188 

 

TAAKTYPERING: BELEIDSMEDEWERKER OMGEVINGSKWALITEIT A 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beleidsmedewerker omgevingskwaliteit A 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Omgevingskwaliteit 

 

 

 

Kerntaken 

1) Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het gebied van de 

omgevingskwaliteit (bijvoorbeeld: wonen, (woon)omgeving (bodem en/of water 

en/of geluid en/of archeologie en/of openbare ruimte en/of verkeer en/of OOV) 

en/of duurzaamheid) 

2) Voert procedures, richtlijnen en regelgeving op het gebied van de 

omgevingskwaliteit uit en adviseert vanuit het eigen vakgebied integraal aan 

het management 

3) Voert (mede) de regie en uitvoering van beleidsprogramma’s en onderzoeken 

en draagt (mede) zorg voor het verkrijgen van subsidies 

4) Participeert in grootschalige projecten en voert programmamanagement uit 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van de omgevingskwaliteit 



 

189 

 

TAAKTYPERING: BELEIDSMEDEWERKER OMGEVINGSKWALITEIT B 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beleidsmedewerker omgevingskwaliteit B 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Omgevingskwaliteit 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert over beleidsaspecten op het gebied van de omgevingskwaliteit 

(bijvoorbeeld bodem) 

2) Verricht bodemonderzoeken en saneringen en voert daarover de regie. Draagt 

zorg voor de benodigde bodemkennis en informatie in het team t.b.v. 

grondtransacties en derden waaronder makelaars 

3) Voert historische bodemonderzoeken uit vanuit het bodeminformatiesysteem en 

beoordeelt onderzoek- en saneringsrapporten 

4) Verzorgt bodem-adviezen 

5) Beheert bodeminformatiesysteem en bodemkwaliteitskaarten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van de omgevingskwaliteit 



 

190 

 

TAAKTYPERING: ODG REGISSEUR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : ODG regisseur 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Omgevingskwaliteit 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert bestuur en management inzake de opdrachtgeversrol richting ODG. 

Stelt hiertoe de jaaropdracht ODG op, beoordeelt het uitvoeringsprogramma en 

de voortgangsrapportages van de ODG en adviseert hierover aan bestuur en 

management 

2) Zorgt voor afstemming en coördinatie tussen alle bij de ODG betrokken partijen 

(onder wie frontoffice, casemanagers, ODG, portefeuillehouder, (beleids-) 

medewerkers eigen gemeente, andere gemeenten) met betrekking tot 

vergunningen-, toezicht- en handhaving 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van vergunningsverleningsprocessen 



 

191 

 

TAAKTYPERING: BELEIDSMEDEWERKER OOV 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beleidsmedewerker OOV 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwikkeling III 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Omgevingskwaliteit 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt beleid op een breed beleidsterrein met maatschappelijke impact. 

Voert taken uit binnen de afdeling op één of meerdere brede deelgebieden van 

de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 

2) Adviseert aan het bestuur en management over de OOV 

3) Draagt zorg voor in- en externe afstemming over het vakgebied en voert 

(mede) de regie en uitvoering van het beleidsprogramma OOV 

4) Verricht t.b.v. de OOV onderzoek of laat onderzoek verrichten (en voert dan de 

regie) 

5) Draagt zorg voor het verkrijgen van de nodige subsidies 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van openbare orde en veiligheid 



 

192 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER APV EN DRANK & HORECA 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker APV en drank & horeca 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Omgevingskwaliteit 

 

 

 

Kerntaken 

1) Draagt zorg voor en adviseert over de uitvoering van de 

evenementenvergunningen, APV en de drank en horeca wet 

2) Toetst en beoordeelt complexe aanvragen. Verzamelt, analyseert en 

interpreteert hiervoor gegevens en stemt indien nodig af met derden 

3) Behandelt bezwaar en beroep in bestuursrecht 

4) Levert bijdragen aan het opstellen van plannen, beleidsregels en verordeningen 

5) Draagt zorg voor de uitvoering van WABO+ taken 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van evenementenvergunningen, APV 

en de drank en horeca wet 



 

193 

 

TAAKTYPERING: BOA 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : BOA 

Normfunctie HR21 : Medewerker handhaving III 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Omgevingskwaliteit 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht handhavingswerkzaamheden op een breed beleidsterrein 

2) Adviseert over handhavingsaspecten en geeft uitvoering aan wet- en 

regelgeving 

3) Draagt zorg voor in- en externe afstemming met betrekking tot openbare orde 

en veiligheid 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van wet en regelgeving op het 

gebied van handhaving 



 

