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1 Algemeen
In april 2015 is de directie Ricobeheersing gestart als zelfstandige directie binnen de
Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Bij de start heeft zij een aantal ontwikkelopdrachten
meegekregen op het gebied van harmonisatie, het inrichten van het programma Stimulerende
preventie en zaak- en procesgericht werken. Daarnaast speelt de directie Risicobeheersing in
op de landelijke wettelijke ontwikkelingen zoals de wet Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH), de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Naast de
wettelijke ontwikkelingen wordt er ook rekening gehouden met de landelijke strategie van de
brandweer.
Binnen de kaders van de Wet Veiligheidsregio’s en de hoofdtaken voor de directie Risicobeheersing zoals
beschreven in de Organisatieverordening VRU, heeft de directie Risicobeheersing haar missie als volgt
geformuleerd:
We leveren samen met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers een bijdrage aan
omgevingsveiligheid. Onze bijdrage zit aan de voorkant van de veiligheidsketen in het
voorkomen en beperken van fysieke onveiligheid.

1.1

Aanleiding
De uitvoering van de werkzaamheden van de directie Risicobeheersing vindt voornamelijk plaats in de drie
werkgebieden. Werkzaamheden op het gebied van ‘Stimulerende preventie’, ‘werkgebied overstijgende
dossiers’ (water, tunnels, externe veiligheid) en beleidsontwikkeling zijn centraal georganiseerd. E.e.a.
zoals beschreven in de Organisatieverordening VRU 2015.
Uit de evaluatie die na twee jaar werken in de huidige organisatiestructuur is uitgevoerd volgt dat ter
ondersteuning van het procesgericht werken de directie Risicobeheersing beter op een andere manier
georganiseerd kan worden dan in de huidige drie werkgebieden. Dit is aanleiding geweest voor de start
van een ontwikkeltraject, onder de naam ‘doorontwikkeling Risicobeheersing’. Deze doorontwikkeling
Risicobeheersing heeft een ‘organische’ ontwikkelkant en een formele kant. Binnen de directie wordt
geleerd met en van elkaar door veranderingen (verbeteringen) in de praktijk uit te proberen (organisch).
Vervolgens worden deze veranderingen (bij gebleken succes) geformaliseerd in de vorm van een
structuurwijziging. In dit stuk gaan we in op de formele reorganisatie als onderdeel van deze
doorontwikkeling.

1.2

Doel reorganisatie
Met de reorganisatie wordt binnen de directie Risicobeheersing het primaire proces centraal gesteld.
Hiermee beogen we een efficiëntere werkwijze en eenduidige dienstverlening naar onze klanten. Dit met
als doel steeds meer risicogericht te werken, waarbij ook gedragsbeïnvloeding een prominente rol krijgt.
De structuurwijziging zal een bijdrage leveren aan de VRU doelstellingen: ‘verdiepen van de verbinding’
(harmoniseren, procesgericht werken en sturen), ‘informatie autoriteit zijn’ (vormen van een dynamisch
risicobeeld en data-analyse) en het borgen van ‘Stimulerende preventie’ in de organisatie.
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1.3

Veranderende organisatieonderdelen
De reorganisatie heeft betrekking op de zogenaamde ‘koude’ organisatie van de directie Risicobeheersing.
Dit wil zeggen dat er geen gevolgen zijn voor de inzet en beschikbaarheid van onze medewerkers voor
repressieve werkzaamheden. Mensen die tevens een repressieve aanstelling of vrijwilligersfunctie hebben,
blijven hiervoor beschikbaar.

1.4

Ingangsdatum van de reorganisatie
Het reorganisatieplan treedt in werking na de definitieve vaststelling door het dagelijks bestuur op 10
december 2018. Met inachtneming van de planning zoals die nu voorligt, is het plaatsingsproces dan
gereed op 1 april 2019. Dit is dan ook de datum dat de nieuwe organisatie in werking zou kunnen treden,
indien ook de benodigde aanpassingen aan systemen, verordeningen, mandaatregeling en dergelijke
gerealiseerd zijn.
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2 Proces
2.1

Projectorganisatie
Opdrachtgever:

Directeur Risicobeheersing

Stuurgroep:

MT-TOP Risicobeheersing

Projectgroep:

Directiesecretaris, HRM-adviseur, communicatie-adviseur, 1 leidinggevende uit MTTOP

Klankbordgroep:

Een groep van medewerkers Risicobeheersing, die in het proces meedenken en
adviseren. De klankbordgroep bestaat uit medewerkers uit alle processen en vanuit
het hele gebied. Tevens neemt een vertegenwoordiger vanuit de OR deel.

2.2

Aanpak
De verschillende fases in het reorganisatieproces kunnen als volgt onderscheiden worden:
1. Evaluatiefase (afgerond)
Samen met medewerkers (in verschillende directiebrede bijeenkomsten) is onderzocht welke
veranderingen wenselijk zijn in de huidige organisatie om de doelen van de directie
Risicobeheersing beter te kunnen behalen. De resultaten zijn vervolgens door een extern bureau
bekeken. Dit heeft geresulteerd in een eerste beeld van de gewenste nieuwe organisatie.
2. Initiatiefase (afgerond)
De directie Risicobeheersing is begonnen met organisch doorontwikkelen. Gedurende die
ontwikkelingen kwam steeds vaker naar voren dat de organisatiestructuur een belemmering
vormde voor onze doelstellingen en om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in onze
omgeving. Veel verbeterideeën worden al in de praktijk uitgevoerd, maar deze ideeën moeten
vervolgens ook formeel vastgelegd worden, om daarmee ‘de deur achter ons te sluiten’. Om dat te
kunnen doen blijkt een reorganisatie volgens het Sociaal Statuut noodzakelijk.
3. Definitiefase (afgerond)
De doorontwikkeling Risicobeheersing bestaat uit meerdere projecten en lijnactiviteiten waarvan de
formele reorganisatie één onderdeel is. De directie Risicobeheersing heeft in 2016 en 2017 een
aantal ontwikkelactiviteiten in gang gezet. Het primaire proces is centraal gesteld om zo een
effectievere en efficiëntere werkwijze te realiseren. De processen zijn geharmoniseerd. De
dienstverlening naar de gemeenten is gestroomlijnd via rapportages en halfjaarlijkse gesprekken.
Dit met als doel steeds meer risicogericht te werken, waarbij ook gedragsbeïnvloeding een
prominente rol krijgt.
Daarbij is ook aandacht voor interventies op de zachte aspecten die bijdragen aan de ontwikkeling,
zoals cultuur en stijl van leidinggeven. Er is en wordt geïnvesteerd in de medewerkers voor de
toekomst, zowel op de inhoud (kennis) als op vaardigheden en competenties.
In de formele reorganisatie wordt de organisatiestructuur uitgewerkt (met behulp van MT en
klankbordgroep van medewerkers), om deze vervolgens te formaliseren en er uiteindelijk voor te
zorgen dat alle medewerkers geplaatst zijn op de functies binnen de nieuwe structuur van
Risicobeheersing.
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4. Ontwerp- en voorbereidingsfase (voorliggend)
Het globale organisatieontwerp met de visie op de doorontwikkeling Risicobeheersing is op 14 mei
2018 ter instemming voorgelegd aan en vastgesteld door het dagelijks bestuur. In dit
reorganisatieplan wordt dit globale ontwerp verder uitgewerkt in een nieuw organogram. Bij het
maken van het reorganisatieplan heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden met een
klankbordgroep van medewerkers, waarin ook de OR betrokken is. Dit om te komen tot een
optimale voorbereiding op de uitvoering van het reorganisatieplan.
Het dagelijks bestuur wordt op 17 oktober gevraagd een voorgenomen besluit te nemen over het
reorganisatieplan. Na ontvangst van het advies van de OR VenD over het reorganisatieplan, wordt
het dagelijks bestuur naar verwachting op 10 december om een definitief besluit gevraagd, waarna
uitvoering van de plaatsingsprocedure kan starten.
5. Realisatiefase (uitvoeren reorganisatieplan)
Deze fase bestaat uit het doorlopen van alle stappen uit het sociaal statuut, inclusief het
omschrijven en het laten waarderen van de nieuwe functies, de statusbepaling en uiteindelijk de
plaatsing. Het in behandeling nemen van eventuele personele bezwaren na de definitieve plaatsing
vallen niet binnen dit project. Deze zullen worden opgepakt in het reguliere proces.

2.3

Communicatie
In een vroegtijdig stadium is een communicatieplan opgesteld. Hierbij zijn de volgende doelgroepen (op
hoofdlijnen) onderkend:


Klanten van de directie Risicobeheersing: Gemeenten, burgers, bedrijven, instellingen en
ketenpartners;



Bevoegd gezag: Gemeenten;



Andere directies die we mee moeten nemen in onze procesgericht werken, in een nieuwe
samenwerking;



Ondernemingsraad (OR VenD); formeel ivm adviesaanvragen, en als deelnemer in de
klankbordgroep;



DT;



MT-TOP (leidinggevende Risicobeheersing);



Medewerkers Risicobeheersing

In directiebijeenkomsten (4x per jaar) is de afgelopen jaren met de medewerkers gesproken over de
wenselijke ontwikkelingen. Daarnaast is er een themamap ‘Doorontwikkeling Risicobeheersing’ op intranet
met daarin alle schriftelijke communicatie rondom de verschillende stappen in de doorontwikkeling.
Naast schriftelijke communicatie wordt nadrukkelijk ingezet op ‘leren wat werkt’. In de communicatie is
doorlopend aandacht voor ‘wat betekent dit voor de medewerker’. Kennis over de ontwikkelingen bij
Risicobeheersing wordt verspreid in persoonlijk contact met alle doelgroepen; in al werkend met elkaar
leren en verbeteren.
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3 Structuur van de huidige organisatie
3.1

Huidige organisatie
De huidige hoofdstructuur van de organisatie (figuur 1) geldt sinds de reorganisatie doorontwikkeling VRU
2015 en de samenvoeging van de stafafdelingen Bestuurlijke- en Juridische zaken en Communicatie en
Planning, Control en Organisatiebeheer in 2016. De organisatie kent een directiemodel met vier directies
(Brandweerrepressie, Crisisbeheersing&GHOR, Risicobeheersing en Bedrijfsvoering) en een stafafdeling
(Bestuur&Control) en is als volgt weer te geven:

Figuur 1: Hoofdstructuur VRU

De directie Risicobeheersing (figuur 2) is georganiseerd naar werkgebieden in 3 afdelingen. Mede
ingegeven door de grootte van de werkgebieden zijn twee werkgebieden opgesplitst in clusters. Daardoor
zijn er vijf teams voor Vergunningverlening&Advies en Toezicht&Handhaving. Elke afdeling heeft zijn eigen
administratieve ondersteuning.
Daarnaast is er een centrale afdeling Beleid en Expertise en een platform Stimulerende preventie, waar
werkzaamheden voor de het gehele verzorgingsgebied van de VRU worden uitgevoerd. De reorganisatie
heeft betrekking op de gehele directie Risicobeheersing.

Figuur 2: Huidige structuur directie Risicobeheersing
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3.2

Huidige functies en formatie
De functies met de bijbehorende formatie voor de huidige organisatie zoals door het DT vastgesteld (per 110-2018) De formatie per 1 oktober bedraagt 116,94 fte en is opgenomen in bijlage 1. Per 1 januari 2019
komt daar nog 2,9 fte formatie bij voor de taakuitvoering ten behoeve van Vijfheerenlanden.
De taken van de huidige functies staan beschreven in het Bijlagenboek met specifieke taken per functie
behorende bij het Plaatsingsfunctieboek van de VRU.
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4 Structuur van de nieuwe organisatie
4.1

Inrichtingsprincipes en uitgangspunten
In paragraaf 1.2 is het doel van de reorganisatie beschreven. Om te komen tot de nieuwe structuur is
gewerkt volgens de algemene doelstellingen van de VRU, zoals vastgesteld in 2014:


Samen zijn wij één VRU



Wij doen het voor en met de posten



Wij doen het voor en met de gemeenten



Wij werken procesgericht om goede resultaten te behalen.

Daarnaast hebben we ontwerpcriteria geformuleerd voor onze nieuwe organisatiestructuur. Ontwerpcriteria
zijn de criteria waaraan het organisatieontwerp moet voldoen, ze zijn richtinggevend in alle stappen van
het ontwerpproces en vormen daarmee een toetssteen voor ontwerpvarianten. Ook helpen de
ontwerpcriteria om gedurende het proces te blijven checken of we op de goede weg zitten en met ons
voorgestelde organisatieconcept ook echt de knelpunten en problemen die we met elkaar ervaren binnen
Risicobeheersing op kunnen lossen.
De ontwerpcriteria voor Risicobeheersing zijn (in willekeurige volgorde):
1. Het organisatieontwerp moet co-creatie binnen de veiligheidsketen mogelijk maken met externe
partijen (klanten, partners);
2. De organisatie moet het mogelijk maken om snel in te spelen op incidenten, externe
ontwikkelingen en veranderen wet- en regelgeving;
3. Het organisatieontwerp moet regionale verschillen in kwaliteit en werkwijze minimaliseren;
4. Het organisatieontwerp moet informatie-uitwisseling binnen de gehele regio bevorderen;
5. Het organisatieontwerp moet de inzet van medewerkers over de gehele regio mogelijk maken;
6. In de nieuwe organisatie moet de verbinding met de rest van de veiligheidsketen duidelijk
georganiseerd zijn;
7. Verantwoordelijkheid moet laag in de organisatie liggen;
8. In de organisatie moeten ondersteunende diensten centraal worden gebundeld met oog op
uniformiteit en efficiency;
9. De nieuwe organisatie moet vakinhoudelijke ontwikkeling en-specialisatie stimuleren;
10. Het organisatieontwerp moet ervoor zorgen dat de uitvoering van de basistaken niet wordt
verstoord door maatwerkvragen.
Deze ontwerpcriteria zijn gebruikt om verschillende ontwerpvarianten te overwegen en af te wegen welk
ontwerp het beste past om te voldoen aan zoveel mogelijk van de ontwerpcriteria.

