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Adviesnota burgemeester en wethouders 
 
Beleidsprogramma:  
0. Bestuur en ondersteuning 
Afdeling: Maatschappij & Organisatie 
Samensteller: Corrie Laming 
Zaakdossiernummer:ZK 21.02137  
Documentnummer: 2021.07778  

Portefeuillehouder: J. van Aart  
Mede geadviseerd door: MO 
Overlegd met portefeuillehouder: Nee 
Overlegd met het MT: Ja  
Termijn gebonden: Nee 

Datum: 24 maart 2021 
 

Gemeenteraad  Data Communicatie extern  

Beeldvormende avond   Openbare besluitenlijst Nee 

Ter kennisname   Persinformatie  

Opiniërend   Bekendmaking  

Besluitvormend   Persgesprek  

   Inspraak  

 
Onderwerp: 
Adviesnota over functiewaardering procesregisseur Sociaal Domein 
 
Voorstel 
1. het generieke profiel consulent/ adviseur beleidsontwikkeling - B vast te stellen als passend voor de 
procesregisseur Sociaal Domein. 
 
Openbare besluitenlijst 
niet van toepassing 
 
Inleiding  
Bij de Begroting 2021 besloot de gemeenteraad in te stemmen met aanstelling van een 
procesregisseur Sociaal Domein, indicatief gewaardeerd op functieschaal 10.  
Het taakprofiel voor deze procesregisseur werkten we ondertussen nader uit. Op basis daarvan 
stellen wij voor om de functiewaardering formeel vast te stellen op schaal 10. Daarover gaat dit 
advies. 
 

 
Beoogd effect 
Het functieprofiel is bepalend voor de functiewaardering en het functieprofiel is een belangrijke basis 
voor de werving van de juiste kandidaat.  
Het is belangrijk dat dit profiel de juiste aard en zwaarte weergeeft van de taken en de rol die we van 
de betreffende medewerker verwachten en leidt tot een  beloning die passend is.  
 
 

 
Argumenten 
1.1 generieke profiel consulent/ adviseur beleidsontwikkeling -B past  
Dit generieke profiel gaat uit van: een HBO werk- en denkniveau; een grote mate van zelfstandigheid; 
initiatief en verantwoordelijkheid om (vernieuwende) oplossingen aan te dragen en stevige 
communicatieve vaardigheden om te verbinden en mensen mee te nemen. Deze kwaliteiten sluiten 
qua aard en niveau aan bij dat wat van de procesregisseur Sociaal Domein wordt gevraagd.  
In de bijlage vindt u een uitgebreide taakomschrijving en een toelichting op de vertaling naar het 
voorgestelde generieke profiel. 
 
 

 
Kanttekeningen 
1.1 niet van toepassing 
niet van toepassing 
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Afstemming met andere afdelingen/clusters: 
 
Ondernemingsraad: 

Adviesnota hoeft niet aan de ondernemingsraad te worden aangeboden. 

 
Personeel en organisatie consequenties: 

Nee 

 
I&A  

Nee 

 
Communicatie  

niet van toepassing 

 
Bestuurlijk-juridische aspecten 

Nee 

 
Financiën 
niet van toepassing.  
Definitieve waardering is gelijk aan indicatieve waardering zoals meegenomen in de Begroting. 
Er blijkt een behoefte aan inzet van meer uren dan de toegekende 0,5 fte.  
Deze meeruren (24 ipv 18) zullen bekostigd worden uit restruimte binnen de formatie Sociaal Domein.   

 
Bijlagen 
2020.33971 taakprofiel en toelichting functiewaardering 
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