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Inleiding 
  
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 begin 2017 is de manier waarop ICT wordt 
ingezet en gebruikt door onze deelnemers en de maatschappij ingrijpend verandert. 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 een continue verandering plaats vindt. 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.  
 
Dit vraagt van DeSom continue bijstelling van de bedrijfsvoering en aanpassen aan wat er van het 
personeel nodig is. 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 
medewerkers en haar deelnemers. 
Dit heeft een verzwarend 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 structurering van organisatie. Dit heeft het herzien van de laatste versie 
van het functieboek van DeSom noodzakelijk gemaakt. 
 
Vanuit de geïnventariseerde behoefte aan kwalitatieve medewerkers is er een match gemaakt met 
de meest wenselijke organisatiestructuur en functie-inhoud. Zo zijn de operationele functies nu zo 
generiek mogelijk beschreven. Voor elke functie geldt dat één of meer elementen uit het nieuwe 
bedrijfsvoeringsmodel (zie onderstaande afbeelding) onderdeel uit kunnen maken van die functies. 
  

 
 
Ieder blad stelt een cluster van taken voor. De overlappingen van de bladen geeft de communicatie 
gebieden weer: spreek je collega’s rechtstreek aan. Het totaal – een windmolen – is effectief/geeft 
energie zolang alle bladen van de molen de juiste vorm hebben en (samen)werken. Dus een 
gezamenlijkheid verantwoordelijkheid die energie geeft aan onze deelnemers en intern. Anders 
gezegd: álle SSC DeSom-medewerkers zijn verantwoordelijk dat het eindproduct goed is! Tenslotte, 
de as van de molen symboliseert de aansturing: niet top-down management maar veel meer 
sturing vanuit gezamenlijkheid, procesmatig monitoren en coördinatie.  
 
Deze versie van het functieboek beschrijft de functies bij het SSC DeSom, gebaseerd op de 
organisatie inrichting en taken per 2021 en verder.  
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Organisatie inrichting Shared Service Center DeSom 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bedrijfsfuncties: 
• Technisch architect 

• ICT adviseur 

• Medewerker financiële 
administratie  

• Medewerker administratie en 
contractbeheer 

• Strategisch Inkoper 

• Projecteiders 
• Wijzigingsbeheerder 

  Service Manager  

       Front en backoffice: 
• Medewerker Beheer Expert 

• Medewerker Beheer Senior 

• Medewerker Beheer Medior 
• Medewerker Beheer Junior 

   Directie: 
• Directeur 

 

                
 Adjunct-directeur 

  Managementteam: 

• Directeur 

• Adjunct-directeur  
Service Manager 

• Financieel Controller 
• Management ondersteuning 

   Algemeen Bestuur 

   Dagelijks Bestuur 

  Overige bedrijfsfuncties: 
• Financieel Controller 

• CISO 

• Functionaris  Gegevensbeheer 

• Medewerker management 
ondersteuning en communicatie 

   Adviescommissie 

Gemeenteraden 
deelnemers 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Directeur 

Normnaam : Algemeen directeur 

Code  : N02.01.02 

Functiereeks : Management 

Functiegroep : Strategisch I 

Module :  n.v.t. 

Schaal : S14 

Ingangsdatum : ? 

 

Functiedoel 
 
Algemeen 

De Directeur is eindverantwoordelijk voor het positioneren van DeSom en het verder ontwikkelen van de 
organisatie. Sinds 2017 is de manier waarop ICT wordt ingezet en gebruikt door onze deelnemers en de 
maatschappij ingrijpend verandert. 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 een continue verandering plaats vindt. 
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-oplossing worden aangeboden. Dit vraagt van de 
Directeur een totaal andere manier van het aansturen van de organisatie en het bijstellen van de visie op de 
ICT dienstverlening en de manier van werken van DeSom medewerkers als voorheen. Niet top-down 
management maar veel meer sturing vanuit gezamenlijkheid, procesmatig monitoren en coördinatie. 
 
Het is taak van Directeur een adequaat beleid op automatisering en informatisering te ontwikkelen en in te 
voeren. Informatiebeveiliging is hierbij een topic geworden. Toenemende cybercriminaliteit maak het 
noodzakelijk DeSom en haar deelnemers daartegen wapenen. Het herinrichten van de organisatie n.a.v. 
nationale regelgeving als de Privacy wetgeving, de Baseline Informatiebeveiliging  Overheid (BIO) en het 
interpreteren en van de dringende adviezen van de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) zijn daar 
voorbeelden van. Dit vraagt veel van het aanpassingsvermogen en beoordelingsvermogen van de Directeur. 
In vergelijk met een aantal jaren geleden is de complexiteit, de verantwoordelijkheid voor de continuïteit 
van de dienstverlening en het zorgdragen voor vinden van de juiste balans tussen kwalitatief en 
kwantitatief ICT personeel voor de directeur toegenomen. Dit verhoogt het afbreukrisico van de functie. 
 
De Directeur is verantwoordelijk voor de te varen koers die uit de organisatiedoelen voortvloeit. Hij is 
eindverantwoordelijk om organisatie- en bestuurlijke processen, ambities en doelen te verbinden. De 
Directeur is verantwoordelijk voor het verbinden met de deelnemende gemeenten. De Directeur is 
eindverantwoordelijk voor het te voeren financieel beleid, binnen de geldende P&C cyclus. Hij is 
verantwoordelijk om jaarlijks een goedkeurende verklaring te presenteren over het gevoerde financiële 
beleid van het afgelopen jaar. De Directeur is eindverantwoordelijk voor welzijn, welbevinden en 
ontwikkeling van de medewerkers. De Directeur is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak bij de 
stakeholders. De Directeur is strategisch gesprekspartner op lokaal- (deelnemende gemeenten) en 
bovenlokaal- (andere GR-en gemeenten binnen de regio) en breder niveau (b.v. landelijk niveau, VNG/ 
KING). 
 
De Directeur is verantwoordelijk voor de te leveren dienstverlening zoals beschreven in de Dienst 
Verlening Overeenkomsten van SSC DeSom. De Directeur is hierbij eindverantwoordelijk voor het juiste 
niveau van te leveren dienstverlening en het actualiseren hiervan. De Directeur is eindverantwoordelijk 
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voor de beschikbaarheid en continuïteit van de ICT systemen van deelnemende 
gemeenten, afnemers en de burgers en bedrijven. De Directeur is de hierbij 
opdrachtnemer van het dagelijks- (en  waar van toepassing) het algemeen bestuur van DeSom. De Directeur 
legt daarnaast verantwoording af over zijn bedrijfsvoering en de resultaten aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van SSC DeSom. 
 
Samengevat 
De Directeur is eindverantwoordelijk voor de te volgen strategie, kwaliteit en de resultaten van de 
organisatie, informatie- en privacy beveiliging, de professionalisering van de medewerkers en de opgave tot 
realisatie van de plannen en ambities. 
 
Taken: 
 

Resultaatgebied 1: Advisering dagelijks- en algemeen bestuur 
• is opdrachtnemer van het dagelijks- en algemeen bestuur 
• is door het algemeen bestuur gemandateerd op 56 taken (zie mandaatlijst) 
• stuurt, bewaakt en ondersteunt bij de afdoening/naleving van afspraken 
• draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen 
• realiseert en bewaakt de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning 
• draagt zorg voor de integrale toetsing van de aan het dagelijks  bestuur voorgelegde adviezen 
• voert de regie bij interactieve processen. 