194 

 

TEAM ECONOMIE EN PROJECTMATIGE ONTWIKKELING 

TAAKTYPERING: BELEIDSMEDEWERKER LEEFBAARHEID EN MAATSCHAPPELIJK 

VASTGOED 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beleidsmedewerker leefbaarheid en 

maatschappelijk vastgoed 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwikkeling II 

Schaal : 11 

Module :  

Team : Economie en projectmatige ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt beleid op meerdere samenhangende beleidsterreinen, waaronder op 

de terreinen leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed 

2) Beheert contracten en draagt zorg voor de verhuur, aan- en verkoop 

3) Zorgt voor draagvlak voor beleidsstrategieën en presenteert effecten van 

beleidsdoelstellingen 

4) Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/ partijen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van leefbaarheid en maatschappelijk 

vastgoed 



 

195 

 

TAAKTYPERING: PROJECTLEIDER RUIMTELIJKE PROJECTEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Projectleider ruimtelijke projecten 

Normfunctie HR21 : Projectleider IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Economie en projectmatige ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Realiseert projecten die overwegend operationeel van aard zijn. Is daarbij 

(eind)verantwoordelijk voor inhoud, tijd, geld, planning, kwaliteit en informatie 

2) Realiseert en verzorgt de besluitvorming t.a.v. alle (proces)stappen van het 

project 

3) Komt (op basis van ontwikkelingen) met voorstellen tot bijsturing van projecten 

4) Stuurt werk- en projectgroepen aan die invulling moeten geven aan de 

projecten 

5) Adviseert leidinggevende, betrokken functionarissen en de betrokken 

portefeuillehouders in allerlei aangelegenheden die betrekking hebben op de 

projecten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van project/ programma- en 

procesmanagement en ervaring met de 

coördinatie van processen 



 

196 

 

TAAKTYPERING: DORPS- EN WIJKMANAGER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Dorps- en wijkmanager 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Economie en projectmatige ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Treedt op als verbindend en organiserend contactpersoon voor een (aantal) 

dorpen / wijken en de gemeente 

2) Ondersteunt en faciliteert groepen inwoners/ organisaties /verenigingen en 

initieert en bevordert samenwerking met organisaties/ partijen 

3) Draagt zorg voor communicatie tussen dorpen en wijken onderling 

4) Neemt beslissingen in het belang voor de dorpen en wijken en schakelt indien 

nodig netwerk en hulpverleners in 

5) Rapporteert over de uitvoering van beleid (o.a. vervaardigen van 

managementrapportages) 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van leefbaarheid en burgerkracht 



 

197 

 

TAAKTYPERING: BELEIDSMEDEWERKER EZ / RECREATIE EN TOERISME / 

GEBIEDSMARKETING 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beleidsmedewerker EZ / Recreatie en 

Toerisme / gebiedsmarketing 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwikkeling III 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Economie en projectmatige ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt, afhankelijk van het collegeprogramma, beleid op een breed 

beleidsterrein met maatschappelijke impact op de beleidsterreinen EZ en/of 

Recreatie en Toerisme en/of Gebiedsmarketing 

2) Stemt af met bedrijven, ondernemers, belangenverenigingen e.d. 

3) Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/ partijen op o.a. het 

gebied van EZ/ Recreatie en Toerisme 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van Economische Zaken / Recreatie 

en Toerisme en Gebiedsmarketing 



 

198 

 

TAAKTYPERING: BEDRIJVENCONTACTFUNCTIONARIS (BCF) 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Bedrijvencontactfunctionaris (bcf) 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Economie en projectmatige ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Treedt op als linking pin tussen bedrijven, ondernemingen en de gemeente en 

belegt vragen binnen de gemeente 

2) Draagt bij aan de beleidsontwikkeling op het gebied van bedrijven en 

ondernemingen 

3) Voert het beleid uit op het gebied van bedrijven en ondernemingen 

4) Bewaakt het proces en voert de regie over beleidsuitvoering t.a.v. bedrijven en 

ondernemingen 

5) Rapporteert over de uitvoering van beleid (o.a. vervaardigen van 

managementrapportages) 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van bedrijven en 

ondernemingen 



 

199 

 

