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Aanleiding 
Samenwerkingsverband SSC De Som is in 2013 opgericht als gemeenschappelijke regeling voor 
zes gemeenten en één andere gemeenschappelijke regeling. In 2017 heeft Leeuwendeel voor 
indelingsadviezen opgesteld in HR21. Destijds is in de memo met kenmerk 67508/PBO/JHO P01759 van 
8 mei 2017 door mijn collega Peter Boogaard een indelingsadvies gegeven betreffende de 
directeursfunctie.  
SSC de Som heeft Leeuwendaal onlangs benaderd met de vraag om een aantal functies opnieuw te 
toetsen. Na het voeren van functie-interviews, het opstellen van functiebeelden en de toetsing ervan 
hebben we indelingsadviezen opgesteld. De toetsing van de functies van het management van de Som, 
te weten de functie van directeur, adjunct-directeur en Service Manager FO/BO behandelen we in 
voorliggende memo.  

Functie Directeur 
Voor de functie van de directeur van de Som geldt dat de uitgangspunten, zoals ze benoemd zijn in de 
memo uit 2017, nog steeds van toepassing zijn:  

 De directeur van SSC De Som is eindverantwoordelijk en daarom ingedeeld in de HR21- 

normfunctie Algemeen directeur. 

 De omvang (aantal fte) van de organisatie is niet significant veranderd. 

 Het aantal gemeentes/samenwerkingverbanden dat bediend wordt is niet veranderd. 

 Een relatief groot afbreukrisico op basis van de dynamische omgeving en de zich snel veranderende 

eisen is toen al meegenomen en dat is nog steeds van toepassing. 

 Advies van Leeuwendaal uit 2017 blijft gehandhaafd. Dat advies is schaal 14.  

Functie Adjunct-directeur 

Werkzaamheden: 

 geeft hiërarchisch leiding aan een aantal bedrijfsvoeringsfuncties (technisch architect, ICT adviseur, 

wijzigingsbeheerder, medewerker financiële administratie, medewerker administratie en 

contractbeheer en de strategische inkoper); 

 voert functionering- en beoordelingsgesprekken; 

 draagt zorg voor de ontwikkeling van medewerkers, stelt mede opleidingsplannen vast; 

 is lid van het managementteam en adviseert over beleidsontwikkeling zowel op het terrein van de 

bedrijfsvoering als de ICT (bijvoorbeeld vernieuwing van bedrijfsvoeringsmodellen of technische 

innovatie met lange termijn effecten); 

 bepaalt mede als lid van het management team van DeSom het beleid en adviseert de directie en 

het bestuur; 

 richt zich op management en tactische en strategische (beleids-) ontwikkeling en processtructuren 

op het gebied van bedrijfsvoering en ICT; 

 Is verbindende schakel tussen de uitvoerende ICT organisatie en de informatievoorziening aan de 

businesskant (stemt met informatiemanagers bij de gemeente af over wensen en vertaalt deze in 

ICT-projecten – ca. 110 per jaar); 
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 stemt af met de directie, bewaakt de resultaten en draagt zorg voor een kostenefficiënte 

bedrijfsvoering; 

 initieert verbetertrajecten (betreffende de inrichting van processen met als doel een verbetering 

van de resultaten), anticipeert op veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van de 

informatievoorziening en maakt een vertaalslag naar DeSom en haar deelnemers; 

 neemt de directeur waar bij afwezigheid en is gemandateerd om bijvoorbeeld medewerkers te 

ontslaan of aan te nemen. 

Keuze functiereeks: 

De functie adjunct-directeur heeft zich ontwikkeld vanuit de functie Senior Adviseur ICT. Ondertussen is 

het functiebeeld verschoven en dat komt doordat de functie leidinggeeft aan een aantal 

bedrijfsvoeringsfuncties, onderdeel is van het MT en de directeur bij afwezigheid waarneemt. Dit 

rechtvaardigt om de functie adjunct-directeur in te delen in de managementreeks van HR21.  

Keuze functiegroep: 

Daarbij merken wij op dat we de normfunctie directeur II niet passend vinden omdat in de functiegroep 

Strategisch I sprake is van integraal leidinggeven aan de organisatie of een omvangrijk deel van de 

organisatie of een domein. De adjunct-directeur geeft leiding aan een afdeling van de Som en niet aan 

een domein of een omvangrijk organisatieonderdeel en daarom is strategisch I niet passend. Strategisch 

II waar integraal leiding wordt gegeven aan een organisatieonderdeel en waar men 

medeverantwoordelijk is voor de doorontwikkeling en innovatie van de lange termijn visieontwikkeling 

en strategische bedrijfsvoering van de organisatie sluit daarentegen wel goed aan.  