 
Resultaatgebied 2: Concernsturing 

• regisseert en adviseert over strategische processen en vraagstukken op het gebied van bestuur en 
organisatie 

• stuurt en regisseert de uitvoering van besluiten en de afstemming en verbinding tussen de 
organisatie en het dagelijks- en algemeen bestuur 

• bevordert en bewaakt de kwaliteit van besluitvormingsprocessen in de organisatie en doet 
verbetervoorstellen 

• is verantwoordelijk voor het te voeren financiële beleid 
• is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid en het leveranciers management 

 
Resultaatgebied 3: Bedrijfsvoering 

• initieert, stuurt en bewaakt de (door)ontwikkeling en innovatie van de gehele organisatie 
• is verantwoordelijk voor de inrichting en certificering van de organisatie in het kader van de 

Europese en landelijke wet- en regelgeving van de  informatiebeveiliging (BIO/IBD) 
• is verantwoordelijk voor het jaarlijks uit laten voeren van een ISAE 3402 type 2 audit 
• kan opdrachten verdelen aan medewerkers en leveranciers 
• Is verantwoordelijk voor uit te voeren Europese aanbestedingen en het afsluiten van meerjarige    
• contracten met leveranciers 
• is verantwoordelijk voor het te voeren personele beleid 
• stuurt en draagt zorg voor de planning en control van de bedrijfsprocessen 
• is verantwoordelijk voor het jaarlijks presenteren van een goedkeurende accountantsverklaring 

over de jaarresultaten. 
• bevordert en draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van beleids- en 

beheersinstrumenten 
• bevordert en draagt zorg voor de optimale inrichting en beheer van de automatisering en  

informatisering  
• bevordert samenhang van beleid, beheer en integraal werken naar individuele uitvraag van de   

afnemers 
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Resultaatgebied 4: Integraal management 

• draagt zorg voor het management van de gehele organisatie 
• draagt zorg voor de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten 
• draagt zorg voor de totstandkoming van resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het 

monitoren en bijsturen van de prestaties  
• is verantwoordelijk voor de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking en ambtelijke samenwerking 
• draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en innovatie van de organisatie 
• is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en een goede werksfeer 
• is verantwoordelijk voor het te voeren in- en externe communicatiebeleid 
• is bestuurder in de zin van de WOR voor de medewerkers van de organisatie 

 
Resultaatgebied 5: Netwerken 

• ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk  
• initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen 
• bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden 
• is verantwoordelijk voor het leggen van verbindingen, werkrelaties (netwerken) met andere 

organisaties 
• creëert draagvlak voor beleid 

• levert als eerste adviseur, vanuit een strategische kader en wettelijke context, advies en bijstand 
aan het dagelijks bestuur 

• is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren 
van de gestelde doelen voor de organisatie 

• is eindverantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie 
• geeft integraal leiding aan de gehele organisatie 
• signaleert en verbindt vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen 

 
 

- overlegt regelmatig met: 

• De klankbordgroep Financiën (KBGF) 

• Het Informatiemanagers platform 

• De Adviescommissie (Acie) 

• Het Dagelijks Bestuur (DB) 

• Het Algemeen Bestuur (AB) 

• De ondernemingsraad (Personeel Vertegenwoordiging, PVT) 

• Strategische ICT medewerkers binnen de regio in het algemeen en met de gemeente Hoorn  
in het bijzonder 

• Directeurenoverleg GR-en Noord Holland 

• In- en externe leveranciers 

• Externe auditpartijen (jaarrekening en ISAE 3402 audit) 
 
- presenteert jaarlijks: 

• Een ontwerpbegroting en eventuele voor- en najaarsnota 

• Een jaarverslag en een jaarrekening 

• Een goedkeurende accountantsverklaring over het gevoerde financiële beleid van het 
afgelopen jaar 

• Een gecertificeerde ISAE 3402 verklaring 

• Bereid jaarlijks een concept plan, inclusief een financiële (meerjaren)begroting t.b.v. AB om 
organisatieplan vast te stellen voor volgend jaar 
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- hoort het AB in situaties waarin het directiestatuut niet voorziet. 
- Is strategisch gesprekspartner voor lokale, bovenlokale en landelijke partijen. 
 
Competenties 
• Ondernemingszin 
• Visie 
• Netwerken 
• Omgevingsbewustzijn 
• Besluitvaardigheid 
• Leiderschap 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Adjunct-directeur 

Normnaam : Strategisch manager II 

Code  : N02.01.06 / N03.01.04 

Functiereeks : Management / Beleid 

Functiegroep : Strategisch I / Advies 

Module :  n.v.t. 

Schaal : S12 

Ingangsdatum : ? 
 

Functiedoel 
De adjunct-directeur ondersteunt en adviseert de directie en het bestuur van DeSom bij het te voeren en 
gevoerde beleid. De complexiteit van het I&A vakgebied is afgelopen jaren enorm toegenomen. Nationale 
en internationale regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging, privacywetgeving en digitale 
dienstverlening aan de burgers en bedrijven maken dat er een continue verandering plaats vindt. 
Leveranciers hebben het traditionele pad van het aanbieden van hun producten verlaten en zoeken steeds 
vaker de Cloud op waarin hun producten worden aangeboden. Dit vraagt ook van de Adjunct-directeur 
continue aanpassing, uitbreiding van kennis en een totaal andere manier van het aansturen van de 
organisatie en het bijstellen van de visie op de ICT dienstverlening en de manier van werken van DeSom 
medewerkers als voorheen.  
 
De adjunct-directeur is lid van het managementteam en adviseert over de relevante strategische 
beleidsontwikkeling in het bijzonder en het functioneren van de DeSom in het algemeen, zowel op het 
terrein van de bedrijfsvoering als de ICT. Daarnaast bepaalt hij/zij als lid van het management team van 
DeSom mede het beleid en adviseert de directie en het bestuur. De adjunct-directeur is formeel de 
plaatsvervangende directeur. 
De functie richt zich op management en tactische en strategische (beleids-) ontwikkeling en 
processtructuren op het gebied van bedrijfsvoering en ICT. De functie is tevens een verbindende schakel 
tussen de uitvoerende ICT organisatie en de informatievoorziening aan de businesskant.  
 
De adjunct-directeur stemt af met de directie, bewaakt de resultaten, draagt zorg voor een kostenefficiënte 
bedrijfsvoering en initieert verbetertrajecten. 
De adjunct-directeur anticipeert op veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van de 
informatievoorziening en maakt een vertaalslag naar DeSom en haar deelnemers. 
De adjunct-directeur stuurt en coacht de medewerkers binnen kolom bedrijfsfuncties. Voor de functies 
technisch architect, ICT adviseur, wijzigingsbeheerder, financieel administratief medewerkers, 
projectleiders en de strategische Inkoper is de adjunct-directeur de direct leidinggevende. 
 
Taken 
 

Resultaatgebied 1: Concernsturing 
• stuurt en adviseert over processen en vraagstukken van de gehele ambtelijke organisatie  
• draagt mede zorg voor de integrale toetsing van bestuurlijke adviezen 
• vertaalt bestuurlijke kaders naar organisatorische taakstellingen, projecten en programma’s 
• stuurt en regisseert de uitvoering van besluiten en de afstemming en verbinding tussen de 

organisatie en college 
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Resultaatgebied 2: Bedrijfsvoering  
• levert een bijdrage aan de (door)ontwikkeling en innovatie van de gehele organisatie en 

dienstverlening 
• draagt mede zorg voor de planning en control van de bedrijfsprocessen  
• bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit van de dienstverlening 
• draagt mede zorg voor de ontwikkeling en implementatie van beleids- en beheersinstrumenten 
• draagt mede zorg voor de optimale inrichting en beheer van het informatiemanagement  
• draagt zorg voor het leveranciers- en contractmanagement 
• stuurt en bewaakt als gedelegeerd opdrachtgever de belangen van DeSom tijdens Europese 

aanbestedingen en inkooptrajecten 
• stuurt en bewaakt periodieke Audits als de jaarlijkse Accountantscontrole, ISAE 3402 certificering 

en eventuele Licentie controles (Microsoft/Oracle) 
• draagt zorg voor flexpool/inhuurcontracten 

 
Resultaatgebied 3: Integraal management 

• draagt zorg voor het management van het domein en innovatie 
• stuurt en bepaalt de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten 
• draagt zorg voor resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van 

de prestaties 
• draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en innovatie 

 
Resultaatgebied 4: Producten en diensten  

• stuurt en adviseert over de beleids- en visieontwikkeling vanuit het domein 
• draagt zorg voor de prioritering en bewaakt de integrale beleidscoördinatie en –uitvoering  
• initieert, regisseert en bewaakt de inrichting, samenhang en oplevering van programma’s en 

projecten 
• draagt zorg voor projectportfolio en financiële projectadministratie  
• draagt zorg voor kwartaalafrekening van de kosten die buiten de reguliere dienstverlening vallen 