4.2

Organogram nieuwe organisatie en formatie
Op basis van de vastgestelde visie, de geformuleerde uitgangspunten en de inrichtingsprincipes is een
nieuwe hoofdstructuur en inrichting van de directie Risicobeheersing ontworpen. De nadruk ligt/of blijft
liggen op:


Vakmanschap, betrouwbaar, onafhankelijk en goede kwaliteit;
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Samenwerking in de keten: intensieve samenwerking en regelmatige afstemming door een
integrale benadering;



Informatie en kennis delen: expertise delen en kennis gezamenlijk ontwikkelen;



Klantgericht: transparantie in kosten, helder en duidelijk in taken;



Snelheid, maatwerk en meedenken: snel, flexibel en oplossingsgericht voor onze klanten;



Eén vast aanspreekpunt: duidelijk aanspreekbaar, korte lijnen en werken op locatie.

In het proces-ontwerp wordt dat weergegeven in onderstaand ontwerp:

Figuur 3: Processturing directie Risicobeheersing

Dit resulteert in het volgende organogram
directie Risicobeheersing
Team adm. ondersteuning

Risicobeeld Analyse & Beleid /
RAB

Advies

Toezicht

(Brand) Veilig Leven / (B)VL

Figuur 4: Nieuwe structuur directie Risicobeheersing

Ten opzichte van de huidige hoofdstructuur zijn er de volgende wijzigingen:
1. We werken procesgestuurd, waarbij er onderscheid is in de processen Advies, Toezicht en
(Brand)Veilig leven. Dit worden (regiobrede) afdelingen, aangestuurd door één leidinggevende
(hiërarchisch, functioneel en operationeel).
2. In samenwerking met de proceseigenaren zorgt de afdeling RAB ervoor dat er op één plek zicht is
op het verzorgingsgebied, trends en ontwikkelingen. Hier wordt –in samenwerking met de
proceseigenaren- de inschatting gemaakt welke consequenties deze ontwikkelingen hebben op het
gebied van (brand)veiligheid en vervolgens omgezet naar initiatieven binnen de veiligheidsketen.
3. Er is één frontoffice, die alle teams/processen ondersteunt en faciliteert. Hier komen de aanvragen
binnen en start het proces. Vanuit de frontoffice worden de acties uitgezet naar de verschillende
processen.
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4.3

Organisatieverordening
In artikel 2 lid 6 van de organisatieverordening is vastgelegd dat de uitvoering van de werkzaamheden
van de VRU plaatsvindt op concernniveau en in drie geografische werkgebieden. Hiervoor is gekozen
om te zorgen dat er binnen de geografische werkgebieden op een eenvoudige wijze afstemming
plaatsvindt binnen de veiligheidsketen. Doordat de directie Risicobeheersing conform de
ontwikkelopdracht procesgestuurd gaat werken, is afstemming en korte lijnen met de gemeenten en de
werkgebieden een aandachtspunt bij de reorganisatie.
Samenwerking met gemeenten
In de afgelopen 2 jaar zijn met de gemeenten de volgende afspraken gemaakt:
1. Er vindt twee maal per jaar overleg plaats met de gemeente (afdeling VTH) met een
leidinggevende Risicobeheersing, waarbij ook de directeur aansluit.
2. Elke afdeling VTH per gemeente heeft een leidinggevende Risicobeheersing als gesprekspartner,
waarmee een herkenbare ingang binnen de directie Risicobeheersing is georganiseerd. Deze
gesprekspartners zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit de gemeente (afdeling
VTH). Er is tenminste elke twee maanden contact tussen deze leidinggevenden over relevante
ontwikkelingen en afstemming over de voortgang in het jaarplan.
3. De gemeenten ontvangen wekelijks een overzicht van de bij de VRU in behandeling zijnde
adviesaanvragen.
Samenwerking binnen de VRU
Binnen de VRU vindt er afstemming plaats op de volgende niveaus:

1. Op operationeel niveau is er voor elk werkgebied één afdelingsmanager Risicobeheersing
aanspreekbaar voor alle zaken met betrekking tot Repressie. Elke maand vindt er overleg plaats
tussen deze afdelingsmanager Risicobeheersing en het afdelingshoofd Repressie van het
desbetreffende werkgebied; het RiBra-overleg.
2. Op tactisch niveau is er elk kwartaal een overleg tussen Brandweerrepressie en
Risicobeheersing over onderwerpen die de hele regio betreffen; de portefeuille ‘Koppeling
Risicobeheersing-Brandweerrepressie’. Zowel binnen de directie Risicobeheersing als
Brandweerrepressie is hiervoor een portefeuillehouder verantwoordelijk.
3. Op strategisch niveau vindt er afstemming plaats tussen de beide directeuren. Dit is een
tweemaandelijks overleg waarin wordt gesproken over zowel landelijke als interne
ontwikkelingen. De relevante ontwikkelingen bepalen de agenda van het overleg.

4.4

Nieuwe taakomschrijvingen en status
Voor een groot deel van de binnen de directie Risicobeheersing aanwezige functies zijn de taken opnieuw
beschreven. Dit betreft grotendeels ‘regulier functieonderhoud’; de laatste taakbeschrijving (en
waardering) is uitgevoerd bij het opstellen van het functieboek in 2010. Hierbij is ook gekeken naar
landelijke ontwikkelingen, zoals nieuwe wetgeving en de kwaliteitscriteria. Het maken van de nieuwe
taakomschrijvingen is ondersteund door de projectgroep en een extern adviseur. Vervolgens zijn de
taakomschrijvingen voor de medewerkers voorgelegd aan de klankbordgroep van medewerkers en de
taakbeschrijvingen voor de leidinggevenden aan MT-TOP (de leidinggevenden). Dit om te peilen of er over
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het algemeen herkenning is in deze taakomschrijvingen of dat er nog essentiële punten worden gemist. Na
verwerking van de gekregen feedback is door een extern adviseur een functiewaardering uitgevoerd. In
bijlage 3 zijn alle nieuw opgestelde taakbeschrijvingen opgenomen.
Naast dit functieonderhoud zijn er ook enkele nieuwe functies, die nodig zijn om als directie beter
voorbereid te zijn op ontwikkelingen. In bijlage 5 hebben deze taken de status ‘Nieuw’. Het overzicht van
functies zoals die na de reorganisatie aanwezig zullen zijn binnen de directie Risicobeheersing is
opgenomen in bijlage 5.

4.5

Stijging productieve formatie
In 2015, bij de formatie van de directie Risicobeheersing, bestond de directie uit 120,3 fte, waarvan 102,3
fte productieve formatie (goed voor ca. 143.000 uur op basis van 1.400 productieve uren per fte). In de
loop van de jaren zijn er kleine aanpassingen/verschuivingen doorgevoerd, waardoor de formatie van de
directie Risicobeheersing is afgenomen. Per 1 oktober 2018 is de afdeling (Brand)Veilig Leven gevormd,
waarbij formatie voor Stimulerende preventie is vrijgemaakt. Door deze wijzigingen is de productieve
formatie per 1 oktober 2018 100,0 fte (goed voor ca. 135.000 productieve uren op basis van 1.350
productieve uren per fte1) op een totale formatie van 116,9 fte.
Na de reorganisatie neemt de productieve formatie toe van 100,0 fte naar 105,7 fte (bijna 143.000 uur op
basis van 1.350 productieve uren per fte). Dit is inclusief de uitbreiding in capaciteit voor Vijfheerenlanden.
De totale formatie van de directie Risicobeheersing bedraagt dan 118,6 fte. De ontwikkeling in de formatie
wordt weergegeven in bijlage 6.

De VRU heeft het aantal productieve uren per fte geijkt aan landelijke kaders. Daaruit bleek dat de VRU met 1.400 uur
productief per jaar een te hoge inschatting had gemaakt van de productieve uren. De productieve uren per fte is
neerwaarts bijgesteld met 50 uur naar 1.350 uur per jaar. Deze neerwaartse bijstelling beïnvloedt de productiecapaciteit
niet vanwege efficiënter werken binnen de directie Risicobeheersing, o.a. als gevolg van de introductie van de nieuwe
Werkprocesapplicatie.
1
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5 Van huidig naar nieuw
5.1

Sociaal statuut
Het sociaal statuut stelt dat de werkgever een formatieplan oplevert waarin is opgenomen:
a.

Een overzicht van de staande organisatiestructuur en de bijbehorende formatieve functies in
kwalitatieve en kwantitatieve zin;

b.

Een overzicht van de functies –in kwalitatieve en kwantitatieve zin- van de nieuwe organisatie;

c.

De bepaling van de status van de nieuwe functies ten opzichte van de huidige functies
(ongewijzigd, licht gewijzigd, sterk gewijzigd, nieuw of vervallen functie); de functievergelijking

d.

Een eventuele bepaling van functies die als sleutelfuncties worden aangemerkt.

Onderdeel a is opgenomen in hoofdstuk 3 (incl. bijlage 1) van dit plan. Onderdeel b is opgenomen in
bijlage 2 (adviesmemo functieonderhoud) en bijlage 4 (nieuw organogram) van dit plan.
Onderdeel c is opgenomen in bijlage 5.
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op onderdeel c (statusbepaling).

5.2

Statusbepaling
De statusbepaling (voorheen ‘was-wordt-lijst’) beschrijft de uitkomst van de vergelijking van nieuwe
functies (na de reorganisatie) met de huidige functies. Per regel wordt de status van de vergelijking
aangegeven: ongewijzigd, licht gewijzigd, sterk gewijzigd, nieuw of vervallen functie. Tevens wordt per
functie weergegeven hoeveel formatie en in welke schaal er in de huidige en de nieuwe situatie zijn.
De statusbepaling is opgenomen in bijlage 5.
Hoewel veel taken opnieuw zijn beschreven, geldt maar voor een beperkt deel van de functies dat dit leidt
tot status van sterk gewijzigde of vervallen functie. Dit betekent dat het merendeel van de medewerkers
(bij voldoende formatie) 1-op-1 overgaat in de reorganisatie.
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6 Personele gevolgen en maatregelen
6.1

Plaatsingsprocedure
In het sociaal statuut (art. XIV.3.1) staat de manier van plaatsing beschreven. Kort samengevat komt deze
neer op het volgende:
Functie van de medewerker is:
Ongewijzigd of licht gewijzigd (‘mens

1. Plaatsing bij voldoende formatie.

volgt werk’)
2. Bij onvoldoende formatie: plaatsing op basis
van afspiegeling.
3. Indien niet geplaatst: belangstelling kenbaar
maken voor nieuwe en overgebleven functies
(passende functies). In het selectieproces
wordt volgens de criteria sociaal statuut de
geschiktheid bepaald en als de
herplaatsingskandidaat geschikt is, volgt
plaatsing.
4. In geval van meerdere geschikte kandidaten
voor een functie, geschiedt plaatsing op basis
van afspiegeling.
5. Als de herplaatsingskandidaat niet geplaatst
kan worden op een functie wordt deze
boventallig verklaard, waarna deze gedurende
twee jaar recht heeft op een ‘van werk-naarwerk-traject’.
Sterk gewijzigd of vervallen

1. Aanwijzen ambtenaar als
herplaatsingskandidaat.
2. Herplaatsingskandidaat maakt belangstelling
kenbaar voor vacatures (passende functies).
In het selectieproces wordt volgens de criteria
sociaal statuut de geschiktheid bepaald en als
de herplaatsingskandidaat geschikt is, volgt
plaatsing.
3. In geval van meerdere geschikte kandidaten
voor een functie, geschiedt plaatsing op basis
van afspiegeling.
4. Als de herplaatsingskandidaat niet geplaatst
kan worden op een functie wordt deze
boventallig verklaard, waarna deze gedurende
twee jaar recht heeft op een ‘van werk-naarwerk-traject’.

Pagina

14

6.2

Formele stappen
Om de rechtszekerheid van de medewerkers te borgen staan de volgende formele stappen in het sociaal
statuut beschreven:
Processtap

Toelichting

Statusbrief

Alle bij de reorganisatie betrokken ambtenaren
ontvangen een statusbrief waarin staat vermeld
of zij op een ongewijzigde of licht gewijzigde
functie kunnen worden geplaatst of worden
aangewezen als herplaatsingskandidaat. De
statusbrief is nog geen definitief besluit over de
plaatsing omdat dit pas genomen wordt met het
totale plaatsingsplan.

Mogelijkheid om te reageren op de
statusbrief

De medewerker kan binnen twee weken na
ontvangst van zijn statusbrief schriftelijk zijn
bedenkingen tegen de toegekende status kenbaar
maken. Hierbij kan hij aangeven of hij behoefte
heeft aan een mondelinge toelichting.

Behandeling zienswijzen

De plaatsingsadviescommissie hoort de
medewerker over zijn bedenkingen naar
aanleiding van de statusbrief. De
plaatsingsadviescommissie betrekt de reacties bij
de latere, algehele advisering over het
plaatsingsplan.

Belangstelling kenbaar maken

Medewerkers die volgens de statusbrief niet
direct geplaatst kunnen worden, maken hun
belangstelling kenbaar voor de vacatures.

Selectie

De selectiecommissie bepaalt of een kandidaat
wel of niet geschikt is voor de (voor hem of haar
nieuwe of sterk gewijzigde) functie. Zij doet dit
volgens sociaal statuut, in volgorde van
belangrijkheid, op basis van:
 Functiecriteria en competentieprofiel
 Werkervaring
 Opleiding
De selectiecommissie kan gebruik maken van
geschiktheidsonderzoeken om de geschiktheid te
bepalen. Als er meerdere geschikte kandidaten
zijn voor een functie, wordt de keuze volgens lid
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van het artikel over de plaatsingsprocedure
bepaald op basis van het afspiegelingsbeginsel.
Vaststellen concept plaatsingsplan

De algemeen directeur stelt het concept
plaatsingsplan vast, na het directieteam (DT) te
hebben gehoord. De plaatsingsadviescommissie
heeft hierbij een adviserende rol.

Voorgenomen besluit

Na vaststelling van het concept plaatsingsplan
ontvangt de medewerker een voorgenomen
besluit waarin hij op een functie geplaatst wordt,
of boventallig wordt verklaard.