Keuze normfunctie: 
Wij adviseren om de functie adjunct-directeur in te delen in de normfunctie strategisch manager II 
omdat er sprake is van integraal leidinggeven aan een organisatieonderdeel dat overwegend 
(beleids)adviserend of hoogwaardig specialistisch van aard is. De functie geeft in ongeveer gelijke delen 
hiërarchisch leiding aan hoogwaardig specialistische werkzaamheden als aan beheersmatige 
werkzaamheden. Omdat de functie naast de technisch adviseur, ICT-adviseur en strategisch inkoper ook 
ingehuurde specialisten (bijvoorbeeld programmamanagers, zware projectmanagers, security experts) 
aanstuurt, vinden we de normfunctie strategisch manager II net iets beter aansluiten.  

De normfunctie strategisch manager I achten we niet passend omdat het organisatieonderdeel waaraan 
leiding wordt gegeven niet aansluit bij de definitie “geeft integraal leiding aan een organisatieonderdeel 
dat overwegend ontwikkelend van aard is op een breed terrein van overheidszorg”. Ook is er geen 
sprake van een hoge politieke, organisatorische, economische en/of sociaal maatschappelijke impact 
van de functie.  

Functie Service Manager Frontoffice/Backoffice (FO/BO) 

Werkzaamheden: 

 geeft hiërarchisch leiding aan de front- en backoffice (junior, medior, senior en expert medewerker 

beheer) en draagt zorg voor een adequate bezetting en continuïteit van de dienstverlening; 

 voert functionering- en beoordelingsgesprekken; 

 draagt zorg voor de ontwikkeling van medewerkers, stelt mede opleidingsplannen vast; 

 is lid van het managementteam en adviseert over de inrichting en kwaliteit van de dienstverlening 

aan de klanten van SSC DeSom; 

 bepaalt mede als lid van het management team van DeSom het beleid en adviseert de directie over 

de praktische haalbaarheid van voorgenomen beleid; 

 is het gezicht van de dienstverlening naar afnemers toe en stemt af over de uitvoering van SLA’s; 

 draagt zorg voor incidentenmanagement en de uitvoering en naleving van protocollen; 
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 maakt voorstellen voor de optimalisatie van processen, dienstverlening en producten; 

 anticipeert op veranderingen in de bedrijfsvoering en de dienstverlening en maakt een vertaalslag 

naar de processen en bedrijfsvoering van DeSom. 

Keuze functiereeks: 

Ook voor de functie servicemanager FO/BO geldt dat de kern van de functie in 2017 lag op de 

adviseursrol. Ons advies was daarom om de functie in te delen in de HR21 normfunctie adviseur II met 

een oplegprofiel voor leidinggevende taken.  

Ondertussen is het functiebeeld verschoven omdat de functionaris hiërarchisch leidinggeeft aan de 

Front- en Backoffice en zitting heeft in het MT. Dit rechtvaardigt om de functie servicemanager FO/BO in 

te delen in de managementreeks van HR21.  

Keuze functiegroep: 

De functie servicemanager FO/BO geeft leiding aan een afdeling van de Som en niet aan een domein of 

een omvangrijk organisatieonderdeel en daarom is strategisch I niet passend. Strategisch II waar 

integraal leiding wordt gegeven aan een organisatieonderdeel en waar men medeverantwoordelijk is 

voor de doorontwikkeling en innovatie van de lange termijn visieontwikkeling en strategische 

bedrijfsvoering van de organisatie sluit daarentegen wel goed aan.  

Keuze normfunctie: 
Wij adviseren om de functie servicemanager FO/BO in te delen in de normfunctie strategisch manager 
III omdat er sprake is van leidinggeven aan een afdeling met overwegend beheersmatige taken. Het gaat 
daarbij om ca. 20 fte functies tot en met schaal 9 met een overwegend beheermatig karakter. Daarnaast 
stuurt de functie ca. 6 fte aan die meer specialistische en/of adviserende taken hebben. Samengevat is 
dus sprake van een organisatieonderdeel dat overwegend beheersmatig en/of (kort)cyclisch van aard is, 
waarbij de functie ook direct impact uitoefent op de dienstverlening en de samenwerking.  
De normfunctie strategisch manager II achten we niet passend omdat het organisatieonderdeel 
waaraan leiding wordt gegeven niet aansluit bij de definitie overwegend (beleids)adviserend of 
hoogwaardig specialistisch van aard.  

Samenvattend advies: 

Wij adviseren voor de functie van directeur de indeling in algemeen directeur met schaal 14, voor de 

functie van adjunct-directeur de indeling in strategisch manager II (schaal 12) en voor de functie 

servicemanager FO/BO strategisch manager III (schaal 11a).  