 
Resultaatgebied 5: Netwerken 

• ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk 
• initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen 
• bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden 
• creëert draagvlak voor beleid 

• is mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het 
realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen 

• signaleert en adviseert over complexe en strategische vraagstukken op bestuurlijk en 
concernbreed niveau met een grote impact op de organisatie 

• is mede verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie  
• geeft integraal leiding aan een domein met overwegend adviserende taken 
• is binnen het domein eindverantwoordelijk voor de verbinding tussen ambtelijke en bestuurlijke 

processen 

 
 
Competenties 
• Visie 
• ICT geduld en doorzettingsvermogen; 
• gevoel voor systematiek en nauwkeurigheid; 
• integriteit en betrouwbaarheid; 
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• representatief; 
• zelfstandig; 
• sociaal vaardig, motiverend, corrigerend; 
• draagvlak bij collega’s creëren voor de werkwijze, visie en het beleid. 
• Leiderschap 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Service manager FO/BO 

Normnaam : Strategisch manager III 

Code  : N03.01.04 

Functiereeks : Beleid 

Functiegroep : Advies 

Module :  Leidinggeven 

Schaal : S11a 

Ingangsdatum : ? 
 

 
Functiedoel 
De Service Manager ondersteunt en adviseert de directie en het bestuur van DeSom bij het te voeren en 
gevoerde beleid. De Service Manager is lid van het managementteam en adviseert over de relevante 
beleidsontwikkeling in het bijzonder en het functioneren van de DeSom in het algemeen, zowel op het 
terrein van de bedrijfsvoering als de ICT. Daarnaast bepaalt hij/zij als lid van het management team van 
DeSom mede het beleid en adviseert de directie en het bestuur. 
 
De complexiteit van het I&A vakgebied is afgelopen jaren enorm toegenomen. Nationale en internationale 
regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging, privacywetgeving en digitale dienstverlening aan de 
burgers en bedrijven maken dat er een continue verandering plaats vindt. 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-oplossing worden aangeboden. Dit vraagt ook van de Sewrvice Manager 
continue aanpassing, uitbreiding van kennis en een andere manier van het aansturen van de organisatie en 
het bijstellen van de visie op de ICT dienstverlening en de manier van werken van DeSom medewerkers als 
voorheen.  
  
De Service Manager stuurt de medewerkers van de front- en backoffice aan, is verantwoordelijk voor de 
dienstverlening en het dienstverleningsniveau van SSC DeSom aan haar klanten.  
De Service Manager verzorgt managementinformatie en draagt verantwoording voor de operationele 
bedrijfsvoering van DeSom binnen de front- en backoffice. In afstemming met de directie bewaakt hij/zij de 
resultaten, draagt zorg voor een kostenefficiënte bedrijfsvoering en initieert verbetertrajecten.  
De Service Manager anticipeert op veranderingen in de bedrijfsvoering en de dienstverlening en maakt een 
vertaalslag naar de processen en bedrijfsvoering van DeSom. 
De Service Manager stuurt en coacht de medewerkers binnen kolom Front- en Backoffice. 
 
Taken 
 

Resultaatgebied 1: Advies 
• adviseert over vraagstukken op meerdere complexe en brede vakgebieden 
• signaleert risico´s, verbeter- en/of knelpunten en verricht intern onderzoek 
• initieert, formuleert en operationaliseert mede (meer-)jaarprogramma´s, projecten en plannen 
• implementeert en operationaliseert beleids- en beheerinstrumenten, kaders en programma’s ter 

optimalisering van organisatiesturing en bedrijfsvoering 
• stelt rapportages op, zoekt draagvlak voor verandering en presenteert analyses en conclusies 
• toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving 
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Resultaatgebied 2: Beleidsontwikkeling  
• signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen en verricht onderzoek 
• vertaalt ontwikkelingen in voorstellen en programma´s, zoekt draagvlak voor strategieën en 

presenteert effecten en beleidsdoelstellingen 
• ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten ter implementatie en uitvoering 
• verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid 

 
Resultaatgebied 3: Procesbewaking en regie 

• bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het productieproces 
• stuurt en bepaalt mede de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en 

diensten 
• bewaakt en bevordert de samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten en beleid 

op concern en breder managementniveau 
• stuurt op en draagt zorg voor de totstandkoming en realisatie van plannen, projecten en 

programma’s 
• draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, 

projecten en programma´s 
 
Resultaatgebied 4: Relatiebeheer 

• onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming  
• bewaakt en beheert DVO met partijen 
• creëert draagvlak voor beleid 

• adviseert over en ontwikkelt beleid op meerdere complexe en brede vakgebieden op concern- en 
breder managementniveau 

• zorgt voor organisatiebrede afstemming en samenhang ten aanzien van vraagstukken en processen 
die strategisch dan wel tactisch van aard zijn 

• zorgt voor de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken en processen 

 
 
Competenties 
• ICT geduld en doorzettingsvermogen; 
• gevoel voor systematiek en nauwkeurigheid; 
• integriteit en betrouwbaarheid; 
• representatief; 
• zelfstandig; 
• sociaal vaardig, motiverend, corrigerend; 
• draagvlak bij collega’s creëren voor de werkwijze, visie en het beleid. 
• Leiderschap 
 

  



 
 
 

 
 
Functieboek DeSom 2020, concept Versie 1.1  Pagina 14 

 

 
 

 
Functiedoel 
In de functie van Technisch Architect, ondersteun en adviseer je de directie van DeSom en het bestuur over 
de strategische keuzen voor de inrichting van systemen en het onderhoud van het ICT landschap, verzorg je 
managementinformatie en draag je mede verantwoording voor de afstemming met de deelnemers voor het 
maken van verantwoorde architectuur keuzes. 
 
Taken 
• Architectuurontwerpen maken van onze complexe en grote systemen met als doel om deze na 

realisatie duurzaam en toekomst vast te laten zijn. Bijvoorbeeld: een keten van ICT-Infrastructuren, ICT-
Infrastructuur, netwerken, platforms middleware en softwareoplossingen. Niet alleen voor de 
deelnemers van DeSom, maar ook in regionaal architectenverband.  

• Het ontwikkelen en actueel houden van de Technische Architectuur van de ICT-infrastructuur 
waaronder netwerken, security, applicatie management, data management, internet, IT-service 
management, data/telecommunicatie, platforms en workflow & collaboration systems op basis van de 
strategische uitgangspunten en randvoorwaarden van de directie.  

• Het architectuurontwerp voor DeSom maken met als doel  deze na realisatie duurzaam en toekomst 
vast te laten zijn.  

• Mede verantwoordelijk voor de afstemming met de deelnemers aan DeSom voor het maken van 
verantwoorde architectuur keuzes. 

• Het ontwikkelen en actueel houden van de Technische Architectuur van de ICT-infrastructuur op basis 
van de strategische uitgangspunten en randvoorwaarden van de directie.  

• Het ondersteunen en adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de directie en bestuur van DeSom over 
de strategische keuzen voor de inrichting van systemen en het onderhoud van het ICT landschap.  

• Samenwerken met de deelnemers van DeSom en in lokaal en regionaal architectenverband.  
• Het op peil houden van de kennis van de verschillende concepten en principes, trends en 

ontwikkelingen van de soorten ICT. 
• Draagvlak bij collega’s creëren voor de werkwijze, visie en het beleid.  
• Bewaken van budgetten en bestedingen van de organisatie. 
• Het verzorgen van managementinformatie. 
• Overzicht behouden over de verschillende relevante contracten van DeSom en de daarbij behorende 

mogelijkheden en verplichtingen. 
 
 
 
 
 
 

Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Technisch architect 

Normnaam : Adviseur II 

Code  : N03.01.04 

Functiereeks : Beleid 

Functiegroep : Advies 

Module :  n.v.t. 