Zienswijze kenbaar maken

De medewerker kan binnen twee weken bij de
werkgever na ontvangst van het voorgenomen
besluit schriftelijk zijn zienswijze tegen dit
voorgenomen besluit kenbaar maken. Hierbij kan
hij aangeven of hij behoefte heeft aan een
mondelinge toelichting.

Behandeling zienswijzen

De plaatsingsadviescommissie hoort eventueel de
medewerkers in het kader van hun zienswijze. Zij
brengen binnen twee weken advies uit aan de
werkgever. Als een hoorzitting plaats vindt kan
deze termijn met maximaal twee weken worden
verlengd.

Definitief plaatsingsplan

Na afloop van de zienswijzetermijn en
afhandeling van de zienswijze, stelt het dagelijks
bestuur het definitief plaatsingsplan op. Hierbij
neemt het dagelijks bestuur in acht hetgeen in de
zienswijzegesprekken naar voren is gekomen en
het eventueel door de plaatsingsadviescommissie
uitgebrachte advies over de bedenkingen.

Besluit

Na vaststelling van het definitief plaatsingsplan
ontvangt de medewerker zijn besluit om hem op
een functie te plaatsen, of om hem boventallig te
verklaren.

Bezwaar

Als de medewerker het niet eens is met het
besluit dan kan hij binnen zes weken op grond
van het bepaalde in de wet Algemene wet
bestuursrecht, bezwaar instellen bij het dagelijks
bestuur
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6.3

Rechten en plichten boventallige ambtenaren
Formeel worden in het reorganisatieplan de rechten en plichten van boventallige ambtenaren opgenomen.
Aangezien we op dit moment beschikken over een flexibele schil vanwege bestaande vacatures, is de
verwachting dat er geen sprake zal zijn van boventalligen.
Mocht deze situatie zich onverwacht toch voordoen, dan zijn de rechten en plichten vastgelegd in het
sociaal statuut (art. XIV.5.1) en de CAR.

6.4

Belangstellingsregistratie en selectiecommissie
Als er sprake is van een vervallen functie, sterk gewijzigde functie (een functie waarbij de werkzaamheden
voor meer dan 50 procent gewijzigd zijn ten opzichte van de werkzaamheden die de medewerker
verrichtte voor de reorganisatie) of van boventalligheid als gevolg van afspiegeling, dan bepaalt het sociaal
statuut dat de plaatsing geschiedt door belangstellingsregistratie en selectie. Het sociaal statuut vermeldt
niet hoe dit gebeurt en stelt dat indien nodig een verdere uitwerking van de plaatsingsprocedure
plaatsvindt in het reorganisatieplan. Wij doen dit hierbij:
Selectiecommissie
De selectiecommissie bestaat uit de leidinggevende van de nieuwe afdeling en het nieuwe team, een
(beoogd) medewerker van de nieuwe afdeling en een HRM-adviseur.
Belangstellingsregistratie als er een keuze is
Bij sommige functies is het zo dat medewerkers een keuze hebben voor een specifieke werkomgeving. In
die gevallen dat niet logischerwijs uit de voorgaande werksituatie de organisatie-eenheid bepaald kan
worden, wordt gebruik gemaakt van belangstellingsregistratie.

6.5

Plaatsingsadviescommissie
In het sociaal statuut (art. XIV.6.1) is vastgelegd dat de Plaatsingsadviescommissie (PAC) bestaat uit een
lid aangewezen namens de directie van de VRU, een lid aangewezen namens de vakorganisaties en een
externe voorzitter aangewezen door de twee andere leden van de commissie. Tevens is er een ambtelijk
secretaris toegevoegd en de nodige ambtelijke ondersteuning. De voorzitter en de leden worden benoemd
door het algemeen bestuur van de VRU.
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7 Nazorg en Evaluatie
De reorganisatie is de formele afsluiting van een organisch proces, waarmee veranderingen die in de
afgelopen periode in de praktijk zijn uitgeprobeerd, geformaliseerd worden om daarmee ‘de deur achter
ons te sluiten’. Nieuwe vormen van afstemming(soverleg) zijn in de afgelopen periode ontwikkeld. Het
kost tijd om een nieuwe organisatie optimaal te laten functioneren. In de nazorg- en evaluatiefase is
ruimte nodig om te monitoren, te groeien en bij te sturen. Dit is een continu proces van doorontwikkeling,
wat we zullen bewaken in het Managementteam Risicobeheersing. We zullen de bevindingen vanuit de
directie Risicobeheersing delen met de OR VenD.
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Bijlagen bij het reorganisatieplan
Bijlage 1: Huidig organogram
(peildatum 1 oktober 2018)
Los document

Bijlage 2: Adviesmemo functieonderhoud
Los document

Bijlage 3: Verslag onderbouwing functievergelijking
Los document

Bijlage 4: Nieuw organogram Risicobeheersing
Los document

Bijlage 5: Tabel statusbepaling
Los document

Bijlage 6: Overzicht ontwikkeling formatie directie Risicobeheersing sinds
2015
Los document
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Legenda
Leidinggevende
Medewerker

Totaal aantal fte

0,50
1,00
8,50
10,00

10A
9
8

1,00

12

teamleider T&H
preventiemdw T&H 1
preventiemdw T&H 2
preventiemdw T&H 3

10
1,0
opl
mdw

= schaal
= formatie in FTE
= oplegprofiel
= medewerker

0,50
2,00
4,00
2,75
9,25

teamleider V&A
specialist brandpreventie 2
preventiemdw V&A 1
preventiemdw V&A 2
preventiemdw V&A 3
mdw adm ondersteuning 1
mdw adm ondersteuning 2

0,50
1,00
2,89
1,00
0,60
0,50
1,20
7,69

team V&A Rijn & Venen

V&A=Vergunningen & Advies
T&H=Toezicht & Handhaving

10A
9
8
7

team T&H Binnensticht-Lekstroom

116,94 per datum organisatie- en formatiestaat

teamleider V&A
preventiemdw V&A 1
preventiemdw V&A 2

team V&A Binnensticht-Lekstroom

afdelingshoofd

afdeling Preventie 1

35,64

Risicobeheersing (1) - organiek

ORGANISATIE- EN FORMATIESTAAT

10A
10
9
8
7
7
6

teamleider T&H
preventiemdw T&H 1
preventiemdw T&H 2
preventiemdw T&H 3
preventiemdw T&H 4
mdw adm ondersteuning 2

0,5
1,0
3,0
1,0
1,0
1,20
7,7

team T&H Rijn & Venen
10A
9
8
7
6
6

1,00
3,70
4,17
2,00
1,00
11,87

16
12
12
7
6

11
10
9
7+1
6

1,00

afdeling Preventie 2
afdelingshoofd

team V&A Utrecht

13
11
10
11
10

teamleider V&A
1,00
specialist brandpreventie 2 2,89
preventiemdw V&A 1
3,56
mdw adm ondersteuning 1 + 1,00
opl
mdw adm ondersteuning 2 4,56
13,01

afdelingshoofd
specialist risico en veiligheid 2
specialist risico en veiligheid 3
Beleid en Advies C
specialist brandpreventie 2

afdeling Beleid & Expertise

1,00
1,00
1,00
1,50
1,00
5,50

32,89

directie Risicobeheersing
directeur Risicobeheersing
directiesecretaris
controller
managementassistent 2
afdelingssecretaresse

1,00
2,00
8,39
7,49
18,88

teamT&H Utrecht
teamleider T&H
specialist brandpreventie 2
preventiemdw T&H 1
preventiemdw T&H 2

13

11
10
9
8

Bijlage 1 - Huidig organogram

teamleider V&A
specialist brandpreventie 2
preventiemdw V&A 1
mdw adm ondersteuning 1

0,50
2,00
4,85
1,00
8,35

team V&A Eemland

10A
10
9
7

24,49

1,00

teamleider T&H
preventiemdw T&H 1
preventiemdw T&H 2
preventiemdw T&H 3
mdw adm ondersteuning 2

0,50
1,86
3,00
0,49
1,00
6,85

team T&H Eemland

afdelingshoofd

afdeling Preventie 3

Risicobeheersing (2) - organiek

ORGANISATIE- EN FORMATIESTAAT

10A
9
8
7
6

12

teamleider V&A
specialist brandpreventie 2
preventiemdw V&A 1
preventiemdw V&A 2
mdw adm ondersteuning 1

0,50
1,00
1,00
1,90
0,50
4,90

team V&A Heuvelrug
10A
10
9
8
7

teamleider T&H
preventiemdw T&H 1
preventiemdw T&H 2
preventiemdw T&H 3

0,50
0,89
1,00
1,00
3,39

team T&H Heuvelrug
10A
9
8
7

programma Stimulerende preventie
programmamanager Stimulerende
0,89Preventie
12
managementassistent 2
0,56
7
specialist (brand)veilig leven 2,60
10
mdw (brand)veilig leven
2,50
9
6,55

Bijlage 2 - Adviesmemo functieonderhoud

Memo
Aan:

Coralie Zwarenstein, HRM-adviseur Veiligheidsregio Utrecht

Van:

Marc van Venrooij, Adviseur BuitenhekPlus

Datum:

19 juni 2018

Betreft:

Adviesmemo functieonderhoud 2018

Beste Coralie,
In het voorjaar van 2018 heeft de VRU ons gevraagd te ondersteunen en adviseren bij het
beschrijven en indelen/waarderen van een aantal nieuwe/gewijzigde functies / specifieke
taken. Het betrof/betreft functies / specifieke taken binnen de directie Risicobeheersing.
Hierna volgen de beschrijvingen van de betreffende functies / specifieke taken in de vorm van
de beschreven kerntaken alsmede de bijbehorende inpassingsadviezen. Daarbij is het binnen
de VRU vastgestelde functieboek als uitgangspunt gehanteerd.

2

Informatie analist
Kerntaken:
1. Scant de omgeving op informatie die relevant kan zijn voor het actueel houden van het
risicobeeld ten behoeve van de gehele organisatie.
2. Onderhoudt hiervoor het netwerk met interne en externe relaties (waaronder met
gemeenten), kijkt wat de mogelijkheden zijn van uitwisseling van die informatie en het
beheer van de informatie.
3. Vertaalt data in bruikbare informatie t.b.v. het risicobeeld. Analyseert de data om het
bruikbaar te maken en maakt trendanalyses.
4. Doet voorstellen voor het vertalen van deze trendanalyses naar (fysieke) veiligheid.
5. Fungeert als linking pin voor de afdeling Informatiemanagement & Informatie- en
communicatietechnologie (I&I) vanuit de directie Risicobeheersing om de digitale
transformatie tot stand te brengen. Hierbij ligt het accent in de functie op complexe
analyse van processen en informatie.
6. Schakelt met proceseigenaren, key-users, beleidsmedewerkers en management (sparring
partner op tactisch niveau) binnen de directies en organiseert en regisseert de informatie
behoeftestelling binnen de directie.
7. Zorgt bij de implementatie/inrichting van systemen en processen dat er gebruikers en
verantwoordelijken binnen de directie zijn betrokken en benoemd en dat het
lijnmanagement is aangehaakt.
8. Vertegenwoordigt de VRU in landelijke gremia, stemt af met relevante veiligheidspartijen
en zorgt voor een vertaling van de ontwikkelingen naar de interne organisatie.
Inpassingsadvies:
De functie van Informatie analist past binnen de functiefamilie Specialist. Het merendeel
van de werkzaamheden bestaat immers uit het verrichten van uitvoerende en
analyserende/adviserende werkzaamheden op basis van specialistische kennis. I.c. betreft het
specialistische werkzaamheden op het gebied van informatie analyse e.d.
Binnen de functiefamilie Specialist past de functie alles overwegende binnen bandbreedte C
(schaal 11). Weliswaar blijkt uit het takenpakket niet direct dat een bijdrage aan de visie op
het specifieke werkterrein wordt geleverd, het takenpakket is daarentegen wel complex en
omvattend en het scannen van de omgeving op informatie die relevant kan zijn voor het
actueel houden van het risicobeeld ten behoeve van de gehele organisatie, het vertalen van
data in bruikbare informatie ten behoeve van het risicobeeld, het maken van trendanalyses
en het doen van voorstellen voor het vertalen van deze trendanalyses naar (fysieke)
veiligheid is een aanzienlijke verantwoordelijkheid. Deze taken rechtvaardigen een indeling in
de functie Specialist C. Voor deze functie wordt een WO werk- en denkniveau met kennis en
ervaring op het vakgebied gevraagd, hetgeen past bij het werk- en denkniveau dat van de
functie van Informatie analist verwacht mag worden.
Het profiel Specialist B is te zwaar omdat geen sprake is van het zelfstandig moeten
ontwikkelen van een visie op het specifieke werkterrein, noch van het mede richtinggevend
zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied. Het profiel Specialist D is daarentegen te licht
omdat daarin het meeromvattende karakter van de functie onvoldoende tot uitdrukking komt.