TAAKTYPERING: CASEMANAGER ODG 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Casemanager ODG 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Economie en projectmatige ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Voert beleid op het gebied van omgevingskwaliteit uit en adviseert over 

vergunningsverleningsprocessen 

2) Organiseert en/ of begeleidt het (vergunningsverlenings-) overleg met de 

aanvrager in geval van complexe of bestuurlijk gevoelige situaties. Bewaakt het 

proces, integraliteit en voortgang van deze zaken 

3) Ondersteunt het contactplein op complexe zaken en bij de interpretatie van 

wet- en regelgeving 

4) Draagt vanuit het eigen vakgebied zorg voor afstemming met andere 

vakdisciplines en wanneer nodig externe partijen (coördineert o.a. de 

inhoudelijke volledigheid) 

5) Draagt zorg voor (coördineert) het (laten) samenstellen van het besluit 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van de omgevingskwaliteit en 

vergunningsverleningsprocessen 



 

200 

 

TAAKTYPERING: PROJECTONDERSTEUNER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Projectondersteuner 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Economie en projectmatige ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Biedt brede inhoudelijke ondersteuning ten behoeve van het project en voert de 

projecten uit 

2) Stelt richtlijnen, protocollen en procedures op, bewaakt de administratieve 

organisatie van het project en adviseert over beheersmatige aspecten van het 

project 

3) Bewaakt en verzorgt het proces omtrent de voortgang en afdoening van 

besluiten en rapporteert over de uitvoering van het project 

4) Plant en bereidt vergaderingen voor en zorgt voor de verslaglegging ten 

behoeve van het project 

5) Verzorgt de voorbereiding en organisatie van project activiteiten 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van projectorganisatie 



 

201 

 

TEAM RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

TAAKTYPERING: BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJK GEBIED 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Beleidsmedewerker ruimtelijk gebied 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwikkeling II 

Schaal : 11 

Module :  

Team : Ruimtelijke ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt beleid op meerdere samenhangende terreinen van het ruimtelijk 

gebied voor de (middel)lange termijn (bijvoorbeeld: planologie, 

meerjarensturing ruimtelijke omgeving, omgevingsvisie) 

2) Adviseert vanuit het eigen vakgebied integraal aan bestuur en management 

3) Voert de regie op de uitvoering van beleidsprogramma’s en is daarin 

richtinggevend. Participeert in grootschalige projecten en programma’s. 

4) Verricht onderzoek of laat onderzoek verrichten (en voert dan de regie) t.b.v. 

de hiervoor genoemde ontwikkelingen en projecten en programma’s. 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van 

gebiedsontwikkeling en planologie 



 

202 

 

TAAKTYPERING: ADVISEUR RUIMTELIJKE PLANNEN A 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Adviseur ruimtelijke plannen A 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwikkeling II 

Schaal : 11 

Module :  

Team : Ruimtelijke ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt kaders, stelt bestemmingsplannen op en actualiseert deze 

2) Adviseert bestuur en management over bestemmingsplanaangelegenheden 

3) Draagt zorg voor de uitvoering van planologische procedures (projectbesluiten, 

principeverzoeken, planschadeverzoeken) 

4) Vertegenwoordigt de gemeente in juridische procedures 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van 

gebiedsontwikkeling, planologie en 

bestemmingsplannen 



 

203 

 

TAAKTYPERING: ADVISEUR RUIMTELIJKE PLANNEN B 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Adviseur ruimtelijke plannen B 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering I 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Ruimtelijke ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Ontwikkelt mede kaders, stelt bestemmingsplannen op, actualiseert deze en 

maakt het handboek bestemmingsplannen 

2) Adviseert bestuur en management over bestemmingsplanaangelegenheden 

3) Verzorgt de uitvoering van planologische procedures (projectbesluiten, 

principeverzoeken, planschadeverzoeken) 

4) Vertegenwoordigt de gemeente in juridische procedures 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van 

gebiedsontwikkeling, planologie en 

bestemmingsplannen 



 

204 

 

TAAKTYPERING: JURIST RUIMTELIJK GEBIED 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Jurist ruimtelijk gebied 

Normfunctie HR21 : Adviseur IV 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Ruimtelijke ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Adviseert en ondersteunt de organisatie met betrekking tot complexe juridische 

vraagstukken op het gebied van omgevingskwaliteit, economie, projectmatige 

ontwikkeling en RO-wetgeving 

2) Vertaalt wet- en regelgeving naar gemeentelijk beleid en adviseert hierover 

3) Toetst beleidsplannen op juridische consequenties 

4) Begeleidt planologische procedures m.b.t. complexe projecten 

5) Vertegenwoordigt de gemeente bij bezwaar- en beroepszaken 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Juridische kennis en kennis op het gebied 

van gebiedsontwikkeling 



 

205 

 

TAAKTYPERING: STEDENBOUWKUNDIG ADVISEUR A 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Stedenbouwkundig adviseur A 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwerp & voorbereiding III 