Schaal  11 

Ingangsdatum : 1 januari 2017  
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Competenties 
• ICT geduld en doorzettingsvermogen; 
• gevoel voor systematiek en nauwkeurigheid; 
• integriteit en betrouwbaarheid; 
• representatief; 
• zelfstandig; 
• sociaal vaardig, motiverend, corrigerend; 
• draagvlak bij collega’s creëren voor de werkwijze, visie en het beleid. 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Financieel controller 

Normnaam : Adviseur II 

Code  : N03.01.04 

Functiereeks : Beleid 

Functiegroep : Advies 

Module :  Leidinggeven 

Schaal : 11 

Ingangsdatum : 1 januari 2017 
 

Functiedoel 
De financiële controller ondersteunt en adviseert de directie van DeSom en het bestuur over het te voeren 
en gevoerde financiële beleid.  Hij is  verantwoordelijk voor interne controles, (financiële) rapportages en  
managementinformatie en het signaleren en implementeren van verbeteringen binnen de P&C cyclus 
Als lid van het managementteam adviseert de financiële controller over de relevante beleidsontwikkeling 
binnen de P&C cyclus  in het bijzonder en het functioneren van de DeSom in het algemeen. Daarnaast 
bepaalt hij/zij als lid van het management team van DeSom mede het beleid en adviseert de directie en het 
bestuur. De controller stemt af met de directie, bewaakt de resultaten, draagt zorg voor een 
kostenefficiënte bedrijfsvoering en initieert verbetertrajecten. 
De controller anticipeert o.a. op veranderingen in de financiering van DeSom en maakt een vertaalslag naar 
DeSom. 
 
Taken 
- Leiding geven 

• geeft mede sturing aan de medewerker financiële administratie; 

• het leiden van veranderingstrajecten. 
 
- Administratie 

• verzorgt de inrichting van het declaratieverkeer en het facturatieproces en houdt toezicht op 
beide processen; 

• controleert facturatie en zorgt voor aansluiting hiervan bij de boekhouding; 

• houdt toezicht op projectadministraties. 
 
- Beleid en advies 

• verzamelt, analyseert en verwerkt gegevens tot rapportages en (beleids)voorstellen op 
operationeel, tactisch en strategisch niveau; 

• beheert en ziet toe op naleving van procedures en protocollen ten behoeve van de 
productieregistratie en verantwoording; 

• levert een bijdrage aan overlegvormen en projecten; 

• signaleert ontwikkelingen, kansen en structurele knelpunten; 

• adviseert de klankbordgroep financiën, de adviescommissie en het dagelijks en algemeen 
bestuur. 

 
- Managementinformatie 

• inventariseert en beoordeelt de behoefte aan managementinformatie; 

• verzorgt managementinformatie en draagt verantwoordelijkheid voor de behartiging van het 
financiële beleid en voor het administratieve proces; 

• analyseert managementinformatie en stelt rapportages op; 
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• vertaalt managementinformatie naar beleidsvoorstellen. 
 
- Realisatie financieel en administratief beleid 

• levert input voor procedures en richtlijnen voor interne controles en voert deze uit; 

• is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van administratieprocessen; 

• ziet toe op wettelijke eisen en contractuele afspraken; 

• evalueert de uitgezette werkwijze en koers en overlegt met de directie/het bestuur over 
gevolgen voor de dagelijkse praktijk en het beleid. 

 
Competenties 
• geduld en doorzettingsvermogen; 
• gevoel voor systematiek en nauwkeurigheid; 
• integriteit en betrouwbaarheid; 
• representatief; 
• zelfstandig; 
• sociaal vaardig, motiverend, corrigerend; 
• draagvlak bij collega’s creëren voor de werkwijze, visie en het beleid. 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Strategisch inkoper 

Normnaam : Adviseur IV 

Code  : N03.01.08 

Functiereeks : Beleid 

Functiegroep : Advies 

Module :  n.v.t. 

Schaal : 10 

Ingangsdatum : 1 januari 2017 
 
 

Functiedoel 
De strategisch inkoper heeft de verantwoordelijkheid om op lange termijn de levering van goederen en 
diensten veilig te stellen. Belangrijk daarbij is een goede inbedding van inkoop in de supply chain waarbij 
ook innovatie, productontwikkeling en kwaliteit een rol speelt.  
De strategisch inkoper is verantwoordelijk voor het afgesproken inkoop- en leveranciers beleid van DeSom 
aan haar klanten. 
 
Hij/zij heeft tot taak kostenreductie- en integrale verbeterprogramma’s uit te voeren. Het begeleiden van 
Europese aanbestedingen. 
 
De strategisch inkoper zorgt ervoor dat leveranciers passen bij DeSom en haar deelnemers, waarbij met 
name de culturele ‘fit’ van belang is. De strategisch inkoper heeft een aantal keer per jaar contact met 
strategische leveranciers over het toekomstige beleid en lange termijn ontwikkelingen.  
De strategisch inkoper is een specialistische functie. De strategisch inkoper draagt zorg voor een 
betrouwbare levering van goederen en diensten tegen minimale kosten, zodat de kernactiviteiten van 
DeSom ongestoord voortgang zullen vinden. 
 
Taken 
- Beleid en advies strategisch 

• stelt het inkoopbeleid op; 

• beheert dit beleid en ziet toe op naleving van procedures en protocollen ten behoeve van 
inkoop- en leveranciersmanagement; 

• adviseert het management m.b.t. de inkoopstrategie; 

• begeleid Europese aanbestedingstrajecten; 

• identificeert, auditeert, selecteert, evalueert leveranciers, preferred suppliers/subcontractors; 

• onderhouden van de contacten met leveranciers (binnen en buitenland); 

• verzamelt, analyseert en verwerkt gegevens tot rapportages en (beleids)voorstellen op 
operationeel, tactisch en soms strategisch niveau; 

• levert een bijdrage aan overlegvormen en projecten; 

• signaleert ontwikkelingen, kansen en structurele knelpunten; 

• adviseert de directie en het bestuur. 
- Beleid en advies operationeel 

• onderhandelen/afsluiten inkoopcontracten; 

• Global sourcing/E sourcing; 

• Aanvragen en beoordelen van offertes 

• Vendor rating; 

• Inkoopdossiers opstellen en bijhouden 
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- Managementinformatie 

• inventariseert en beoordeelt de behoefte aan managementinformatie; 

• levert op verzoek managementinformatie; 

• analyseert managementinformatie en stelt rapportages op; 

• vertaalt managementinformatie naar beleidsvoorstellen. 
 
Competenties 

• ICT geduld en doorzettingsvermogen; 

• gevoel voor systematiek en nauwkeurigheid; 

• integriteit en betrouwbaarheid; 

• sterk analytisch; 

• zelfstandig; 

• communicatief vaardig en klant- en servicegericht; 

• draagvlak bij collega’s creëren voor de werkwijze, visie en het beleid. 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Chief Information Security Officer  (CISO) 

ormnaam : Adviseur II 

Code  : N03.01.04 

Functiereeks : Beleid 

Functiegroep : Advies 

Module :  n.v.t. 

Schaal : 11 

Ingangsdatum : 1 januari 2019 

 

Functiedoel 
 
Doel van de functie is het ondersteunen en adviseren van de directie over het te voeren en gevoerde 
informatiebeveiligingsbeleid. Informatiebeveiliging  (ICT) kan gezien worden als een intern beleidsveld met 
een interne opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. 
 