3

Beleidsmedewerker Risicobeheersing
Kerntaken:
1. Signaleert en zo mogelijk vertaalt relevante maatschappelijke (landelijke) ontwikkelingen
naar bruikbare informatie voor het risicobeeld of voor het totale veld van
Risicobeheersing;
2.
3. Adviseert omtrent beleidsmatige en bestuurlijke vraagstukken en stemt dit af met
primaire processen ten behoeve van de veiligheidsketen.
4. Zorgt voor het initiëren, voorbereiden en vormgeven van beleid en creëert draagvlak voor
de visie en het beleid binnen de organisatie;
5. Bereidt bestuurlijke en gemeentelijke overleggen voor en annoteert vergaderstukken voor
de directeur.
6. Vertegenwoordigt de VRU in landelijke gremia (beïnvloeding van wet- en regelgeving),
stemt af met relevante veiligheidspartijen (onder andere omgevingsdiensten) en zorgt
voor een vertaling en afstemming van de ontwikkelingen naar de interne organisatie.
7. Levert een bijdrage aan de gemeentelijke Integrale Veiligheidsplannen (IVP).
8. Heeft een regierol op proces overkoepelende onderwerpen, zoals het meerjarig
opleidingsplan t.b.v. de kwaliteit van de medewerkers.
9.
en menselijk gedrag.
Inpassingsadvies:
De functie van Beleidsmedewerker Risicobeheersing past binnen de functiefamilie Beleid &
Advies. Deze functiefamilie kenmerkt zich door het initiëren, voorbereiden en vormgeven
alsmede het uitdragen van en creëren van draagvlak voor adviezen en/of beleid, het
signaleren, onderzoeken en vertalen van landelijke, provinciale en/of lokale trends en
ontwikkelingen, het adviseren vanuit een vakinhoudelijke achtergrond omtrent beleidsmatige
en organisatorische vraagstukken en het initiëren, organiseren en deelnemen aan externe en
interne overlegverbanden. Dit sluit aan, omdat onder meer sprake is van het adviseren
omtrent beleidsmatige en bestuurlijke vraagstukken en het zorgen voor het initiëren,
voorbereiden en vormgeven van beleid en het creëren van draagvlak voor de visie en het
beleid op het gebied van risicobeheersing binnen de organisatie.
Binnen de functiefamilie Beleid & Advies past de functie binnen bandbreedte C (schaal 11,
omdat het in de functie van Beleidsmedewerker Risicobeheersing gaat om het verrichten van
werkzaamheden op afdelingsoverschrijdend en strategisch/tactisch niveau met het accent op
ontwikkelen op middellange en lange termijn. Het betreft het signaleren en vertalen van
relevante maatschappelijke (landelijke) ontwikkelingen naar bruikbare informatie voor het
risicobeeld of voor het totale veld van Risicobeheersing, het analyseren en beoordelen van
beleidsmatige en bestuurlijke vraagstukken en
het zorgen voor het initiëren, voorbereiden en vormgeven van beleid op het gebied van
risicobeheersing. Voor de functie Beleid & Advies C wordt een WO werk- en denkniveau met
kennis en ervaring op het vakgebied gevraagd, hetgeen past bij het werk- en denkniveau dat
van de functie van Beleidsmedewerker Risicobeheersing verwacht mag worden.
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Data analist
Kerntaken:
1. Analyseert data uit verschillende bronnen intern en extern om daarmee de relevante
2. Stelt een actueel risicobeeld op, op basis van verschillende databronnen en beheert
systemen om het risicobeeld o.a. geografisch zichtbaar te maken
3. Maakt de resultaten van analyses toegankelijk voor het primair proces in de
veiligheidsketen en visualiseert deze toegespitst op diverse doelgroepen (burgers,
bestuurders, partners buiten de VRU, specialisten binnen de VRU).
4. Fungeert als schakel tussen afdeling Informatiemanagement & Informatie- en
communicatietechnologie (I&I), vanuit directie Risicobeheersing waarbij het accent in de
functie ligt op techniek en toepassing van de systemen.
5. Zorgt/stimuleert dat de functionaliteit van managementinformatie verbetert in bestaande
en nieuwe systemen en vanuit processen.
6. Initieert en onderhoudt netwerken en relevante in- en externe contacten, ten behoeve
van het risicobeeld.
Inpassingsadvies:
De functie van Data analist past binnen de functiefamilie Specialist. Het merendeel van de
werkzaamheden
bestaat
immers
uit
het
verrichten
van
uitvoerende
en
analyserende/adviserende werkzaamheden op basis van specialistische kennis. I.c. betreft het
specialistische werkzaamheden op het gebied van data analyse e.d.
Binnen de functiefamilie Specialist past de functie alles overwegende binnen bandbreedte E
(schaal 10). Het betreft immers het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens
en data (uit verschillende bronnen intern en extern) en adviseren over het specifieke
vakgebied (data analyse ten behoeve van risicobeheersing). De functionaris adviseert
zelfstandig over specialistische werkzaamheden ten behoeve van een organisatieonderdeel en
de werkzaamheden zijn redelijk complex (in de relatieve rangordening ten opzichte van de
functie van Informatie analist zijn de werkzaamheden minder complex). Het werk wordt
bepaald door beleidslijnen zoals deze door de directie zijn aangegeven en de voortgang en
afdoening van taken vindt veelal plaats zonder directe controle en/of wordt in belangrijke
mate aan het eigen inzicht overgelaten. Voor de functie Specialist E wordt een HBO werk- en
denkniveau met aanvullende kennis en ervaring op het desbetreffende vakgebied gevraagd,
hetgeen past bij het werk- en denkniveau dat van de functie van Data analist verwacht mag
worden.