Schaal : 10 

Module :  

Team : Ruimtelijke ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Vertaalt de ruimtelijke visie naar stedenbouwkundige ontwerpen 

2) Draagt zorg voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie en 

uitgangspunten voor grote en complexe locaties 

3) Ontwikkelt stedenbouwkundige plannen, programma's van eisen en 

(her)inrichtingsplannen en stelt kwaliteitscriteria op 

4) Adviseert management, bestuur en projectleiders 

5) Is contactpersoon richting derden (architecten, ontwikkelaars, 

bouwondernemers, bewoners, welstandscie) met betrekking tot planvorming en 

-ontwikkeling 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van stedenbouw 



 

206 

 

TAAKTYPERING: ADVISEUR RUIMTELIJKE PLANNEN C 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Adviseur ruimtelijke plannen C 

Normfunctie HR21 : Medewerker beleidsuitvoering II 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Ruimtelijke ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Stelt bestemmingsplannen op en actualiseert deze 

2) Adviseert bestuur en management over bestemmingsplanaangelegenheden 

3) Verzorgt de uitvoering van planologische procedures (projectbesluiten, 

principeverzoeken, planschadeverzoeken) 

4) Vertegenwoordigt de gemeente in juridische procedures 

5) Voert bestemmingsplanprocedures uit 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van 

gebiedsontwikkeling, planologie en 

bestemmingsplannen 



 

207 

 

TAAKTYPERING: STEDENBOUWKUNDIG ADVISEUR B 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Stedenbouwkundig adviseur B 

Normfunctie HR21 : Medewerker ontwerp & voorbereiding IV 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Ruimtelijke ontwikkeling 

 

 

 

Kerntaken 

1) Draagt zorg voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie en 

uitgangspunten voor grote en complexe locaties 

2) Ontwikkelt stedenbouwkundige plannen, programma's van eisen en 

(her)inrichtingsplannen en stelt kwaliteitscriteria op 

3) Adviseert management, bestuur en projectleiders 

4) Is contactpersoon richting derden (architecten, ontwikkelaars, 

bouwondernemers, bewoners, welstandscie) met betrekking tot planvorming en 

-ontwikkeling 

5) Maakt stedenbouwkundige ontwerpen en calculaties 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van stedenbouw 



 

208 

 

TEAM SPORT EN BEWEGEN 

TAAKTYPERING: HOOFD SPORT EN BEWEGEN 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Hoofd sport en bewegen 

Normfunctie HR21 : Tactisch leidinggevende II 

Schaal : 12 

Module :  

Team : Sport en bewegen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Stimuleert het zelforganiserend vermogen van medewerkers in het team 

2) Geeft leiding aan een organisatie-eenheid die overwegend beleidsadviserend of 

hoogwaardig specialistisch van aard is 

3) Adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken 

4) Geeft sturing en coaching aan het team 

5) Weet van 'buiten naar binnen' te werken, deze visie te vertalen naar de 

teamleden en weet draagvlak voor beleid te creëren 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Vaardigheid m.b.t. aansturing en coaching 



 

209 

 

TAAKTYPERING: TEAMLEIDER BEDRIJFSVOERING 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Teamleider bedrijfsvoering 

Normfunctie HR21 : Operationeel leidinggevende III 

Schaal : 9 

Module :  

Team : Sport en bewegen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Stimuleert het zelforganiserend vermogen van medewerkers in het team 

2) Zorgt voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers van team sport en 

bewegen 

3) Houdt werkoverleg, voert functioneringsgesprekken en houdt ziekte 

(vervangings) gesprekken met de medewerkers van het team 

4) Draagt zorg voor de bedrijfsvoering van team sport en bewegen 

5) Is verantwoordelijk voor de PR en voorlichting van team sport en bewegen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Vaardigheid m.b.t. aansturing en coaching 



 

210 

 

TAAKTYPERING: COÖRDINATOR TECHNIEK 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Coördinator techniek 

Normfunctie HR21 : Medewerker locatie III 

Schaal : 7 

Module :  

Team : Sport en bewegen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Draagt zorg voor de veiligheid, beheer en onderhoud van sportaccommodaties 

2) Stelt de jaarplanning op voor het gebruik van de sportaccommodatie 

3) Houdt het onderhoudssysteem gebouwen bij 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van accommodatiebeheer 



 

211 

 