Taken 

• Verantwoordelijk voor (informatie)beveiliging van SSC DeSom en waar van toepassing, haar 
deelnemers 

• Het stimuleren van het beveiligingsbewustzijn door het opstellen en uitvoeren van een 
bewustzijnsprogramma 

• Het adviseren over en/of verzorgen van interne trainingen op het gebied van informatiebeveiliging 
voor medewerkers 

• Verantwoordelijk voor het bijhouden van een registratie voor beveiligingsincidenten, evenals het 
afhandelen van opgetreden incidenten en het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming 
van dergelijke incidenten 

• Het uitvoeren of initiëren van risicoanalyses en interne audits 
• Het coördineren van het verantwoordingsproces rond informatieveiligheid (BIO/ENSIA) 
• Het actief volgen van nieuwe ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging 

en het onderhouden van externe contacten 
• Het jaarlijks evalueren, actualiseren en toepassen van het informatiebeveiligingsbeleid 
• Het samen met de functionaris gegevensbescherming en het architectuurteam verder in kaart 

brengen en bewaken van de IT-architectuur met de focus op techniek en informatietechnologie 
(security by design) 

• Invulling en uitvoering geven aan het meerjaren security uitvoeringsplan SSC DeSom 2020-2024 
• Participeren in het regionale beveiligingsoverleg 

 
Overige taken 

• Bevordert de samenwerking (en herkent kansen tot samenwerking) tussen opdrachtgevers 
onderling en het SSC DeSom; 

• Geeft gevraagd en ongevraagd advies; 

• Initieert projecten; 

• Inventariseert en beoordeelt de behoefte aan managementinformatie; 

• Levert op verzoek managementinformatie; 

• Analyseert managementinformatie en stelt rapportages op; 

• Vertaalt managementinformatie naar beleidsvoorstellen; 

• Levert input voor procedures en richtlijnen voor interne controles en voert deze uit; 

• Is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van processen vanuit nhet perspectief van 
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informatiebeveiliging; 
Ziet toe op wettelijke eisen en contractuele afspraken; 

• Evalueert de uitgezette werkwijze en koers en overlegt met het MT over gevolgen voor de 
dagelijkse praktijk en het beleid. 

 
Competenties 

• Analytisch vermogen 

• Visie 

• Inlevingsvermogen 

• Overtuigingskracht 

• Initiatief 

• Samenwerken 

• Klantgerichtheid 

• Lerend vermogen 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

Normnaam : Adviseur IV 

Code  : N03.01.08 

Functiereeks : Beleid 

Functiegroep : Advies 

Module :  n.v.t. 

Schaal : S10 

Ingangsdatum : ? 
 

Functiedoel 
De functionaris adviseert en ziet toe op de naleving van regelgeving en beleid met als specifiek 
aandachtsgebied de privacywetgeving en gegevensbescherming. Dit alles vanuit een wettelijk 
voorgeschreven onafhankelijke positie.  
 
Taken 
 
Beleid en advies 

• DeSom adviseren en informeren over wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en 
gegevensbescherming (zoals over de algemene verordening gegevensbescherming en andere 
privacy wetgeving) en het toezien op de uitvoering.  

• Het ontwikkelen, actualiseren, implementeren van het privacy-beleid/gegevensbescherming voor 
de DeSom en haar deelnemers. 

• Toezien op naleving van deze wettelijke verplichtingen en van het betreffende beleid, met inbegrip 
van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking 
betrokken personeel en de betreffende audits.  

• Het signaleren en ondersteunen bij organisatorische ontwikkelingen die verbanden met privacy- en 
informatiebeveiliging 

• Resultaten van dit toezicht rapporteren aan de colleges (het controleren, meekijken en rapporteren 
van de gegevensverwerkingen en hetgeen hiermee samenhangt) en het aankaarten bij de 
betrokken eindverantwoordelijken van zaken die mis dreigen te gaan. 

• Het uitvoeren en toetsen van de werkprocessen naar de gelende privacynormen. 

• Maakt afspraken met externe partijen over de omgang met persoonsgegevens 

• Met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP, wettelijke toezichthouder op het gebied van privacy) 
samenwerken en als contactpersoon optreden 

• De behandeling van klachten over het gebruik van persoonsgegevens 

• Het  beheren en actueel houden van het register van verwerkingen 

• Het behandelen van datalekken en het ondersteunen bij informatiebeveiligingsincidenten.  
 
Overige taken 

• Bevordert de samenwerking (en herkent kansen tot samenwerking) tussen opdrachtgevers 
onderling en het SSC DeSom; 

• Geeft gevraagd en ongevraagd advies; 

• Inventariseert en beoordeelt de behoefte aan managementinformatie; 

• levert op verzoek managementinformatie; 

• analyseert managementinformatie en stelt rapportages op; 

• Vertaalt managementinformatie naar beleidsvoorstellen; 

• Levert input voor procedures en richtlijnen voor interne controles en voert deze uit; 
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• Is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van processen; 
Ziet toe op wettelijke eisen en contractuele afspraken; 

• Evalueert de uitgezette werkwijze en koers en overlegt met het MT over gevolgen voor de 
dagelijkse praktijk en het beleid. 

 
Competenties 

• Analytisch vermogen 

• Visie 

• Inlevingsvermogen 

• Overtuigingskracht 

• Initiatief 

• Samenwerken 

• Klantgerichtheid 

• Lerend vermogen 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Adviseur ICT 

Normnaam : Adviseur IV 

Code  : N03.01.08 

Functiereeks : Beleid 

Functiegroep : Advies 

Module :  n.v.t. 

Schaal : 10 

Ingangsdatum : 1 januari 2017 
 

Functiedoel 
De ICT adviseur is verantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van onze opdrachtgevers inzake ICT 
vraagstukken en helpt de opdrachtgever bij het maken van de juiste keuzes. De adviseur maakt tijdens de 
initiatie van nieuwe projecten de vertaalslag tussen wens en uitvoering en drukt deze uit in tijd en 
middelen. Op basis van inhoudelijke kennis en affiniteit is de adviseur in staat om de vertaalslag te maken 
naar de specialisten van de afdeling en de uiteindelijke projectopdrachten in goede banen te leiden.  
De ICT adviseur is een organisatieadviseur die projecten kan begeleiden waarbij naast technische 
activiteiten ook organisatie activiteiten noodzakelijk zijn. Hij/zij werkt nauw samen met portfoliobeheer en 
met de adviseur(s) aan de kant van de opdrachtgever en/of leverancier. 
 
Taken 
- Administratie 

• Rapporteren over nieuwe ontwikkelingen bij de klanten. Dit geldt ook voor vastlegging 
(registratie) in Topdesk van de Intakegesprekken.  

- Beleid en advies 

• Vormt de schakel tussen business en IT; 

• Denkt mee en adviseert de klantorganisatie bij ICT vraagstukken; 

• Vertaalt en verduidelijkt de businessvraag naar IT; 

• Adviseert de klantorganisatie over procesoptimalisatie en integratie van informatiesystemen en 
signaleert knelpunten op deze gebieden; 

• Bevordert de samenwerking (en herkent kansen tot samenwerking) tussen opdrachtgevers 
onderling en het SSC DeSom; 

• Geeft gevraagd en ongevraagd advies; 

• Initieert projecten; 

• Bewaakt het projectbudget en signaleert budgetoverschrijding; 

• Signaleert meer werk; 

• Communiceert met opdrachtgever, leveranciers en projectmedewerkers. 
 
- Managementinformatie 

• Inventariseert en beoordeelt de behoefte aan managementinformatie; 

• Levert op verzoek managementinformatie; 

• Analyseert managementinformatie en stelt rapportages op; 

• Vertaalt managementinformatie naar beleidsvoorstellen; 

• Realiseert financieel en administratief beleid; 

• Levert input voor procedures en richtlijnen voor interne controles en voert deze uit; 

• Is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van administratieprocessen; 

• Ziet toe op wettelijke eisen en contractuele afspraken; 

• Evalueert de uitgezette werkwijze en koers en overlegt met het MT over gevolgen voor de 
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dagelijkse praktijk en het beleid. 
 
Competenties 

• Analytisch vermogen 

• Visie 

• Inlevingsvermogen 

• Overtuigingskracht 

• Initiatief 

• Samenwerken 

• Klantgerichtheid 

• Lerend vermogen 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Wijzigingsbeheerder 

Normnaam : Medewerker gegevens II 

Code  : N05.03.04 

Functiereeks : Beheer 

Functiegroep : Systemen 

Module :  n.v.t. 

Schaal : S9 

Ingangsdatum : ? 
  
 

Functiedoel 
De wijzigingsbeheerder is verantwoordelijk voor het beheerst doorvoeren van wijzigingen op de 
Infrastructuur en de applicatielandschappen. De wijzigingsbeheerder beheert en optimaliseert het proces 
wijzigingsbeheer en de wijzigingenplanning. De complexiteit van de Infrastructuur en de 
applicatielandschappen is afgelopen jaren enorm toegenomen. Nationale en internationale regelgeving op 
het gebied van informatiebeveiliging, privacywetgeving en digitale dienstverlening aan de burgers en 
bedrijven maken dat er een continue verandering plaats vindt. 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-oplossing worden aangeboden.  
 