5

Medewerker Frontoffice
Kerntaken:
1. Neemt aanvragen van klanten voor alle processen aan, registreert deze in het systeem en
zet deze uit naar het juiste proces. Controleert hiervoor de aanvragen op verschillende
aspecten. Raadpleegt meerdere bronnen en corrigeert eventueel om ervoor te zorgen dat
de stukken en de objectdata compleet zijn.
2. Beheert object- en gebruikersdata door middel van kwaliteitscontroles op de gegevens.
Gaat bij twijfel op zoek naar de juiste gegevens en gebruikt hiervoor relevante
rapportages.
3. Verdeelt, op basis van de werkvoorraad en de werklast van de medewerkers, het werk
ten behoeve van de voorlichtingsprocessen.
4. Heeft veelvuldig contact met medewerkers binnen de processen (in- en extern) over de
dienstverlening.
5. Beantwoordt, op basis van kennis van het systeem, proces gerelateerde vragen van
medewerkers.
6. Handelt vragen en klachten af binnen de gestelde kaders namens Risicobeheersing,
schaalt op indien nodig en monitort de voortgang.
7. Verricht in voorkomende gevallen administratief en/of facilitair ondersteunende
werkzaamheden.
Inpassingsadvies:
Bij de functie van Medewerker frontoffice kan gediscussieerd worden of indeling binnen de
functiefamilie Vakinhoudelijk medewerker of binnen de functiefamilie Ondersteunend
medewerker beter passend is. In de functiefamilie Vakinhoudelijk medewerker ligt het accent
op het verlenen van diensten en/of het verrichten van vakinhoudelijk uitvoerende
werkzaamheden, het zorg dragen voor het tot stand komen van een product en het uitvoeren
van de primaire processen van de organisatie. En in de functiefamilie Ondersteunend
medewerker ligt het accent op het verrichten van werkzaamheden die ondersteunend van
aard zijn en een bijdrage leveren aan het doelgericht en efficiënt laten verlopen van
werkprocessen. Administratief en/of secretarieel ondersteunende functies passen nadrukkelijk
binnen de functiefamilie Ondersteunend medewerker. Bij de voorliggende functie zijn er
argumenten voor en tegen indeling in de functiefamilie Vakinhoudelijk medewerker dan wel
de functiefamilie Ondersteunend medewerker. Binnen de opbouw van de directie
Risicobeheersing wordt de functie van Medewerker frontoffice als overwegend ondersteunend
aan het doelgericht en efficiënt laten verlopen van de primaire werkprocessen beschouwd en
derhalve ingedeeld binnen de functiefamilie Ondersteunend medewerker.
Binnen de functiefamilie van Ondersteunend medewerkers past de functie van Medewerker
frontoffice alles overwegende binnen bandbreedte C (schaal 6). Er is sprake van het
verzorgen van de afhandeling van verschillende veelal enkelvoudige producten aan (interne)
klanten op een afgebakend werkterrein en de werkzaamheden kenmerken zich door het
verrichten van minder complexe ondersteunende werkzaamheden.
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De medewerker frontoffice voert de aanwezige administraties, houdt archieven bij (beheert
object- en gebruikersdata) en is verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden ten
behoeve van een organisatieonderdeel (Risicobeheersing). De voortgang en afdoening van
taken vindt plaats door middel van een steekproefsgewijze controle en de functionaris maakt
gebruik van vastgestelde procedures en/of werkwijzen. Voor de functie Ondersteunend
medewerker C wordt een MBO werk- en denkniveau met enige kennis en ervaring op het
desbetreffende vakgebied gevraagd, hetgeen past bij het werk- en denkniveau dat van de
functie van Medewerker frontoffice verwacht mag worden.
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Specialist Risicobeheersing
Kerntaken:
1. Houdt risicogericht toezicht of adviseert bevoegd gezag op fysieke veiligheid en
brandveiligheid voor de categorie zwaar (complexe omgeving, politiek-bestuurlijk
gevoelige context, meervoudige aanvragen).
a. Voert (risicogericht) toezicht uit of adviseert bevoegde gezagen op industriële
veiligheid en BRZO volgens de gestelde richtlijnen (voor BRZO conform Nieuwe
Inspectie Methodiek).
2. Inventariseert, analyseert en beoordeelt in de cate
het beheer van deze informatie voor het ontwikkelen van risicoa.
l over de
en het genereren van informatie voor de voorbereiding op rampen, zware
ongevallen en andere processen (zoals risicocommunicatie).
3. Stemt proactief af met andere partijen (in- en extern) ten aanzien van fysieke veiligheid,
gezondheidsaspecten,
openbare
veiligheid
en
veiligheidsprojecten
over
veiligheidsvraagstukken in de categorie zwaar die zichtbaar worden bij advisering of
voortvloeien uit het toezicht onder meer bij bouwkundige projecten, bluswatervoorziening
en bereikbaarheid, inrichtingen en evenementen en ter voorbereiding op
incidentbestrijding.
4. Denkt mee in mogelijke oplossingen en overtuigt betrokken partijen van de te kiezen
oplossingsrichting (zowel bevoegd gezag als de vergunninghouder).
5. Initieert en onderhoudt (namens de VRU) netwerken en relevante in- en externe
contacten, ook op landelijk niveau, ten behoeve van expertise ontwikkeling binnen
Risicobeheersing en vertaalt deze in concrete werkprocedures.
6. Beoordeelt risico- en omgevingsgericht bouwkundige, installatietechnische en
organisatorische brandveiligheidsmaatregelen in samenhang en op wet- en regelgeving.
7. Draagt bij aan kennisontwikkeling, kwaliteitsverbetering en procesefficiëntie van het team
(waaronder het beheer van de werkprocessen, werkwijzen, kaders en standaarden) en
heeft hierin een trekkersrol (initieert, coacht).
8. Kan de rollen werkverdeler en/of kwaliteitscontroleur (tot en met categorie zwaar)
invullen.
9. Werkt met diverse specifieke (geautomatiseerde) modellen en systemen onder andere in
het kader van Fire Safety Engineering.
10. Bereidt de uitvoering van complexe (integrale) handhavingstrajecten voor in
samenwerking met bevoegde gezagen en ondersteunt bevoegd gezag hierin, wanneer
wet- en regelgeving niet adequaat wordt nageleefd.
11. Voert (risicogericht) toezicht uit of adviseert bevoegd gezag op ruimtelijke ordening
(omgevingsveiligheid, -visies en -plannen).
12. Adviseert aan het dagelijks bestuur VRU op het aanwijzen van bedrijfsbrandweer en het
toezicht daarop.
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Inpassingsadvies:
De functie van Specialist Risicobeheersing past binnen de functiefamilie Specialist. Het
merendeel van de werkzaamheden bestaat immers uit het verrichten van uitvoerende en
analyserende/adviserende werkzaamheden op basis van specialistische kennis. I.c. betreft het
specialistische werkzaamheden op het gebied van risicobeheersing, te weten advies of
toezicht.
Binnen de functiefamilie Specialist past de functie alles overwegende binnen bandbreedte E
(schaal 10). Het betreft immers het zelfstandig adviseren over specialistische werkzaamheden
ten behoeve van een organisatieonderdeel (advies of toezicht) en de werkzaamheden zijn
relatief gezien (dat wil zeggen in de relatieve rangordening van functies binnen de VRU)
redelijk complex. De Specialist Risicobeheersing houdt immers risicogericht toezicht of
adviseert het bevoegd gezag op fysieke veiligheid en brandveiligheid voor de categorie zwaar
(complexe omgeving, politiek-bestuurlijk gevoelige context, meervoudige aanvragen).
Eventueel kan sprake zijn van het uitvoeren van (risicogericht) toezicht of van het adviseren
van bevoegde gezagen op industriële veiligheid en BRZO volgens de gestelde richtlijnen. De
Specialist Risicobeheersing verzamelt, analyseert en interpreteert gegevens en adviseert over
het specifieke vakgebied (inventariseert, analyseert en beoordeelt in de categorie zwaar over
) en denkt mee in mogelijke oplossingen en overtuigt betrokken partijen van
de te kiezen oplossingsrichting (zowel bevoegd gezag als de vergunninghouder).
Het werk wordt bepaald door beleidslijnen zoals deze door de directie zijn aangegeven en de
voortgang en afdoening van taken vindt veelal plaats zonder directe controle en/of wordt in
belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten. Voor de functie Specialist E wordt een
HBO werk- en denkniveau met aanvullende kennis en ervaring op het desbetreffende
vakgebied gevraagd, hetgeen past bij het werk- en denkniveau dat van de functie van
Specialist Risicobeheersing verwacht mag worden.
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Medewerker Risicobeheersing 1
Kerntaken:
1. Houdt risicogericht toezicht of adviseert bevoegd gezag op fysieke veiligheid en
brandveiligheid voor de categorie middel (complexe omgeving, enkel/meervoudige
aanvragen).
2.
het beheer van deze informatie voor het ontwikkelen van risico3. Stemt proactief af met andere partijen (in- en extern) ten aanzien van fysieke veiligheid,
gezondheidsaspecten,
openbare
veiligheid
en
veiligheidsprojecten
over
veiligheidsvraagstukken in de categorie middel die zichtbaar worden bij advisering of
voortvloeien uit het toezicht onder meer bij bouwkundige projecten, bluswatervoorziening
en bereikbaarheid, inrichtingen en evenementen en ter voorbereiding op
incidentbestrijding.
4. Denkt mee in mogelijke oplossingen en overtuigt betrokken partijen van de te kiezen
oplossingsrichting (zowel bevoegd gezag als de vergunninghouder).
5. Initieert en onderhoudt (namens de VRU) netwerken en relevante in- en externe
contacten, ook op landelijk niveau, ten behoeve van expertise ontwikkeling binnen
Risicobeheersing en vertaalt deze in concrete werkprocedures.
6. Beoordeelt/toetst risicogericht bouwkundige, installatietechnische en organisatorische
brandveiligheidsmaatregelen in samenhang en op wet- en regelgeving.
7. Bereidt de uitvoering van (integrale) handhavingstrajecten voor in samenwerking met
bevoegd gezag en ondersteunt bevoegd gezag hierin, wanneer wet- en regelgeving niet
adequaat wordt nageleefd.
8. Signaleert knel- en verbeterpunten, denkt mee over mogelijke oplossingen tot
kennisontwikkeling, kwaliteitsverbetering en procesefficiëntie van het team en heeft hierin
een trekkersrol (initieert, faciliteert).
9. Kan de rollen werkverdeler (voor alle categorieën) en/of kwaliteitscontroleur (tot en met
categorie middel) invullen;
10. Kan de rol van voorlichter vervullen ten behoeve van (brand)veilig leven.
Inpassingsadvies:
De functie van Medewerker Risicobeheersing 1 past in het generieke functieboek van de VRU
binnen de functiefamilie Vakinhoudelijk medewerker. Een merendeel van de
werkzaamheden bestaat immers uit het verlenen van diensten (aan interne/externe klanten),
dan wel uit het verrichten van vakinhoudelijk uitvoerende werkzaamheden. In casu betreft
het vakinhoudelijk uitvoerende en dienstverlenende werkzaamheden op het gebied van
risicobeheersing, te weten advies of toezicht.
Binnen de functiefamilie van Vakinhoudelijk medewerkers past de functie van Medewerker
Risicobeheersing 1 alles overwegende binnen bandbreedte B (schaal 9). De functionaris
verricht relatief gezien (dat wil zeggen in de relatieve rangordening van functies binnen de
VRU) complexe vakinhoudelijke werkzaamheden en het takenpakket bevat brede en
gevarieerde componenten op veelal meerdere werkterreinen. Dit laatste is niet zozeer van
toepassing.
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De zwaarte van de functie wordt met name bepaald door het houden van risicogericht
toezicht of door het adviseren van het bevoegd gezag op fysieke veiligheid en brandveiligheid
voor de categorie middel (complexe omgeving, enkel/meervoudige aanvragen), alsmede door
het inventariseren, analyseren en beoordelen in de categorie middel
voor het beheer van deze informatie voor het on
Medewerker Risicobeheersing 1 denkt mee in mogelijke oplossingen en overtuigt betrokken
partijen van de te kiezen oplossingsrichting (zowel bevoegd gezag als de vergunninghouder).
De voortgang en afdoening van taken vindt plaats zonder directe controle en/of wordt in
belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten en de functionaris maakt eigen
afwegingen met betrekking tot de uitvoering van de verschillende taken en de planning
daarvan. De Medewerker Risicobeheersing 1 heeft veelvuldig in- en externe contacten, die
ondermeer zijn gericht op het afstemmen van zaken (stemt proactief af met andere partijen
ten aanzien van fysieke veiligheid, gezondheidsaspecten, openbare veiligheid en
veiligheidsprojecten over veiligheidsvraagstukken in de categorie middel die zichtbaar worden
bij advisering of voortvloeien uit het toezicht onder meer bij bouwkundige projecten,
bluswatervoorziening en bereikbaarheid, inrichtingen en evenementen en ter voorbereiding
op incidentbestrijding), het verstrekken van voorlichting en informatie en het verkrijgen van
medewerking en tegengestelde belangen kunnen zich (zowel vanuit het proces toezicht als
vanuit het proces advies) voordoen.
Voor de functie Vakinhoudelijk medewerker B wordt een HBO werk- en denkniveau met
kennis en ervaring op het desbetreffende vakgebied gevraagd, hetgeen past bij het werk- en
denkniveau dat van de functie van Medewerker Risicobeheersing 1 verwacht mag worden.
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Medewerker Risicobeheersing 2
Kerntaken:
1. Houdt risicogericht toezicht of adviseert bevoegd gezag op fysieke veiligheid en
brandveiligheid voor de categorie licht (eenvoudige omgeving, enkelvoudige aanvragen).
2. Inventariseert, analyseert en beoordeelt in de categorie licht o
het beheer van deze informatie voor het ontwikkelen van risico3. Stemt af met andere partijen (in- en extern) in de categorie licht over
veiligheidsvraagstukken
bij
bouwkundige
projecten,
bluswatervoorziening
en
bereikbaarheid, inrichtingen en evenementen en ter voorbereiding op incidentbestrijding.
4. Onderhoudt netwerken en relevante in- en externe contacten ten behoeve van expertise
ontwikkeling binnen Risicobeheersing.
5. Beoordeelt/toetst risicogericht bouwkundige, installatietechnische en organisatorische
brandveiligheidsmaatregelen op wet- en regelgeving.
6. Bereidt de uitvoering van handhavingstrajecten voor in samenwerking met bevoegd
gezag, wanneer wet- en regelgeving niet adequaat wordt nageleefd.
7. Signaleert knel- en verbeterpunten, denkt mee over mogelijke oplossingen tot
kennisontwikkeling, kwaliteitsverbetering en procesefficiëntie van het team (faciliteert).
8. Kan de rol van voorlichter vervullen ten behoeve van (brand)veilig leven.
Inpassingsadvies:
De functie van Medewerker Risicobeheersing 2 past in het generieke functieboek van de VRU
binnen de functiefamilie Vakinhoudelijk medewerker. Een merendeel van de
werkzaamheden bestaat immers uit het verlenen van diensten (aan interne/externe klanten),
dan wel uit het verrichten van vakinhoudelijk uitvoerende werkzaamheden. In casu betreft
het vakinhoudelijk uitvoerende en dienstverlenende werkzaamheden op het gebied van
risicobeheersing, te weten advies of toezicht.
Binnen de functiefamilie van Vakinhoudelijk medewerkers past de functie van Medewerker
Risicobeheersing 2 alles overwegende binnen bandbreedte C (schaal 8). De functionaris
verricht vakinhoudelijke werkzaamheden en het takenpakket bevat brede en gevarieerde
componenten op veelal meerdere werkterreinen. Dit laatste is niet zozeer van toepassing. De
zwaarte van de functie wordt met name bepaald door het houden van risicogericht toezicht of
door het adviseren van het bevoegd gezag op fysieke veiligheid en brandveiligheid voor de
categorie licht (eenvoudige omgeving, enkelvoudige aanvragen), alsmede door het
zorgen voor het
inventariseren, analyseren en beoordelen in de categorie licht
beheer van deze informatie voor het ontwikkelen van risico
.
De voortgang en afdoening van taken vindt veelal plaats zonder directe controle of wordt in
belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten en de functionaris maakt in belangrijke
mate eigen afwegingen met betrekking tot de uitvoering van de verschillende taken en de
planning daarvan.
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De Medewerker Risicobeheersing 2 heeft veelvuldig in- en externe contacten, die ondermeer
zijn gericht op het afstemmen van zaken (stemt af met andere partijen (in- en extern) in de
categorie licht over veiligheidsvraagstukken bij bouwkundige projecten, bluswatervoorziening
en bereikbaarheid, inrichtingen en evenementen en ter voorbereiding op incidentbestrijding),
het eventueel houden van toezicht, het verstrekken van voorlichting en informatie en het
verkrijgen van medewerking en tegengestelde belangen kunnen zich (zowel vanuit het proces
toezicht als vanuit het proces advies) voordoen.
Voor de functie Vakinhoudelijk medewerker C wordt een MBO werk- en denkniveau met zeer
ruime aanvullende kennis en ervaring op het desbetreffende vakgebied gevraagd, hetgeen
past bij het werk- en denkniveau dat van de functie van Medewerker Risicobeheersing 2
verwacht mag worden.
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Manager Risicobeeld, Analyse en Beleid
Kerntaken:
1. Geeft integraal leiding aan en is verantwoordelijk voor het proces RAB en bewaakt de
kwaliteit van de dienstverlening en de productieafspraken (klantgerichtheid) en legt
hierover verantwoording af.
2. Coacht medewerkers en begeleidt ze in hun ontwikkeling.
3. Signaleert wat er in de omgeving, het verzorgingsgebied en de maatschappij aan
ontwikkelingen plaatsvindt en vertaalt de gevolgen van deze ontwikkeling naar
Risicobeheersing alsook naar de gehele veiligheidsketen.
4. Is verantwoordelijk voor het opstellen van een risicobeeld, het actueel houden hiervan en
de vertaling van de impact naar nieuw beleid.
5. Exploreert en stimuleert afdeling overstijgende samenwerking en stemt af op tactisch en
strategisch niveau in het MT over prioriteiten t.b.v. Risicobeheersing. Adviseert proactief
de directeur Risicobeheersing.
6. Profileert de VRU op gebied van risicobeeld, analyse en beleid intern en op landelijk
niveau en anticipeert op en beïnvloedt ontwikkelingen.
7. Zet nieuwe (ontwikkel)lijnen uit. Stuurt op en realiseert de gewenste organisatie
(cultuur)verandering, samen met de medewerkers. Houdt daarbij de balans tussen goingconcern (korte termijn) levering en continue (lange termijn) ontwikkeling in het oog.
8. Initieert de veranderingen in bestaande en nieuwe processen en schakelt hierin met de
proceseigenaren.
9. Adviseert directie over de ontwikkelingen in het verzorgingsgebied.
Inpassingsadvies:
De functie van Manager Risicobeeld, Analyse en Beleid (RAB) past binnen de functiefamilie
van Stafhoofden, districtscommandanten en afdelingshoofden centraal. Het betreft
een functie op het tweede (echelon) leidinggevende niveau en de functionaris geeft leiding
aan een centrale (staf)afdeling. Binnen de functiefamilie Stafhoofden, districtscommandanten
en afdelingshoofden past de functie binnen bandbreedte D (schaal 13), omdat sprake is van
leiding geven aan een lijnafdeling op centraal niveau (met verantwoordingslijn naar de
directeur) waarin één of meer disciplines van beleidsontwikkelende, specialistische en
uitvoerende aard zijn ondergebracht. Het onderdeel/proces RAB is in omvang relatief klein,
maar wel overwegend ontwikkelend van aard en sturend richting de primaire processen
binnen de directie (verantwoordelijkheid voor het opstellen van een risicobeeld, het actueel
houden hiervan en de vertaling van de impact naar nieuw beleid). Van de Manager RAB
worden een conceptueel niveau en een naar buiten toe gerichte en innovatieve houding en
aanpak gevraagd. Bandbreedte C is te zwaar, want het betreft geen complexe centrale
stafafdeling of een complexe beleidsontwikkelende en zeer specialistische lijnafdeling op
centraal niveau. Bandbreedte E is daarentegen te licht, want het betreft ook geen lijnafdeling
op centraal niveau waarin één of meer disciplines van overwegend uitvoerende aard zijn
ondergebracht. De functie van Manager RAB wordt alles overwegende als gelijkwaardig
beschouwd aan en derhalve in hetzelfde profiel ingedeeld als de functies van Manager Advies
of Toezicht en Manager (Brand)Veilig Leven.
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Manager Advies of Toezicht
Kerntaken:
1. Geeft integraal leiding aan en is verantwoordelijk voor het proces Advies of Toezicht,
bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en de productieafspraken (klantgerichtheid)
en legt hierover verantwoording af.
2. Coacht medewerkers en begeleidt ze in hun ontwikkeling.
3. Exploreert en stimuleert afdeling overstijgende samenwerking en stemt af op tactisch en
strategisch niveau in het MT over prioriteiten t.b.v. Risicobeheersing. Adviseert proactief
de directeur Risicobeheersing.
4. Signaleert wat er in de omgeving, het verzorgingsgebied en de maatschappij aan
ontwikkelingen plaatsvindt wat relevant is voor Advies of Toezicht en vertaalt de gevolgen
van deze ontwikkeling naar Risicobeheersing alsook naar de gehele veiligheidsketen.
5. Is verantwoordelijk voor het leveren van input voor op te stellen beleid en de
implementatie van beleid in het advies of toezicht proces.
6. Profileert de VRU op gebied van Advies of Toezicht intern en op landelijk niveau en
anticipeert op en beïnvloedt ontwikkelingen.
7. Zet nieuwe (ontwikkel)lijnen uit. Stuurt op en realiseert de gewenste
organisatie(cultuur)verandering, samen met de medewerkers. Houdt daarbij de balans
tussen going-concern (korte termijn) levering en continue (lange termijn) ontwikkeling in
het oog.
8. Zorgt voor ontwikkeling en uitvoering van (advies/ toezicht)beleid t.b.v. risicobeheersing;
9. Verzorgt het contact ten behoeve van advies en toezicht naar bevoegd gezag (m.n.
grotere politieke gevoeligheid).
Inpassingsadvies:
De functie van Manager Advies of Toezicht past binnen de functiefamilie van Stafhoofden,
districtscommandanten en afdelingshoofden centraal. Het betreft een functie op het
tweede (echelon) leidinggevende niveau en de functionaris geeft leiding aan een centrale
(staf)afdeling.
Binnen
de
functiefamilie
Stafhoofden,
districtscommandanten
en
afdelingshoofden past de functie binnen bandbreedte D (schaal 13), omdat sprake is van
leiding geven aan een lijnafdeling op centraal niveau (met verantwoordingslijn naar de
directeur) waarin één of meer disciplines van beleidsontwikkelende, specialistische en
uitvoerende aard zijn ondergebracht. De onderdelen/processen Advies en Toezicht zijn in
omvang relatief groot, extern gericht (naar gemeenten), specialistisch van aard en in beide
sturen van mensen en processen
managerfuncties gaat
en op resultaten. Bandbreedte C is te zwaar, want het betreft geen complexe centrale
stafafdeling of een complexe beleidsontwikkelende en zeer specialistische lijnafdeling op
centraal niveau. Bandbreedte E is daarentegen te licht, want het betreft ook geen lijnafdeling
op centraal niveau waarin één of meer disciplines van overwegend uitvoerende aard zijn
ondergebracht. De functie van Manager Advies of Toezicht wordt alles overwegende als
gelijkwaardig beschouwd aan en derhalve in hetzelfde profiel ingedeeld als de functies van
Manager Risicobeeld, Analyse en Beleid (RAB) en Manager (Brand)Veilig Leven.
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Manager (Brand)Veilig Leven
Kerntaken:
1. Geeft integraal leiding aan en is verantwoordelijk voor het proces (Brand)Veilig Leven en
bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en de productieafspraken (klantgerichtheid)
en legt hierover verantwoording af.
2. Coacht medewerkers en begeleidt ze in hun ontwikkeling.
3. Initieert, onderhoudt en vertegenwoordigt de VRU in (nieuw op te zetten) samenwerkingsverbanden met in- en externe contacten ten behoeve van (Brand)Veilig Leven.
4. Signaleert wat er in de omgeving, het verzorgingsgebied en de maatschappij aan
ontwikkelingen plaatsvindt wat relevant is voor (Brand)Veilig Leven en vertaalt de
gevolgen van deze ontwikkeling naar Risicobeheersing alsook naar de gehele
veiligheidsketen.
5. Exploreert en stimuleert afdeling overstijgende samenwerking en stemt af op tactisch en
strategisch niveau in het MT over prioriteiten t.b.v. Risicobeheersing. Adviseert proactief
de directeur Risicobeheersing.
6. Is verantwoordelijk voor het leveren van input voor op te stellen beleid en de
implementatie van beleid in het (Brand)veilig leven proces.
7. Profileert de VRU op gebied van (brand)veilig leven intern en op landelijk niveau en
anticipeert op en beïnvloedt ontwikkelingen.
8. Zet nieuwe (ontwikkel)lijnen uit. Stuurt op en realiseert de gewenste
organisatie(cultuur)verandering, samen met de medewerkers. Houdt daarbij de balans
tussen going-concern (korte termijn) levering en continue (lange termijn) ontwikkeling in
het oog.
Inpassingsadvies:
De functie van Manager (Brand)Veilig Leven past binnen de functiefamilie van
Stafhoofden, districtscommandanten en afdelingshoofden centraal. Het betreft een
functie op het tweede (echelon) leidinggevende niveau en de functionaris geeft leiding aan
een centrale (staf)afdeling. Binnen de functiefamilie Stafhoofden, districtscommandanten en
afdelingshoofden past de functie binnen bandbreedte D (schaal 13), omdat sprake is van
leiding geven aan een lijnafdeling op centraal niveau (met verantwoordingslijn naar de
directeur) waarin één of meer disciplines van beleidsontwikkelende, specialistische en
uitvoerende aard zijn ondergebracht. Het onderdeel/proces (Brand)Veilig Leven is in omvang
relatief klein, maar als primair proces wel overwegend specialistisch van aard en vanwege de
externe relaties en (regionale en landelijke) netwerken en de
afbreukrisico s van groot belang voor het imago en de uitstraling van de directie
Risicobeheersing en de VRU als geheel. Bandbreedte C is te zwaar, want het betreft geen
complexe centrale stafafdeling of een complexe beleidsontwikkelende en zeer specialistische
lijnafdeling op centraal niveau. Bandbreedte E is daarentegen te licht, want het betreft ook
geen lijnafdeling op centraal niveau waarin één of meer disciplines van overwegend
uitvoerende aard zijn ondergebracht. De functie van Manager (Brand)Veilig Leven wordt alles
overwegende als gelijkwaardig beschouwd aan en derhalve in hetzelfde profiel ingedeeld als
de functies van Manager Risicobeeld, Analyse en Beleid RAB en Manager Advies of Toezicht.
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Teammanager Frontoffice
Kerntaken:
1. Geeft integraal leiding aan en is verantwoordelijk voor het proces Frontoffice en de
kwaliteit van de dienstverlening en de productieafspraken (klantgerichtheid) en legt
hierover verantwoording af.
2. Coacht medewerkers en begeleidt ze in hun ontwikkeling.
3. Signaleert wat er in de omgeving, het verzorgingsgebied en de maatschappij aan
ontwikkelingen plaatsvindt wat relevant is voor de frontoffice en vertaalt de gevolgen van
deze en interne ontwikkelingen naar Frontoffice.
4. Is verantwoordelijk voor het vertalen van het beleid naar de ondersteuning.
5. Exploreert en stimuleert team overstijgende samenwerking en stemt af op operationeel
en tactisch niveau over prioriteiten t.b.v. Risicobeheersing en stemt af met het
management en de directeur.
6. Regisseert de veranderingen in bestaande en nieuwe processen.
Inpassingsadvies:
De functie van Teammanager Frontoffice past binnen de functiefamilie van
Afdelingshoofden district en Teamleiders. Het betreft een functie op het derde (echelon)
leidinggevende niveau en de functionaris geeft leiding aan een team van medewerkers.
Binnen de functiefamilie Afdelingshoofden district en Teamleiders past de functie binnen
bandbreedte F (schaal 10A), omdat sprake is van leiding geven aan een team op centraal
niveau waarbinnen overwegend vakinhoudelijk uitvoerende (en ondersteunende)
werkzaamheden worden verricht. Bandbreedte E is te zwaar, want het betreft (met name
kijkend naar de aard en het niveau van de functies binnen het team) geen team waarbinnen
overwegend hoogwaardig vakinhoudelijke werkzaamheden worden verricht.
De functie van Teammanager Frontoffice wordt als relatief lichter beschouwd en in een lager
profiel ingedeeld dan de functie van Teammanager Advies of Toezicht.
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Teammanager Advies of Toezicht
Kerntaken:
1. Geeft integraal leiding aan en is mede verantwoordelijk voor het proces Advies of
Toezicht, de kwaliteit van de dienstverlening en de productieafspraken (klantgerichtheid)
en legt hierover verantwoording af.
2. Coacht medewerkers en begeleidt ze in hun ontwikkeling.
3. Zorgt dat de gevolgen van wat er in de omgeving en het primair proces spelen, worden
vertaald naar acties en werkafspraken.
4. Exploreert en stimuleert proces overstijgende samenwerking en stemt af op operationeel
en tactisch niveau over prioriteiten t.b.v. Risicobeheersing;
5. Regisseert de veranderingen in bestaande en nieuwe processen.
6. Verzorgt het contact ten behoeve van advies en toezicht naar bevoegd gezag (m.n.
kleinere politieke gevoeligheid).
7. Draagt (mede) zorg voor de gewenste organisatie(cultuur)verandering, samen met de
medewerkers.
8. Signaleert wat er in de omgeving, het verzorgingsgebied en de maatschappij aan
ontwikkelingen plaatsvindt en wat relevant is voor het deelproces en vertaalt de gevolgen
van deze en interne ontwikkelingen naar het team.
9. Kan in voorkomende gevallen een rol namens de VRU invullen in projecten al dan niet als
projectleider,
de
VRU
vertegenwoordigen
in
landelijke
gremia
of
samenwerkingsverbanden rond actuele ontwikkelingen.
Inpassingsadvies:
De functie van Teammanager Advies of Toezicht past binnen de functiefamilie van
Afdelingshoofden district en Teamleiders. Het betreft een functie op het derde (echelon)
leidinggevende niveau en de functionaris geeft leiding aan een team van medewerkers.
Binnen de functiefamilie Afdelingshoofden district en Teamleiders past de functie binnen
bandbreedte E (schaal 11), omdat sprake is van leiding geven aan een team op centraal
niveau waarbinnen overwegend hoogwaardig vakinhoudelijke werkzaamheden worden
verricht. Het betreft een team/proces op het gebied van Advies of Toezicht. Bandbreedte D is
te zwaar, want het betreft geen team op centraal niveau waarbinnen een aantal
hoogwaardige interdisciplinaire specialistische werkzaamheden worden verricht. Bandbreedte
F is daarentegen te licht, want het betreft ook geen team op centraal niveau waarbinnen
overwegend vakinhoudelijk uitvoerende werkzaamheden worden verricht.
De functie van Teammanager Advies of Toezicht wordt als relatief zwaarder beschouwd dan
en in een hoger profiel ingedeeld dan de functie van Teammanager Frontoffice.
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Samenvattend overzicht inpassingsadviezen
Het vorenstaande leidt tot het onderstaande samenvattend overzicht met inpassingsadviezen:
Specifieke taken
Informatie analist
Beleidsmedewerker Risicobeheersing
Data analist
Medewerker Frontoffice
Specialist Risicobeheersing
Medewerker Risicobeheersing 1
Medewerker Risicobeheersing 2
Manager Risicobeeld, Analyse en Beleid (RAB)
Manager Advies of Toezicht
Manager (Brand)Veilig Leven
Teammanager Frontoffice
Teammanager Advies of Toezicht

