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MEMO   : Voorgenomen besluit Functieboek SSC DeSom 2021 

Van  : Directeur namens het MT van DeSom 

Aan  : Leden PVT 

Doel  : Besluitvormend 

Kopie aan  : P&O 

Datum  : 23 maart 2021 

 

 

Beste leden van de Personeel Vertegenwoordiging van SSC DeSom, 

 

Voorgenomen besluit 
 
Hierbij presenteer ik u het voorgenomen besluit m.b.t. het vaststellen van het functieboek 
2021. Dit voorgenomen besluit wordt eerst ter advies aan de leden van de PVT (OR) 
voorgelegd. Vervolgens wordt het voorgenomen besluit met het advies van de PVT (OR) 
voorgelegd aan de adviescommissie en vervolgens het DB. Op basis van advies van het DB 
neemt het AB een definitief besluit. 
 
Achtereenvolgens informeer ik u over: 

1. Aanleiding 
2. Noodzaak 
3. Organisatiestructuur 
4. Personele gevolgen 
5. Financiële gevolgen 
6. Plan van aanpak en tijdsplanning 
7. Rol van de PVT (OR) 
8. Was - wordt lijst 

 
1. 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 begin 2017 is de manier waarop ICT 
wordt ingezet en gebruikt door onze deelnemers en de maatschappij 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.  
 
2. 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, haar medewerkers en haar deelnemers. 
Dit heeft een (deels 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  structuur van de organisatie.  
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Het herzien van de laatste versie van het functieboek 2017 van DeSom is daarom 
noodzakelijk. 
 
3. Organisatiestructuur 
Vanuit de geïnventariseerde behoefte aan kwalitatieve medewerkers is er een match 
gemaakt met de meest wenselijke organisatiestructuur en functie-inhoud. Dat is mede een  
opbrengst geweest van het Strategisch Personeel Plan (SPP) van DeSom 
 
Deze visie op de inrichting en bedrijfsvoering van DeSom heeft gevolgen voor alle 
medewerkers. Soms beperkt, soms meer. Een belangrijke voorgestelde wijziging is het meer 
generiek inrichten van onze primaire procestaken op het gebied van beheer. De huidige 
verzuilde inrichting van het beheer in TB,TAB en Servicedesk is niet meer passend. In het 
functieboek komen de acht beheerprocessen in de taken terug in vier generieke 
beheerfuncties.  
 
De vier nieuw beschreven beheerfuncties zijn: 

- Medewerker beheer Expert 
- Medewerker beheer Senior 
- Medewerker beheer Medior 
- Medewerker beheer Junior. 

 
De organisatiestructuur gebaseerd op het nieuwe functieboek 2021 
 

 
 
4. Personele gevolgen:  
Vanuit het personeelsbeleid worden de hiervoor beschreven wijzigingen gezien als een 
organisatiewijziging. Het uitgangspunt wat we hierbij hanteren is: mens volgt werk. De 
verwachting is dat er bij deze organisatiewijziging geen sprake is van boventalligheid 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Bedrijfsfuncties: 

• Technisch architect 

• ICT adviseur 

• Medewerker financiële 
administratie 

• Medewerker administratie 
en contractbeheer 

• Strategisch Inkoper 

• Projectleiders 
• Wijzigingsbeheerder 

  Service Manager FO/BO 

       Front en backoffice: 

• Medewerker Beheer Expert 

• Medewerker Beheer Senior 

• Medewerker Beheer Medior 
• Medewerker Beheer Junior 

   Directie: 

• Directeur 

 

                

Senior Adviseur ICT/ 

Adjunct-directeur 

   Algemeen Bestuur 

   Dagelijks Bestuur 

  Overige bedrijfsfuncties: 