Ook SSC DeSom ontwikkelt zich geleidelijk richting een hybride cloud infrastructuur en informatiebeveiliging 
en privacy wetgeving hebben een verzwarende invloed gekregen. Beoordeling van impact van wijzigingen is 
hierdoor veel complexer geworden en heeft een groter afbreukrisico dan in de beginjaren van DeSom. Dit 
alles vraagt van de wijzigingsbeheerder continue aanpassing en ontwikkeling om de juiste inschattingen te 
kunnen blijven maken. 
 
Alle wijzingen worden geregistreerd in Topdesk. Hij/zij werkt nauw samen met contractmanagers en in 
voorkomende gevallen de implementatiemanagers. DeSom beschikt over een geavanceerde hoog 
beschikbare redundante Infrastructuur gebaseerd op Windows, VMware, Terminalserver, Citrix en RES.  De 
wijzigingsbeheerder is het contactpunt voor wijzigingsverzoeken voor het gehele applicatielandschap (800+ 
applicaties). 
 
Taken 
Uitwerking resultaatgebieden: 
• Ontvangen, registreren en compleet maken van wijzigingsaanvragen zodat deze volledig beoordeeld 

kunnen worden. 
• Het beoordelen van de input van het wijzigingsvoorstel. Dit moet compleet en eenduidig zijn. 
• De impact bepalen op de gebruikersorganisatie (eventueel aanpassen van het werkproces). 
• De impact (laten) bepalen op de infrastructuur, inclusief eventuele impact op informatiebeveiliging en 

privacy. Dus indien nodig wijzigingen actief voorleggen aan Architectuurteam, CISO en/of Functionaris. 
• Categoriseren van nieuwe wijzigingen (standaard of niet standaard). 
• Ramingen en offertes maken voor niet standaard wijzigingen. 
• Organiseren, voorbereiden en voorzitten van relevante overleggen, waaronder wekelijks Change 

Advisory Board overleg en periodiek Planningsteamoverleg met de deelnemers. 
• Toewijzen van goedgekeurde wijzigingen c.q. wijzigingsactiviteiten aan behandelaars. 
• Prioriteren van wijzigingen. 
• Inplannen van goedgekeurde wijzigingen en houd de Wijzigingsplanning in Wijzigingskalender bij. 
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• Bijhouden wijzigingslogboek. 
• Afhandelen, afsluiten en reviewen van wijzigingen. 
• Informeren en op de hoogte houden van de indieners van de wijzigingen m.b.t. de besluitvorming. 
• Kosten inzichtelijk maken (wat zijn de kosten, is er input van IT nodig wat zijn de verwachte baten) 
• Bewaken van de uitvoering van de activiteiten binnen de processen. Vanuit Wijzigingenbeheer wordt de 

voortgang bewaakt en vindt eventueel bijstelling plaats. 
 
 
Competenties 

• Integriteit 

• Klantgerichtheid 

• Samenwerken 

• Lerend vermogen 

• Accurate, gestructureerde en planmatige werkwijze 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Medewerker managementondersteuning en communicatie 

Normnaam : Medewerker administratief & secretarieel I 

Code  : N07.01.02 

Functiereeks : Ondersteuning 

Functiegroep : Administratief & secretarieel 

Module :  n.v.t. 

Schaal : 8 
 

Functiedoel 
De medewerker verleent organisatorische en administratieve ondersteuning in de breedste zin, in de eerste 
plaats aan de directeur en het managementteam. De medewerker is aanspreekpunt voor de interne en 
externe medewerkers en relaties. 
 
Taken 
Uitwerking resultaatgebied managementondersteuning: 
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en MT op het gebied van bedrijfsvoering en 

communicatie van DeSom en haar relaties. 
• Ondersteunende en administratieve werkzaamheden in de breedste zin voor Directie en MT leden; 
• Het voorbereiden van vergaderingen van het managementteam, de adviescommissie, algemeen 

bestuur en dagelijks bestuur. 
• Verslagleggen tijdens deze en andere bijeenkomsten. 
• Het zorgen voor follow up van acties. 
• Directie en MT op de hoogte houden van zaken die spelen. 
• Contactpersoon voor DIV/gemeente Medemblik inzake Decos, zorgen dat DIV de afgesproken stukken 

krijgt om de archiveren in Decos; 
• Contactpersoon voor facilitaire en p&o zaken; 
• Budgetverantwoordelijk voor inkoop meubilair, facilitaire zaken en kantoorbenodigdheden. 
 
Uitwerking resultaatgebied Communicatie 
• Het gevraagd en ongevraagd geven van (communicatie) advies aan het MT 
• Het schrijven van de wekelijkse DeSom update (intern) 
• Het verzorgen en mede schrijven van de maandelijkse DeSom nieuwsbrief (extern) 
• Het onderhouden van de content van de website 
• Het verzorgen van de in- en externe communicatie bij storingen en calamiteiten 
• Ondersteuning bij PR activiteiten van DeSom 
• Het mede organiseren van workshops, evenementen, grote overleggen. 
 
Uitwerking resultaatgebied P&O 
• Het inplannen en zorgen voor follow up van functionerings- en beoordelingsgesprekken; 
• Het doen van ziek- en herstel meldingen, goedkeuren van declaraties, overwerk, verlofaanvragen in 

Youp; 
• (mede) opstellen van vacatureteksten; 
• ondersteunen van de werving en selectieprocedures, in samenspraak met de P&O-adviseur (inplannen 

van gesprekken, uitzetten van vacatures, etc.). 
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Competenties 

• Omgevingsbewust c.q. organisatiesensitief (gevoel hebben voor bestuurlijke en politieke 
omgevingsfactoren als functies, mensen en processen) 

• Nauwkeurigheid 
• Flexibiliteit 
• Zelfstandigheid 
• Plannen en organiseren 
• Samenwerken 
• Representatief 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Medewerker financiële administratie 

Normnaam : Medewerker bedrijfsvoering I 

Code  : N05.04.02 

Functiereeks : Beheer 

Functiegroep : Bedrijfsvoering 

Module :  n.v.t. 

Schaal : 9 

Ingangsdatum : 1 januari 2017 

 

Functiedoel 
De medewerker zorgt voor een optimaal verloop van de financiële administratieve werkprocessen binnen 
DeSom en stelt zelfstandig de jaarrekening op.  
De medewerker ondersteunt in de eerste plaats de financieel controller en het managementteam. De 
medewerker draagt zorg voor efficiency verbetering (in financiële dienstverlening) en legt de verbinding 
tussen DeSom en de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom binnen het taakgebied. 
 
Taken 
Uitwerking resultaatgebieden: 

• het voeren van de financiële administratie; 
• In samenspraak met de controller de P&C cyclus bewaken; 
• het beheren en uitvoeren van het facturatieproces; 
• het uitvoeren van interne controles; 
• het verzorgen van tussentijdse rapportages; 
• het ondersteunen bij de jaarlijkse accountantscontrole; 
• het opstellen van de jaarrekening. 

 
Competenties 

• Integriteit 
• Verantwoordelijkheid 
• Analytisch vermogen 
• Kwaliteitsgerichtheid 
• Nauwkeurigheid 
• Samenwerken 
• Klantgerichtheid 
• flexibiliteit 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Medewerker administratie en contractbeheer 

Normnaam : Medewerker administratief & secretarieel I 

Code  : N07.01.02 

Functiereeks : Ondersteuning 

Functiegroep : Administratief & secretarieel 

Module :  n.v.t. 

Schaal : 8 
 

Functiedoel 
De medewerker verleent procesmatige en administratieve ondersteuning voor een optimaal verloop 
van de financiële administratieve werkprocessen. De medewerker is medeverantwoordelijk voor het 
inrichten en beheren van de financiële en contractenadministratie. De te beheren contracten zijn over 
het algemeen zeer complex; deze worden afgesloten met leveranciers binnen de ICT. De medewerker 
adviseert het management over de financiële- en contractenadministratie. De medewerker 
ondersteunt bij de jaarlijkse accountantscontrole en is mede verantwoordelijk voor het maken van het 
opsteldossier. 