Functiefamilie en bandbreedte
Specialist C
Beleid en Advies C
Specialist E
Ondersteunend medewerker C
Specialist E
Vakinhoudelijk medewerker B
Vakinhoudelijk medewerker C
Stafhoofden,
districtscommandanten
en
afdelingshoofden centraal D
Stafhoofden,
districtscommandanten
en
afdelingshoofden centraal D
Stafhoofden,
districtscommandanten
en
afdelingshoofden centraal D
Afdelingshoofden district en Teamleiders F
Afdelingshoofden district en Teamleiders E

Schaal
11
11
10
6
10
9
8
13
13
13
10A
11

De inpassing van twee functies binnen (Brand)Veilig Leven is in een afzonderlijk adviesmemo
gemotiveerd. Volledigheidshalve is in onderstaande tabel de inpassing van deze twee functies
opgenomen:
Specifieke taken
Specialist (Brand)Veilig Leven
Medewerker (Brand)Veilig Leven

Functiefamilie en bandbreedte
Specialist E
Vakinhoudelijk medewerker B

Schaal
10
9

Wij vertrouwen erop jullie met dit memo en de hierin opgenomen inpassingsadviezen van
dienst te zijn en willen onze adviezen indien nodig/gewenst uiteraard graag nader toelichten
en bespreken.
Met vriendelijke groet,
Marc van Venrooij,
Adviseur BuitenhekPlus.
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Bijlage 3 - Verslag onderbouwing functievergelijking