TAAKTYPERING: ALL ROUND ZWEMBADMEDEWERKER/COÖRDINATOR ZWEMBAD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : All round zwembadmedewerker/ 

coördinator zwembad 

Normfunctie HR21 : Medewerker educatie III 

Schaal : 6 

Module : Coördinatie module + 1 schaal 

Team : Sport en bewegen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt de afstemming binnen het team en treedt op als vraagbaak en 

klankbord voor medewerkers op het vakgebied 

2) Maakt roosters voor de medewerkers van het zwembad 

3) Verzorgt zwemlessen, zwemexamens en doelgroepenlessen en verzorgt het 

contact met de gasten/klanten 

4) Is verantwoordelijk voor de veiligheid, EHBO en de water kwaliteit 

5) Maakt zwemlesplannen 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van zwemonderwijs en 

vaardigheid m.b.t. het coördineren van 

werkzaamheden 



 

212 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER TECHNIEK SPORTACCOMMODATIES 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker techniek sportaccommodaties 

Normfunctie HR21 : Medewerker technische uitvoering II 

Schaal : 6 

Module :  

Team : Sport en bewegen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht specialistische onderhoud- en beheerwerkzaamheden aan o.a. 

technische installaties en sportaccommodaties 

2) Verhelpt storingen en verricht reparaties aan installaties en machines 

3) Bewaakt de kwaliteit van het beheer en onderhoud en voert controles uit 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van technisch accommodatiebeheer 



 

213 

 

TAAKTYPERING: ZWEMINSTRUCTEUR 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Zweminstructeur 

Normfunctie HR21 : Medewerker educatie IV 

Schaal : 5 

Module :  

Team : Sport en bewegen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verzorgt zwemlessen en zwemexamens en verzorgt het contact met de 

gasten/klanten 

2) Verzorgt doelgroepenlessen, maakt daartoe eigen lesprogramma’s 

3) Zorgt voor veiligheid en EHBO, controleert en rapporteert over de 

waterkwaliteit 

4) Verricht voorkomende werkzaamheden van facilitaire aard 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis op het gebied van zwemonderwijs 



 

214 

 

TAAKTYPERING: FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Financieel administratief medewerker 

Normfunctie HR21 : Medewerker bedrijfsvoering V 

Schaal : 5 

Module :  

Team : Sport en bewegen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Draagt zorg voor de administratie en facturering van de verhuur van 

sportaccommodaties 

2) Controleert de kassa, inkomsten en verzorgt de bancaire afhandeling van 

financiële transacties 

3) Verzorgt de administratieve ondersteuning en correspondentie van de 

teamleider bedrijfsvoering 

4) Is applicatiebeheerder van het administratie- en verhuur-systeem. 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van (financiële) administraties 



 

215 

 

TAAKTYPERING: MEDEWERKER RECEPTIE EN HORECA 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Medewerker receptie en horeca 

Normfunctie HR21 : Medewerker publiek V 

Schaal : 4 

Module :  

Team : Sport en bewegen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Verricht telefonische en mondelinge receptiewerkzaamheden. Informeert en 

verwijst door 

2) Verkoopt toegangsbewijzen en verricht toegangscontrole 

3) Verricht voorkomende administratieve en huishoudelijke werkzaamheden 

4) Verricht voorkomende horeca werkzaamheden 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van receptiewerkzaamheden 



 

216 

 

TAAKTYPERING: TOEZICHTHOUDER ZWEMBAD 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Toezichthouder zwembad 

Normfunctie HR21 : Medewerker algemeen I 

Schaal : 3 

Module :  

Team : Sport en bewegen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Houdt toezicht op het gebruik van het zwembad 

2) Zorgt voor de veiligheid van het zwembad 

3) Verzorgt schoonmaakwerkzaamheden van het zwembad 

4) Verricht voorkomende horeca werkzaamheden 

5) Zorgt voor veiligheid en EHBO 

 

 

  

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van toezichthouden 



 

217 

 

TAAKTYPERING: SCHOONMAKER/ BEHEERDER SPORTACCOMMODATIES 

 

Gegevens van de functie 

 

Werknaam functie : Schoonmaker/  

beheerder sportaccommodaties 

Normfunctie HR21 : Medewerker algemeen II 

Schaal : 2 

Module :  

Team : Sport en bewegen 

 

 

 

Kerntaken 

1) Houdt toezicht op het gebruik van sportaccommodaties niet zijnde zwembad 

2) Zorgt voor de veiligheid van sportaccommodaties 

3) Verzorgt schoonmaakwerkzaamheden van sportaccommodaties 

 

 

Specifieke functie eisen 

 

Specifieke kwalificaties : Kennis van toezichthouden 