 
Taken 
Uitwerking resultaatgebied Administratie: 
- Het voeren van de crediteuren- en debiteurenadministratie; 
- Het boeken van bankafschriften; 
- Het uitvoeren van interne controles; 
- Het ondersteunen bij de jaarlijkse accountantscontrole. 
- Het bijhouden van voortgangscontroles; 
- Het mede adviseren van het management over de financiële administratie; 
 
Uitwerking resultaatgebied Contractbeheer 
- Het mede inrichten en beheren van de contracten administratie; 
- Het beheren en bewaken van de licenties van de softwareproducten, contracten van de hardware 
en abonnementen; 
- Het beheren en bewaken van contracten; 
- Het documenteren en maken van werkinstructies op het gebied van contractbeheer; 
- Het management adviseren over de contracten administratie; 
- Het bijhouden van voortgangscontroles; 
- Het meewerken aan het configuratiebeheer (CMDB)  

 
Competenties 
• Integriteit 
• Verantwoordelijkheid 
• Analytisch vermogen 
• Kwaliteitsgerichtheid 
• Nauwkeurigheid 
• Samenwerken 
• Klantgerichtheid 
• Zelfstandigheid 
• Lerend vermogen   
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Medewerker Beheer Expert  

Normnaam : Adviseur III 

Code  : N03.01.06 

Functiereeks : Beleid 

Functiegroep : Advies 

Module :  n.v.t. 

Schaal : S10a 

Ingangsdatum :  
 

Expertisegebieden: 

• Architectuur 

• Platformbeheer 

• Beveiliging 

• Netwerkbeheer 

• Data Engenering 

• Regie & Monitoring 
 

Functiedoel 
De medewerker Beheer Expert is specialist op deze expertisegebieden en verantwoordelijk voor het 
adviseren en begeleiden bij het oplossen van ICT-vraagstukken en helpt de organisatie bij het maken van de 
juiste keuzes. Deze technisch adviseur maakt tijdens de initiatie van nieuwe projecten de vertaalslag tussen 
wens en technische oplossingsrichting. Op basis van inhoudelijke kennis en affiniteit is de adviseur in staat 
om samen met de specialisten van de afdeling de uiteindelijke technische uitvoering in goede banen te 
leiden.  
De medewerker beheer expert is een technisch adviseur die oplossingen voor de meest complexe 
technische vraagstukken heeft. Hij/zij werkt nauw samen met het architectuur team en met de adviseur(s) 
aan de kant van de opdrachtgever en/of leverancier. 
 
Taken 

•  • Adviseert over en ontwikkelt beleid op meerdere samenhangende vakgebieden; 

• Adviseert over vraagstukken en processen die tactisch van aard zijn en die worden 
gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied; 

• Zorgt voor de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken en 
processen. 

• Volgt en evalueert ontwikkelingen;  

• Signaleert de noodzaak tot aanpassing van beleid;  

• Ontwikkelt beheersinstrumenten, richtlijnen en procedures; 

• Beoordeelt behoeften, wensen en eisen van gebruikers; 

• Ontwikkelt en implementeert concepten, methoden en technieken; 

• Vertaalt wensen en behoeften van gebruikers naar inrichting en toepassingen;  

• Draagt zorg voor en adviseert over de inrichting en de werking van netwerken, systemen en 
applicaties; 

• Adviseert op het gebied van ICT-systemen, netwerken en applicaties; 

• Adviseert over aan te schaffen apparatuur en programmatuur en stelt een programma van eisen 
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op; 

• Vraag offertes aan, beoordeelt deze en onderhandelt over de inhoud; 

• Treedt op als opdrachtgever; 

• Treedt op als intermediair tussen technisch medewerkers en leveranciers; 

• Ontwerpt, verzorgt en bewaakt architecturen van ‘cloud’ systemen; 

• Draagt zorg voor de technische beveiliging en autorisaties; 

• Lost complexe technische vraagstukken op. 

 
Resultaatgebied 1: Advies 

• Adviseert over vraagstukken op meerdere samenhangende vakgebieden; 
• Signaleert risico´s, verbeter- en/of knelpunten en verricht intern onderzoek;  
• Initieert, formuleert en operationaliseert (meer-)jaarprogramma´s, projecten en plannen; 
• Implementeert en operationaliseert beleids- en beheerinstrumenten, kaders en programma’s ter 

optimalisering van organisatiesturing en bedrijfsvoering; 
• Stelt rapportages op, zoekt draagvlak voor verandering en presenteert analyses en conclusies; 
• Toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving. 

 
Resultaatgebied 2: Beleidsontwikkeling  

• Signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen en verricht onderzoek; 
• Vertaalt ontwikkelingen in voorstellen en programma´s, zoekt draagvlak voor strategieën en 

presenteert effecten en beleidsdoelstellingen; 
• Ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten ter implementatie en uitvoering;  
• Verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid. 

 
Resultaatgebied 3: Procesbewaking en regie 

• Bewaakt en bevordert de samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten en beleid 
op het eigen vakgebied; 

• Stuurt op en draagt zorg voor de totstandkoming en realisatie van plannen, projecten en 
programma’s; 

• Draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, 
projecten en programma´s. 

 
Resultaatgebied 4: Relatiebeheer 

• Onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming; 
• Bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden; 
• Creëert draagvlak voor beleid. 

 
Competenties 

• Analytisch vermogen 

• Visie 

• Inlevingsvermogen 

• Overtuigingskracht 

• Initiatief 

• Samenwerken 

• Klantgerichtheid 

• Lerend vermogen 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Medewerker Beheer senior 

Normnaam : Medewerker systemen I 

Code  : N05.02.02 

Functiereeks : Beheer 

Functiegroep : Systemen 

Module :  n.v.t. 

Schaal : S 10 

Ingangsdatum :  

 
Expertisegebieden: 

• Platformbeheer 

• Beveiliging 

• Netwerkbeheer 

• Data Engenering 

• Regie & Monitoring 

• Applicatiebeheer 

• Werkplekbeheer 
 
 

Functiedoel  
De medewerker Beheer Senior is zelfstandig verantwoordelijk voor de dienstverlening en het technisch- en 
applicatiebeheer. De medewerker is verantwoordelijk voor de bedrijfszekerheid van de ICT- infrastructuur 
en de ondersteuning. De medewerker adviseert over en coördineert gebruikersondersteuning en het 
functionele applicatiebeheer in de aangesloten gemeenten. Door de kennis van zowel de toegepaste 
techniek alsmede de (beheer)processen draagt deze functie bij aan een goede werking van de applicaties 
en infrastructuur en goede serviceverlening aan de eindgebruikers. 
De functie is tevens verantwoordelijk voor de juiste implementatie en uitvoering van de relevante 
beheerprocessen. Verder valt de verantwoordelijkheid voor het tijdig  en met de juiste inhoud verstrekken 
van bestuurlijke informatie uit data bases ook onder deze functie. 
De beheerfunctie heeft de volgende rollen  
 
Taken  

• Volgen en evalueren van ontwikkelingen en zo nodig adviseren over aanpassing van beleid; 

• Adviseren over de inrichting van de ICT-infrastructuur/technische-, applicatie oplossingen ; 

• Beoordelen van behoeften, wensen en eisen van gebruikers en deze vertalen naar inrichting en 
toepassingen; 

• Optreden als intermediair tussen gebruikers, functioneel applicatie beheerders en leveranciers; 

• Optreden als projectleider van complexe wijzigingstrajecten; 

• Bewaken van systemen bij wijzigingen en inrichtingen en zelfstandig kunnen uitvoeren; 

• Coördineren van het beheer van de ICT-infrastructuur en de externe datacommunicatiemiddelen; 

• Optreden als opdrachtgever en aansturen van externen; 

• Ontwikkelen en implementeren van methoden en technieken voor controle, beheer en veiligheid 
van systemen; 