Onderbouwing functievergelijking
Onderbouwing vergelijking functies Risicobeheersing
Versie 3, 23 augustus 2018
De vergelijking is op 6 juni 2018 gedaan door:
 Coralie Zwarenstein, HRM-adviseur VRU
 Ellen Louwerse, Directiesecretaris directie Risicobeheersing VRU
 Marc van Venrooij, Adviseur BuitenhekPlus
Nadien is onderstaand uitgangspunt 3 nog nader uitgewerkt.
1. Uitgangspunten vergelijking
1. De werkingssfeer van deze reorganisatie en functievergelijking heeft betrekking op de
directie Risicobeheersing.
2. De functievergelijking heeft plaatsgevonden conform het binnen de VRU geldende Sociaal
Statuut inclusief de daarin opgenomen definities en het binnen de VRU geldende
functieboek.
3. In eerdere reorganisaties is conform advies van de externe jurist van de VRU bovendien
het volgende uitgangspunt gehanteerd: “De inpassingsregels zijn alleen toepasbaar en
moeten daarom zo uitgelegd worden dat als uitgangspunt geldt dat er altijd maar één
functie als de ongewijzigde c.q. licht gewijzigde functie wordt aangemerkt: dat is de
functie die het meest lijkt op de oude functie. Als er nog een andere functie is die ook wel
wat weg heeft van de oude functie maar die er wel verder vanaf staat moet dat altijd
aangemerkt worden als een nieuwe functie.”
In de onderhavige reorganisatie is advies aan de externe jurist van de VRU gevraagd
inzake de voormalige functies op het gebied van Toezicht & Handhaving enerzijds en
Vergunningverlening & Advies anderzijds en de wens om te komen tot brede
functies/taakomschrijvingen op het gebied van Risicobeheersing (op verschillende
niveaus). Dit in verband met gewenste flexibiliteit in de inzet van capaciteit tussen
toezicht en advies. De volgende specifieke vragen zijn gesteld aan de externe jurist:
Kunnen we twee functies samenvoegen tot 1 taakomschrijving en kunnen we twee
functies aan de ‘was’ kant dan koppelen aan één functie aan de ‘wordt’ kant? En is het
dan handig om beide functies als licht gewijzigd aan te merken?
Hierop is het volgende antwoord gegeven:
Als gesteld kan worden dat voor de functies bij Toezicht & Handhaving en Vergunningverlening & Advies feitelijk een vergelijkbare opleiding en ervaring nodig is en als dat
betekent dat de taken goed ‘uitwisselbaar’ zijn (wat betekent dat een medewerker geacht
mag worden zonder veel moeite te ‘switchen’ tussen de beide taakvelden), is het mogelijk
om het als één functie te beschrijven. Ik heb de indruk uit de verkregen toelichting dat dit
gesteld zou kunnen worden. Dat betekent dat de leidinggevende dan bevoegd is om de
medewerker die de aldus beschreven functie bekleedt, de instructie te geven om in het
ene dan wel in het andere taakveld op te treden en dat dit ook tussentijds kan wijzigen,
zonder dat daarvoor een overplaatsing naar een andere functie nodig is.
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Het voorgaande betekent dat het in de geschetste situatie naar mijn oordeel mogelijk is
om dan twee verschillende functies aan de ‘was kant’ te koppelen met één functie aan de
‘wordt kant’ en dat het in beginsel mogelijk is om twee functies aan de ‘was kant’ als licht
gewijzigd aan te merken en te koppelen aan één functie aan de ‘wordt kant’.
Als een verschillende opleiding of ervaring nodig is, zal echter over verschillende functies
gesproken moeten worden en dan zal dit ook zo beschreven moeten worden.
Conform advies van de externe jurist komt het dus voor dat:
 twee verschillende functies aan de ‘was kant’ worden gekoppeld met één functie aan
de ‘wordt kant’;
 twee functies aan de ‘was kant’ als licht gewijzigd worden aangemerkt ten opzichte
van één functie aan de ‘wordt kant’.
4. In een eerdere reorganisatie is het volgende gesteld: “Functies die zijn aangemerkt als
sleutelfuncties zijn niet vergeleken en komen niet aan de orde in het verslag van de
functievergelijking. Een vergelijking is immers niet relevant omdat voor die functies de
belangstellingsregistratie geldt.” Binnen deze reorganisatie was op 6 juni jl. nog niet
geheel duidelijk welke functies als sleutelfuncties aangemerkt zullen worden. Daarom zijn
wellicht ook functies vergeleken en opgenomen in dit verslag die wellicht op een later
moment alsnog als sleutelfuncties worden aangemerkt.
2. Resultaat vergelijking functies
Manager Risicobeeld, Analyse en Beleid (RAB)
De Manager RAB in de nieuwe organisatiestructuur gaat integraal leiding geven aan en is
verantwoordelijk voor het proces Risicobeeld, Analyse en Beleid. De Manager RAB is onder
andere verantwoordelijk voor het opstellen van een risicobeeld, het actueel houden hiervan
en de vertaling van de impact naar nieuw beleid, alsmede voor het profileren van de VRU op
het gebied van RAB.
De functie van Manager RAB in de nieuwe organisatiestructuur is vergeleken ten opzichte van
de functie van Afdelingshoofd Beleid & Expertise in de oude organisatiestructuur. Deze functie
is ingedeeld in de generieke functie Stafhoofden, Districtscommandanten en Afdelingshoofden
centraal D (schaal 13).
Conclusie: Het gaat in beide functies met name om centraal georganiseerde beleids- en
risicoprofiel taken. Het profiel van de afdeling (oude structuur) c.q. het proces (nieuwe
structuur) en de functieopbouw daarbinnen wijzigt wel enigszins. De functiefamilie en
bandbreedte en bijbehorende functieschaal komen overeen. Er is sprake van een licht
gewijzigde functie.
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Manager (Brand)Veilig Leven
De Manager (Brand)Veilig Leven in de nieuwe organisatiestructuur gaat integraal leiding
geven aan en is verantwoordelijk voor het proces (Brand)Veilig Leven. De Manager
(Brand)Veilig Leven is onder andere verantwoordelijk voor het initiëren, onderhouden en
vertegenwoordigen van de VRU in (nieuw op te zetten) samenwerkingsverbanden met in- en
externe contacten ten behoeve van (Brand)Veilig Leven, alsmede voor het profileren van de
VRU op het gebied van (Brand)Veilig Leven.
De functie van Manager (Brand)Veilig Leven in de nieuwe organisatiestructuur is vergeleken
ten opzichte van de functie van Programmamanager Stimulerende Preventie. Deze functie is
ingedeeld in de generieke functie Specialist A, schaal 12 (de nadien toegevoegde
functiefamilie Project- en Programmamanagement bestond op dat moment nog niet).
Stimulerende Preventie was dus eerst een programma en als aanname geldt dat het nu een
afdeling wordt. Daarbij hoort een andere, namelijk hiërarchisch leidinggevende, positie met
andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voor de functie van Manager (Brand)Veilig
Leven geldt een andere functiefamilie en bandbreedte en bijbehorende functieschaal:
Stafhoofden, Districtscommandanten en Afdelingshoofden centraal D (schaal 13).
Conclusie: Gelet op het vorenstaande is sprake van een sterk gewijzigde functie.
Manager Advies of Toezicht
De Manager Advies of Toezicht in de nieuwe organisatiestructuur gaat integraal leiding geven
aan en is verantwoordelijk voor het proces Advies of het proces Toezicht. De Manager Advies
of Toezicht zorgt onder andere voor ontwikkeling en uitvoering van (advies / toezicht) beleid
ten behoeve van risicobeheersing, de implementatie van beleid in het advies of toezicht
proces, alsmede voor het profileren van de VRU op het gebied van Advies of Toezicht.
De functie van Manager Advies of Toezicht in de nieuwe organisatiestructuur is vergeleken ten
opzichte van de navolgende functies in de oude organisatiestructuur:
Afdelingshoofd Preventie 1
 Aantal vakdisciplines neemt af (van 2 naar 1).
 Verandering van functioneren binnen een werkgebied naar regionaal.
 Was ingedeeld in de functiefamilie Afdelingshoofden district en Teamleiders met
bandbreedte C (schaal 12); functiefamilie, bandbreedte, functieschaal en van toepassing
zijnde competenties wijzigen.
Conclusie: Er is sprake van een wezenlijke verandering in de nieuwe situatie waarbij kan
worden gesteld dat de taken/werkzaamheden met dit samenstel in de oude
organisatiestructuur niet voorkwamen. De functie van Afdelingshoofd Preventie werkgebied 1
moet, omdat er ook geen match met een andere functie binnen de nieuwe
organisatiestructuur te vinden is, derhalve als een vervallen functie worden aangemerkt.
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Afdelingshoofd Preventie 2
 Aantal vakdisciplines neemt af (van 2 naar 1).
 Verandering van functioneren binnen een werkgebied naar regionaal.
 Was ingedeeld in de functiefamilie Afdelingshoofden district en Teamleiders met
bandbreedte B (schaal 13); functiefamilie en van toepassing zijnde competenties wijzigen.
Conclusie: Er is sprake van een wezenlijke verandering in de nieuwe situatie waarbij kan
worden gesteld dat de taken/werkzaamheden met dit samenstel in de oude
organisatiestructuur niet voorkwamen. De functie van Afdelingshoofd Preventie werkgebied 2
moet, omdat er ook geen match met een andere functie binnen de nieuwe
organisatiestructuur te vinden is, derhalve als een vervallen functie worden aangemerkt.
Afdelingshoofd Preventie 3
 Aantal vakdisciplines neemt af (van 2 naar 1).
 Verandering van functioneren binnen een werkgebied naar regionaal.
 Was ingedeeld in de functiefamilie Afdelingshoofden district en Teamleiders met
bandbreedte C (schaal 12); functiefamilie, bandbreedte, functieschaal en van toepassing
zijnde competenties wijzigen.
Conclusie: Er is sprake van een wezenlijke verandering in de nieuwe situatie waarbij kan
worden gesteld dat de taken/werkzaamheden met dit samenstel in de oude
organisatiestructuur niet voorkwamen. De functie van Afdelingshoofd Preventie werkgebied 3
moet, omdat er ook geen match met een andere functie binnen de nieuwe
organisatiestructuur te vinden is, derhalve als een vervallen functie worden aangemerkt.
Teammanager Advies of Toezicht
De Teammanager Advies of Toezicht in de nieuwe organisatiestructuur gaat integraal leiding
geven aan en is mede verantwoordelijk voor het proces Advies of het proces Toezicht. De
Teammanager Advies of Toezicht zorgt onder andere voor het (laten) vertalen van de
gevolgen van wat er in de omgeving en het primair proces speelt naar acties en
werkafspraken, alsmede voor het regisseren van de veranderingen in bestaande en nieuwe
processen.
De functie van Teammanager Advies of Toezicht in de nieuwe organisatiestructuur is
vergeleken ten opzichte van de navolgende functies in de oude organisatiestructuur:
Teamleider Preventie 1
 Hier deed men fifty-fifty Vergunningen & Advies en Toezicht & Handhaving.
 Verandering van functioneren binnen een werkgebied naar regionaal.
 Was ingedeeld in de functiefamilie Afdelingshoofden district en Teamleiders met
bandbreedte F (schaal 10A); bandbreedte en functieschaal wijzigen.
Conclusie: Er is sprake van een wezenlijke verandering in de nieuwe situatie en van een sterk
gewijzigde functie.
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Teamleider Preventie 2
 Deed al alleen Advies of Toezicht.
 Verandering van functioneren binnen een werkgebied naar regionaal.
 Was ingedeeld in de functiefamilie Afdelingshoofden district en Teamleiders met
bandbreedte E (schaal 11); bandbreedte en functieschaal wijzigen niet.
Conclusie: De verandering is hier kleiner dan geldt voor de Teamleiders preventie binnen
werkgebied 1 en 3 (alleen verandering van functioneren binnen een werkgebied naar
regionaal). Er is sprake van een licht gewijzigde functie.
Teamleider Preventie 3
 Hier deed men fifty-fifty Vergunningen & Advies en Toezicht & Handhaving.
 Verandering van functioneren binnen een werkgebied naar regionaal.
 Was ingedeeld in de functiefamilie Afdelingshoofden district en Teamleiders met
bandbreedte F (schaal 10A); bandbreedte en functieschaal wijzigen.
Conclusie: Er is sprake van een wezenlijke verandering in de nieuwe situatie en van een sterk
gewijzigde functie.
Teammanager Frontoffice
De Teammanager Frontoffice in de nieuwe organisatiestructuur gaat integraal leiding geven
aan en is verantwoordelijk voor het proces Frontoffice. De Teammanager Frontoffice is onder
andere verantwoordelijk voor het vertalen van het beleid naar de ondersteuning, alsmede
voor het regisseren van de veranderingen in bestaande en nieuwe processen.
De functie van Teammanager Advies of Toezicht in de nieuwe organisatiestructuur is
vergeleken ten opzichte van de navolgende functies in de oude organisatiestructuur:
Teamleider V&A en Teamleider T&H binnen werkgebied 1 en 3
Deze functies zijn weliswaar in dezelfde functiefamilie, bandbreedte en bijbehorende
functieschaal ingedeeld. Op functie-inhoud komen deze functies echter totaal niet overeen.
Medewerker Administratieve Ondersteuning 1 met oplegprofiel
Deze functie is ingeschaald in schaal (7 + 1 voor het oplegprofiel =) 8. De functiefamilie,
bandbreedte en bijbehorende functieschaal komen in de verste verte niet overeen (3 schalen
verschil).
Conclusie: er is sprake van een nieuwe functie.
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Informatieanalist
De Informatieanalist in de nieuwe organisatiestructuur gaat onder andere zorg dragen voor
het scannen van de omgeving op informatie die relevant kan zijn voor het actueel houden van
het risicobeeld ten behoeve van de gehele organisatie, voor het vertalen van data in
bruikbare informatie ten behoeve van het risicobeeld, voor het maken van trendanalyses en
voor het doen van voorstellen voor het vertalen van deze trendanalyses naar (fysieke)
veiligheid.
De functie van Specialist Risico en Veiligheid 2 in de oude organisatiestructuur komt het
dichtst in de buurt bij de functie van Informatieanalist in de nieuwe organisatiestructuur.
Daarin staat namelijk onder andere als taak het ontwikkelen van risicoscenario’s en het
genereren van risico-informatie hierover als onderdeel van het cyclisch beleidsproces. Dit is in
deze functie echter slechts een onderdeel binnen een bredere specialistische functie op het
gebied van risico en veiligheid. In de functie van Informatieanalist in de nieuwe
organisatiestructuur ligt het accent juist nadrukkelijk op het verrichten van specialistische
werkzaamheden op het gebied van informatie analyse e.d. (zie hiervoor). De overeenkomsten
zijn dus alles overwegende beperkt. Anders gesteld: de functie van Informatieanalist bevat in
overwegende mate taken/werkzaamheden die in de oude organisatiestructuur niet werden
uitgevoerd binnen de directie Risicobeheersing.
Conclusie: Het betreft hier in de vergelijking een nieuwe functie, omdat de functie van
Informatieanalist met dit samenstel
aan taken/werkzaamheden
in de oude
organisatiestructuur niet voorkwam binnen de directie Risicobeheersing.
Beleidsmedewerker risicobeheersing
De Beleidsmedewerker risicobeheersing in de nieuwe organisatiestructuur gaat onder andere
zorg dragen voor het signaleren en vertalen van relevante maatschappelijke (landelijke)
ontwikkelingen, het analyseren en beoordelen van trends en/of risico’s, het adviseren omtrent
beleidsmatige en bestuurlijke vraagstukken en het zorgen voor het initiëren, voorbereiden en
vormgeven van beleid en creëren van draagvlak voor de visie en het beleid binnen de
organisatie.
In de oude organisatiestructuur is er een beleidsfunctie die is ingedeeld in Beleid & Advies C.
Er is geen beschrijving op organiek niveau beschikbaar. Wel is duidelijk dat het een
beleidsfunctie op niveau C (schaal 11) binnen de directie Risicobeheersing en dus op het
gebied van Risicobeheersing betreft.
Conclusie: Het betreft hier in de vergelijking een ongewijzigde functie, omdat de inhoud van
het werk en ook de van toepassing zijnde functiefamilie, bandbreedte en functieschaal gelijk
blijven.
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Voor de volledigheid is ook met de functie van Specialist Risico en Veiligheid 2 in de oude
organisatiestructuur een vergelijking gemaakt. Daarin staat namelijk onder andere als taak
het mede adviseren en opstellen van wijzigings- en verbetervoorstellen in het beleid van
