
  

 
 
VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur 
 
 

Datum 1 juli 2021 

Nummer  

Opsteller Peter Kuiken 

Onderwerp Functieboek en conversietabel SSC DeSom 

Samenvatting Het nieuwe functieboek 2020 van SSC DeSom en voorstel voor 
aanpassing conversietabel, inclusief advies van de adviescommissie 
en de medezeggenschap van SSC DeSom (OR) 

Voorstel  In te stemmen met het functieboek 2020 van SSC DeSom 

 In te stemmen met het herzien van de conversietabel van SSC 
DeSom 

 Het voorstel voor te leggen aan het Algemeen Bestuur ter 
besluitvorming. 

Interne toetsing O Juridische gevolgen O Financiële gevolgen 
X Personele gevolgen X Item voor de PVT/OR 

Nadere toelichting Aanleiding: 
De omgeving binnen en buiten DeSom is sinds de oprichting in 2013 
en start in 2014 sterk veranderd en vooral complexer geworden. 
Sinds de laatste onderhoudsronde van het functieboek eind 
2016/begin 2017 is de manier waarop ICT wordt ingezet en gebruikt 
door onze deelnemers en de maatschappij waarin het zich afspeelt 
ingrijpend veranderd. De complexiteit van het I&A vakgebied is 
enorm toegenomen. Nationale en internationale regelgeving op het 
gebied van informatiebeveiliging, privacywetgeving en digitale 
dienstverlening aan de burgers en bedrijven, maken dat er continue 
veranderingen zijn. Leveranciers hebben het traditionele pad van het 
aanbieden van hun producten verlaten en zoeken steeds vaker de 
Cloud op waarin hun producten als een SAAS/IAAS/PAAS-oplossing 
worden aangeboden. 
 
Noodzaak: 
Dit vraagt van DeSom continue bijstelling van de bedrijfsvoering en 
aanpassingen aan wat er van het personeel gevraagd wordt. Het 
aansturen van de organisatie en het bijstellen van de visie op de ICT-
dienstverlening vraagt veel aanpassingsvermogen in de manier van 
werken van DeSom, de directie, haar medewerkers en haar 
deelnemers. 
Dit heeft een effect op de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 
aan personeel. Ontwikkelingen buiten en binnen het SSC DeSom 
hebben samen met de keuzen van bestuurders, invloed op de 
inrichting en  structuur van de organisatie. Het herzien van de laatste 
versie van het functieboek 2017 en de conversietabel van DeSom 
was daarom noodzakelijk. 
 



  

 
 
Het traject tot nu toe en het vervolg: 
- Meerdere functies zijn (opnieuw) beschreven en gewogen door 

adviesbureau Leeuwendaal waarbij de huidige functies technisch 
beheer, technisch applicatiebeheer en de servicedesk zijn 
vervangen door vier generieke beheersfuncties. 

- Alle indelingsmotiveringen van de beschreven functies van 
DeSom zijn door bureau Leeuwendaal aan HR 21 getoetst. 

- Op basis hiervan is een concept functieboek opgesteld (in 
samenwerking met P&O Medemblik) en voorgelegd aan de 
medezeggenschap van DeSom voor advies. 

- De medezeggenschap (PVT/OR) heeft haar advies afgegeven.  
- Het functieboek met bijbehorende notities kan nu worden 

ingebracht in het bestuurlijk proces. 
- Route bestuurlijk proces -> Adviescommissie -> dagelijks bestuur 

-> besluitvorming door het algemeen bestuur.   
- Bij een positief besluit op aanpassing van de conversietabel dient 

het voorstel nog worden voorgelegd aan het Lokaal Overleg (LO 
conform hoofdstuk 12 van de CAO) 
Het voorstel kan alleen worden uitgevoerd als daarover 
overeenstemming is in het LO. 

- Na de besluitvorming kan gestart worden met de uitvoering door 
middel van de belangstellingsregistratie waarna de 
plaatsingsprocedure volgt. 

- Uitgangspunt is mens volgt werk. De verwachting is dat er bij 
deze organisatiewijziging geen sprake is van boventalligheid. 

- Er is een regionale  geschillencommissie ingericht waarbij 
medewerkers de mogelijkheid hebben een klacht in te dienen 

- De functies in het nieuwe functieboek 2020 van DeSom passen 
binnen de financiële personele begroting en vastgestelde 
formatie van DeSom. 

 
Bijlagen: 
 

1. Memo voorgenomenbesluit 
2. Memo indelingsmotivering management  
3. Concept functieboek 2021 
4. Memo conversietabel van Leeuwendaal 
5. Advies PVT/OR 
6. Was word lijst 

 

 
 
 
P.A. Kuiken 
Directeur SSC DeSom 

  



  

 
 
 
BESLUIT van het Dagelijks Bestuur 
 
 

Datum 1 juli 2021 

Nummer  

Voorstel  In te stemmen met het functieboek 2020 van SSC DeSom; 

 In te stemmen met het herzien van de conversietabel van  
SSC DeSom; 

 Het voorstel voor te leggen aan het Algemeen Bestuur ter 
besluitvorming. 

Besluit Conform voorstel 

 
 
 
 
 
Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d.   12 juli 2021 
 
de voorzitter, de directeur, 
 
 
 
F.R. Streng P.A. Kuiken 