• Oplossen van complexe technische problemen/storingen en het treffen van maatregelen; 
• Zorgen voor de technische beveiliging en autorisaties; 
• Deelnemen aan het wijzigingsadviesteam (change advisory board); 
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• Adviseren over en het coördineren van het gebruik van applicaties in verband 

met de afhankelijkheid van het systeem; 
• Beheren van specifiek toegewezen pakketten waarbij ook vakkennis van het betreffende 

werkgebied vereist is; 
• Zorgdragen voor het beheer van het applicatielandschap door dit te monitoren en te 

documenteren; 
• Beheren van software en het eventueel plaatsen en testen van nieuwe versies en updates; 
• Het beoordelen en vergelijken van offertes en hierover rapporteren aan het management; 
• Mede verantwoordelijk voor het configuratiebeheer (CMDB); 
• Coördineren van de werkzaamheden en beheren van de werkvoorraad; 
• Coördineren en informeren bij storingen en wijzigingen waar meerdere partijen en disciplines bij 

betrokken zijn binnen en buiten het SSC DeSom; 
• Zorgen voor de advisering en communicatie bij veranderingen; 
• Beoordelen van rapportages over geanalyseerde meldingen en de advisering tot structurele 

oplossingen;  
• Zelfstandig beoordelen van oplossingsalternatieven op voor- en nadelen en het afwegen welk 

alternatief leidt tot verbetering van de werkplekautomatisering;  
• Registreren, classificeren en beoordelen van de aard, omvang en urgentie van meldingen 

(storingen, informatieverzoeken, wijzigingsverzoeken);  
• Signaleren van veelvoorkomende en/ of structurele problemen die nader onderzoek vereisen 

(incidentmanagement en “problem solving”); 
• Verstrekken van bestuurlijke informatie uit databases als Topdesk en CMDB; 

 
Competenties 

• Leiderschap 

• Stressbestendigheid 

• Analytisch vermogen 

• Pro actief 

• Klantgerichtheid 

• Mondelinge communicatie 

• Kwaliteitsgerichtheid 

• Samenwerken 

• Lerend vermogen 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Medewerker Beheer Medior 

Normnaam : Medewerker systemen II 

Code  : N05.02.04 

Functiereeks : Beheer 

Functiegroep : Systemen 

Module :  n.v.t. 

Schaal : S9 

Ingangsdatum :  

 
Expertisegebieden: 

• Platformbeheer 

• Beveiliging 

• Netwerkbeheer 

• Regie & Monitoring 

• Applicatiebeheer 

• Werkplekbeheer 
 
Functiedoel 
De medewerker Beheer Medior is mede verantwoordelijk voor de bedrijfszekerheid van de ICT- 
infrastructuur en ondersteuning en advisering van het functionele applicatiebeheer in de aangesloten 
gemeenten.  
Door de kennis van zowel de toegepaste techniek als van de inzet van de applicaties in de processen draagt 
deze functie bij aan een goede werking van de infrastructuur en applicaties bij de gebruikers en worden 
deze gewaarborgd en actueel gehouden. 
 
Taken  

• Beoordelen van behoeften, wensen en eisen van gebruikers en deze vertalen naar inrichting en 
toepassingen; 

• Bewaken van systemen bij wijzigingen en inrichtingen; 

• Volgen en evalueren van ontwikkelingen; 

• (Mede)adviseren over aan te schaffen apparatuur en programmatuur en het opstellen van een 
programma van eisen; 

• Plaatsen, vervangen, repareren en testen van hardware; 

• Assisteren bij installaties en updates door externen; 

• Ontwikkelen en implementeren van methoden en technieken voor controle, beheer en 
veiligheid van systemen; 

• Oplossen van technische problemen/storingen en het treffen van maatregelen; 

• Zorgen voor de technische beveiliging en autorisaties; 

• Zelfstandig opstellen en bewaken van de telefonie oplossingen. 

• Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen en verbeteringen melden aan 
gebruikers; 

• Het adviseren over en het coördineren van het gebruik van applicaties in verband met de 
afhankelijkheid van het systeem; 

• Het maken van inschattingen van risico’s en opstellen van planningen bij installatie van 
applicaties; 

• Het optreden als intermediair tussen gebruikers en leveranciers en tussen groepen 



 
 
 

 
 
Functieboek DeSom 2020, concept Versie 1.1  Pagina 37 

 

applicatiebeheerders en informatiemanagers van de gemeenten; 

• Het beheren van specifiek toegewezen pakketten waarbij ook vakkennis 
van het betreffende werkgebied vereist is; 

• Het zorg dragen voor het beheer van het applicatielandschap door dit te monitoren en te 
documenteren; 

• Het assisteren bij installaties en updates door externen; 

• Het beheren van software en het eventueel plaatsen en testen van nieuwe versies en updates; 

• Het oplossen van complexe incidenten en het treffen van maatregelen; 

• Het zorg dragen voor de technische beveiliging en autorisaties; 

• Onderhouden, ontwikkelen en aanpassen van instructiemateriaal;  

• Het deelnemen aan het wijzigings/adviesteam . 
 
Competenties 

• Stressbestendigheid 

• Pro actief 

• Analytisch vermogen 

• Klantgerichtheid 

• Mondelinge communicatie 

• Kwaliteitsgerichtheid 

• Samenwerken 
• Lerend vermogen 
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Gegevens van de Normfunctie HR21 

Naam : Medewerker Beheer Junior 

Normnaam : Medewerker systemen IV 

Code  : N05.02.08 

Functiereeks : Beheer 

Functiegroep : Systemen 

Module :  n.v.t. 

Schaal : S7 

Ingangsdatum : ? 

 
Expertisegebieden: 

• Beveiliging 

• Monitoring 

• Werkplekbeheer 

• Skilled Servicedesk 
 
Functiedoel 
De medewerker Beheer Junior geeft primaire ondersteuning bij het functioneren van de ICT- infrastructuur 
en advisering en coördinatie van het functionele applicatiebeheer in de aangesloten gemeenten. Het doel 
van deze functie is het zo snel mogelijk herstellen van storingen in het primaire proces, het beantwoorden 
van verzoeken en het afhandelen van complexere meldingen. 
Met name het in ontvangst nemen van alle ICT gerelateerde meldingen, het analyseren, prioriteren en 
categoriseren en waar mogelijk direct afhandelen zijn de voornaamste taken. Waar direct oplossen niet 
mogelijk is zal de overdracht naar de juiste expertise groep moeten plaatsvinden.  
 
Taken 

• Registreren, classificeren en beoordelen van de aard, omvang en urgentie van meldingen 
(storingen, informatieverzoeken, serviceverzoeken en wijzigingsverzoeken); 

• Het op basis van de informatie bij intake afwegen of de melding zelf opgelost kan worden of dat 
verwezen moet worden naar een expertise groep; 

• Zelfstandig adviseren en ondersteunen van gebruikers bij standaard problemen en de afhandeling 
van moeilijke meldingen; 

• Het door proactief identificeren en analyseren van meldingen en adviseren over structurele 
oplossingen; 

• Zelfstandig beoordelen van oplossingsalternatieven op voor- en nadelen en het afwegen welk 
alternatief leidt tot verbetering van de werkplekautomatisering; 

• Vervangen en registreren van hardware, het plaatsen van software en het testen van de werking; 

• Verbeteren van de kwaliteit van de ICT-werkprocessen die de eindgebruiker raken. 

• Plaatsen, vervangen, repareren en testen van standaard IT faciliteiten; 

• Verrichten van back-up handelingen; 

• Assisteren bij installaties en updates door externen; 

• Oplossen van reguliere technische problemen/storingen en het treffen van maatregelen; 

• Zorgdragen voor de technische beveiliging en autorisaties; 

• Operationeel beheer en onderhoud devices; 

• Onderhouden en aanpassen van instructiemateriaal;  

• Pro actief communiceren met eindgebruikers. 
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Competenties 

• Stressbestendigheid 

• Pro actief 

• Klantgerichtheid 

• Mondelinge communicatie 

• Kwaliteitsgerichtheid 

• Samenwerken 

• Lerend vermogen 
 