• Financieel Controller 

• CISO 

• Functionaris  Gegevensbeheer 

• Medewerker management 
ondersteuning en communicatie 

   Adviescommissie 

Gemeenteraden 

deelnemers 
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5. Financiële gevolgen: 
Er zijn drie functies de n.a.v. de indelingsmotiveringen een hogere/nieuwe schaal krijgen 
t.o.v. de was situatie. Te weten: 
-  de functie van Servicemanager FO/BO van 11 naar 11a 
-  de functie Medewerker Service desk Medior van 8 naar 9 (medew Beheer Medior) 
-  de functie van Medewerker Beheer Expert is gewaardeerd op 10a 
Het is de verwachting dat wij ook in de nieuwe situatie binnen de begrootte loonsom zullen 
blijven, omdat het laten vervallen van een aantal formatieve “rafels” die nog in de was 
situatie bestaan b.v. als gevolg van het meedoen aan het senioren pact, de meerkosten 
compenseren.   
 
6. Plan van aanpak en tijdsplanning:  
Het is onze intentie voor de aanpak en het tijdpad de volgende stappen te nemen, natuurlijk 

afhankelijk van wat er nog tijdens het besluitvormingsproces kan voorvallen: 

 

Stappen Onderwerp Status 

 

Stap 1 

Het opstellen en laten vaststellen nieuwe 

functiebeschrijvingen en/of wijzigen huidige 

functiebeschrijvingen 

November 2020, Dit is 

inmiddels afgerond 

Stap 2 Het toetsen van alle functies uit het 

functieboek aan de normfuncties uit HR21 

in november 2020 

Januari 2021, Dit is 

afgerond door adviesbureau 

Leeuwendaal 

Stap 3 Maken van de indelingsadviezen door 

Leeuwendaal, inclusief voorstel voor 

indeling managementfuncties 

Februari 2021, Dit is 

afgerond door adviesbureau 

Leeuwendaal 

Stap 4 Het functieboek aanpassen nav de 

indelingsadviezen 

 

Februari 2021, Dit is 

afgerond 

Stap 5 Aanbieden van het voorgenomen besluit 

inclusief aal relevante documenten voor 

advies aan de PVT  

23 maart 2021 

Stap 6 PVT legt advies m.b.t. het  voorgenomen 

besluit voor aan de Directie van DeSom 

Eventueel aanpassen van de 

conversietabel. 

Het streven is begin april 

2021 

Stap 7  Functieboek, inclusief advies PVT 

voorleggen aan de adviescommissie en 

vervolgens aan het DB 

Het streven is medio april 

2021 

Stap  8 Functieboek voorleggen met advies van het  

DB aan het AB 

Het streven is Mei 2021 

Stap 9  Vastgestelde functies zijn de basis voor 

verdere stappen om individueel personeel 

na belangstellingsregistratie te benoemen 

Het streven is Juni 2021 

Stap 10 Start van de uitvoering (vaststellen 

functieboek, opmaken 

formatieplaatsenplan, plaatsing 

uitwisselbare functies enz.) 

Het streven is hier in juni 

2021mee te starten zodra 

het AB een besluit heeft 

genomen. 
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7. Rol van de PVT (OR): 

Vanuit het personeelsbeleid worden de hiervoor beschreven wijzigingen gezien als een 

organisatiewijziging. Bij een organisatiewijziging heeft de personeel vertegenwoordiging PVT 

een specifieke rol.  

Formeel wordt de PVT advies gevraagd op een tijdstip dat het advies van wezenlijke invloed 

kan zijn op het te nemen besluit. Vandaar dat de PVT het recht heeft op het krijgen van 

vroegtijdige informatie. Daar is in het proces aan voldaan. De PVT is in zowel het informeel 

als formeel overleg steeds betrokken en geïnformeerd door de Directie.  

 

De PVT wordt nu gevraagd een advies te geven, uiterlijk 9 april 2021 

 

8. Was-wordt lijst:  
In de was/wordtlijst wordt de huidige formatieve situatie per functietypering en de gevolgen 
voor de  toekomstige situatie beschreven. Zie hiervoor het bijgevoegde Excel document “was 
wordtlijst definitief”. Aan de linker zijde staat onze huidige situatie (de Was situatie), aan de 
rechterzijde van de tabel is de toekomstige situatie, gebaseerd op de indelingsadviezen en 
het functieboek 2021 ingevuld (de Wordt situatie) 
 
 