deelgebieden binnen risico en veiligheid en mede implementeren en uitvoeren daarvan. Dit is
in deze functie echter slechts een onderdeel binnen een bredere specialistische functie op het
gebied van risico en veiligheid. In de functie van Beleidsmedewerker risicobeheersing in de
nieuwe organisatiestructuur ligt het accent nadrukkelijk op de beleidsontwikkeling en
(beleids)advisering. De overeenkomsten zijn alles overwegende beperkt.
Conclusie: Het betreft hier in de vergelijking een sterk gewijzigde functie.
Data analist
De Data analist in de nieuwe organisatiestructuur gaat onder andere zorg dragen voor het
analyseren van data uit verschillende bronnen intern en extern om daarmee de relevante
informatie te verzamelen en om inzicht te krijgen in de risico’s van het verzorgingsgebied,
alsmede voor het opstellen van een actueel risicobeeld.
De functie van Specialist Risico en Veiligheid 3 in de oude organisatiestructuur komt het
dichtst in de buurt bij de functie van Data analist in de nieuwe organisatiestructuur. Daarin
staat namelijk onder andere als taak het bijdragen aan het ontwikkelen van risicoscenario’s
en het genereren van risico-informatie hierover als onderdeel van het cyclisch beleidsproces.
Dit is in deze functie echter slechts een onderdeel binnen een bredere specialistische functie
op het gebied van risico en veiligheid. In de functie van Data analist in de nieuwe
organisatiestructuur ligt het accent juist nadrukkelijk op het verrichten van specialistische
werkzaamheden op het gebied van data analyse e.d. (zie hiervoor). De overeenkomsten zijn
dus alles overwegende beperkt. Anders gesteld: de functie van Data analist bevat in
overwegende mate taken/werkzaamheden die in de oude organisatiestructuur niet werden
uitgevoerd binnen de directie Risicobeheersing.
Conclusie: Het betreft hier in de vergelijking een nieuwe functie, omdat de functie van Data
analist met dit samenstel aan taken/werkzaamheden in de oude organisatiestructuur niet
voorkwam binnen de directie Risicobeheersing.
Managementassistent
De Managementassistent (2) in de nieuwe organisatiestructuur gaat brede/hoogwaardige
managementondersteuning leveren aan de directeur Risicobeheersing.
De functie van Managementassistent 2 is ingedeeld in de functiefamilie Ondersteunend
medewerker met bandbreedte B (functieschaal 7). Ten opzichte van de oude
organisatiestructuur blijft de inhoud van het werk hetzelfde en blijven ook de van toepassing
zijnde functiefamilie, bandbreedte en bijbehorende functieschaal gelijk.
Conclusie: Het betreft een ongewijzigde functie, omdat de inhoud van het werk en ook de van
toepassing zijnde functiefamilie, bandbreedte en bijbehorende functieschaal gelijk blijven.
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Medewerker frontoffice
De Medewerker frontoffice in de nieuwe organisatiestructuur gaat onder andere zorg dragen
voor het aannemen van aanvragen van klanten voor alle processen, het registreren van deze
aanvragen in een systeem en het uitzetten van de aanvragen naar het juiste proces, voor het
beheren van object- en gebruikersdata, voor het beantwoorden van proces gerelateerde
vragen van medewerkers en voor het afhandelen van vragen en klachten.
De functie van Medewerker frontoffice in de nieuwe organisatiestructuur is vergeleken ten
opzichte van de navolgende functies in de oude organisatiestructuur:
Medewerker Administratieve Ondersteuning 2
In de functie van Medewerker Administratieve Ondersteuning 2 ligt het accent op het
verrichten van diverse ondersteunende werkzaamheden op de afdeling, het verstrekken van
informatie aan derden en het verwerken en mede opstellen van uitgaande correspondentie,
rapporten en dergelijke. Deze functie is ingedeeld in de generieke functie Ondersteunend
medewerker C (schaal 6).
Conclusie: Het betreft in de vergelijking een licht gewijzigde functie, omdat de aard van de
werkzaamheden weliswaar wat anders wordt, maar de functiefamilie, bandbreedte en
bijbehorende functieschaal gelijk blijven.
Medewerker Administratieve Ondersteuning 1
In de functie van Medewerker Administratieve Ondersteuning 1 ligt het accent op het
verrichten van coördinerende werkzaamheden ter ondersteuning van activiteiten binnen het
team / de afdeling en eventueel met andere onderdelen van de organisatie. Deze functie is
ingedeeld in de generieke functie Ondersteunend medewerker B (schaal 7).
Conclusie: Het betreft in de vergelijking een sterk gewijzigde functie, omdat de aard van de
werkzaamheden wezenlijk anders wordt (de coördinerende werkzaamheden vallen weg), de
functiefamilie weliswaar gelijk blijft, maar de bandbreedte en bijbehorende functieschaal
wijzigen.
Afdelingssecretaresse
De Afdelingssecretaresse in de nieuwe organisatiestructuur gaat secretariële, ondersteunende
en administratieve werkzaamheden ten behoeve van een organisatieonderdeel verrichten.
De functie van Afdelingssecretaresse is ingedeeld in de functiefamilie Ondersteunend
medewerker met bandbreedte C (functieschaal 6). Ten opzichte van de oude
organisatiestructuur blijft de inhoud van het werk hetzelfde en blijven ook de van toepassing
zijnde functiefamilie, bandbreedte en bijbehorende functieschaal gelijk.
Conclusie: Het betreft een ongewijzigde functie, omdat de inhoud van het werk en ook de van
toepassing zijnde functiefamilie, bandbreedte en bijbehorende functieschaal gelijk blijven.
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Applicatiebeheerder
De functie van Applicatiebeheerder is reeds beschreven en komt reeds voor binnen de VRU.
De functie is dus weliswaar niet nieuw voor de VRU, maar wel nieuw binnen de directie
Risicobeheersing.
Conclusie: Het betreft hier in de vergelijking een nieuwe functie, omdat de functie van
Applicatiebeheerder met dit samenstel aan taken/werkzaamheden in de oude
organisatiestructuur niet voorkwam binnen de directie Risicobeheersing.
Specialist risicobeheersing
De Specialist risicobeheersing in de nieuwe organisatiestructuur gaat onder andere zorg
dragen voor het houden van risicogericht toezicht of het adviseren van bevoegd gezag op
fysieke veiligheid en brandveiligheid voor de categorie zwaar, het inventariseren, analyseren
en beoordelen in de categorie zwaar over risico’s en zorgen voor het beheer van deze
informatie voor het ontwikkelen van risicoscenario’s en het meedenken in mogelijke
oplossingen en overtuigen van betrokken partijen van de te kiezen oplossingsrichting (zowel
bevoegd gezag als de vergunninghouder).
De functie van Specialist risicobeheersing in de nieuwe organisatiestructuur is vergeleken ten
opzichte van de navolgende functies in de oude organisatiestructuur:
Specialist Risico en Veiligheid 3
In de functie van Specialist Risico en Veiligheid 3 ligt het accent onder andere op het
verrichten van specialistische werkzaamheden op het gebied van risicobeheersing en proactie.
Dit heeft betrekking op ondermeer evenementen, ruimtelijke ordening (BEVI),
transportmodaliteiten en industriële veiligheid (onder andere BRZO). Deze functie is ingedeeld
in de generieke functie Specialist E (schaal 10).
Conclusie: Het betreft in de vergelijking een licht gewijzigde functie, omdat de werkzaamheden in de functie Specialist Risico en Veiligheid 3 in een breder verband terugkomen in de
functie van Specialist risicobeheersing in de nieuwe organisatiestructuur en ook de van
toepassing zijnde functiefamilie, bandbreedte en bijbehorende functieschaal gelijk blijven.
Specialist Brandpreventie 2
In de functie van Specialist Brandpreventie 2 ligt het accent onder andere op het verrichten
van specialistische werkzaamheden op het gebied van risicobeheersing en preventie. Dit heeft
betrekking op ondermeer evenementen en brandveiligheid, beoordelen en adviseren over de
veiligheid van complexe bouwkundige projecten, installaties, milieuzaken, gebruik van
gebouwen en evenementen en het geven van oplossingen en toetsen van
vergunningaanvragen op brandveiligheid en geven van aanwijzingen of nadere richtlijnen.
Deze functie is ingedeeld in de generieke functie Specialist E (schaal 10).
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Conclusie: Het betreft in de vergelijking een licht gewijzigde functie, omdat de
werkzaamheden in de functie Specialist Brandpreventie 2 in een breder verband terugkomen
in de functie van Specialist risicobeheersing in de nieuwe organisatiestructuur en ook de van
toepassing zijnde functiefamilie, bandbreedte en bijbehorende functieschaal gelijk blijven.
Medewerker risicobeheersing 1
De Medewerker risicobeheersing 1 in de nieuwe organisatiestructuur gaat onder andere zorg
dragen voor het houden van risicogericht toezicht of het adviseren van bevoegd gezag op
fysieke veiligheid en brandveiligheid voor de categorie middel, het inventariseren, analyseren
en beoordelen in de categorie middel over risico’s en zorgen voor het beheer van deze
informatie voor het ontwikkelen van risicoscenario’s en het meedenken in mogelijke
oplossingen en overtuigen van betrokken partijen van de te kiezen oplossingsrichting (zowel
bevoegd gezag als de vergunninghouder).
De functie van Medewerker risicobeheersing 1 in de nieuwe organisatiestructuur is vergeleken
ten opzichte van de navolgende functies in de oude organisatiestructuur:
Preventiemedewerker Vergunningverlening en Advisering 1
In de functie van Preventiemedewerker Vergunningverlening en Advisering 1 ligt het accent
onder andere op het zorg dragen voor vertaling van vastgesteld beleid in concrete
maatregelen, richtlijnen en procedures en bijdragen aan het actualiseren van verordeningen
en/of regelgeving op het gebied van brandveiligheid, op het uitvoeren van inspecties
brandpreventie, brandveilig gebruik met betrekking tot bouwen, installaties en organisatie en
op brandveiligheidsadvisering ten behoeve van het verlenen van vergunningen / meldingen
van gebruik, bouw, evenementen en milieu. Deze functie is ingedeeld in de generieke functie
Vakinhoudelijk medewerker B (schaal 9).
Conclusie: Het betreft in de vergelijking een licht gewijzigde functie, omdat de
werkzaamheden in de functie Preventiemedewerker Vergunningverlening en Advisering 1 in
een breder verband terugkomen in de functie van Medewerker risicobeheersing 1 in de
nieuwe organisatiestructuur en ook de van toepassing zijnde functiefamilie, bandbreedte en
bijbehorende functieschaal gelijk blijven.
Preventiemedewerker Toezicht en Handhaving 1
In de functie van Preventiemedewerker Toezicht en Handhaving 1 ligt het accent onder
andere op het zorg dragen voor vertaling van vastgesteld beleid in concrete maatregelen,
richtlijnen en procedures en bijdragen aan het actualiseren van verordeningen en/of
regelgeving op het gebied van brandveiligheid, op toezicht en handhaving in het kader van
brandveilig gebruik met betrekking tot bouwen, installaties en organisatie en milieu, in het
kader van evenementen en in het kader van klachten van brandonveilige situaties, alsmede
op integrale handhaving in samenwerking met andere gemeentelijke en provinciale diensten.
Deze functie is ingedeeld in de generieke functie Vakinhoudelijk medewerker B (schaal 9).
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Conclusie: Het betreft in de vergelijking een licht gewijzigde functie, omdat de
werkzaamheden in de functie Preventiemedewerker Toezicht en Handhaving 1 in een breder
verband terugkomen in de functie van Medewerker risicobeheersing 1 in de nieuwe
organisatiestructuur en ook de van toepassing zijnde functiefamilie, bandbreedte en
bijbehorende functieschaal gelijk blijven.
Medewerker risicobeheersing 2
De Medewerker risicobeheersing 2 in de nieuwe organisatiestructuur gaat onder andere zorg
dragen voor het houden van risicogericht toezicht of het adviseren van bevoegd gezag op
fysieke veiligheid en brandveiligheid voor de categorie licht, het inventariseren, analyseren en
beoordelen in de categorie licht over risico’s en zorgen voor het beheer van deze informatie
voor het ontwikkelen van risicoscenario’s en het afstemmen met andere partijen (in- en
extern) in de categorie licht over veiligheidsvraagstukken bij bouwkundige projecten,
bluswatervoorziening en bereikbaarheid, inrichtingen en evenementen en ter voorbereiding
op incidentbestrijding.
De functie van Medewerker risicobeheersing 2 in de nieuwe organisatiestructuur is vergeleken
ten opzichte van de navolgende functies in de oude organisatiestructuur:
Preventiemedewerker Vergunningverlening en Advisering 2
In de functie van Preventiemedewerker Vergunningverlening en Advisering 2 ligt het accent
onder andere op het uitvoeren van brandveiligheidsadvisering ten behoeve van vergunningen
en meldingen met betrekking tot gebruik, bouw, evenementen en milieu en op het uitvoeren
van inspecties brandpreventie, brandveilig gebruik met betrekking tot bouwen, installaties en
organisatie. Deze functie is ingedeeld in de generieke functie Vakinhoudelijk medewerker C
(schaal 8).
Conclusie: Het betreft in de vergelijking een licht gewijzigde functie, omdat de
werkzaamheden in de functie Preventiemedewerker Vergunningverlening en Advisering 2 in
een breder verband terugkomen in de functie van Medewerker risicobeheersing 2 in de
nieuwe organisatiestructuur en ook de van toepassing zijnde functiefamilie, bandbreedte en
bijbehorende functieschaal gelijk blijven.
Preventiemedewerker Toezicht en Handhaving 2
In de functie van Preventiemedewerker Toezicht en Handhaving 2 ligt het accent onder
andere op toezicht en handhaving in het kader van brandveilig gebruik met betrekking tot
bouwen, installaties en organisatie en milieu, in het kader van evenementen en in het kader
van klachten van brandonveilige situaties, alsmede op integrale handhaving in samenwerking
met andere gemeentelijke en provinciale diensten. Deze functie is ingedeeld in de generieke
functie Vakinhoudelijk medewerker C (schaal 8).
Conclusie: Het betreft in de vergelijking een licht gewijzigde functie, omdat de
werkzaamheden in de functie Preventiemedewerker Toezicht en Handhaving 2 in een breder
verband terugkomen in de functie van Medewerker risicobeheersing 2 in de nieuwe
organisatiestructuur en ook de van toepassing zijnde functiefamilie, bandbreedte en
bijbehorende functieschaal gelijk blijven.
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Tenslotte
De onderstaande functies vallen naar alle waarschijnlijkheid buiten de werkingssfeer van de
reorganisatie:
 Directeur Risicobeheersing
 Directiesecretaris
 Controller
Voor de functies van Specialist (Brand)Veilig Leven en Medewerker (Brand)Veilig Leven geldt
het volgende:
 Op dit moment worden deze beide functies geformaliseerd. Dan geldt bij reorganisatie dat
ze ongewijzigd overgaan.
 Mocht het formaliseren niet rond zijn voor de reorganisatie, dan zijn het nieuwe functies
die ingevuld moeten worden conform de afspraken in het Sociaal Statuut.
Van de volgende functies uit de oude organisatiestructuur wordt verwacht dat deze
gedurende een zekere periode in de vorm van een uitgroeiconstructie terugkomen in de
nieuwe organisatiestructuur:
 Specialist Risico en Veiligheid 2
 Preventiemedewerker Vergunningverlening en Advisering 3
 Preventiemedewerker Toezicht en Handhaving 3
 Preventiemedewerker Toezicht en Handhaving 4
En wellicht geldt ditzelfde voor de functie van:
 Medewerker Administratieve Ondersteuning 1
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Bijlage 4 - Nieuw organogram

Risicobeheersing - organiek
directie Risicobeheersing
directeur Risicobeheersing
directiesecretaris
controller
managementassistent 2

1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

Team adm. ondersteuning
teammanager Frontoffice 1,00
afdelingssecretaresse
3,00
mdw frontoffice
8,80
applicatiebeheerder
1,00
mdw adm ondersteuning 1 1,30
15,10

Risicobeeld Analyse & Beleid / RAB
manager RAB
0,90
beleidsmdw risicobeheersing4,00
informatie analist
2,00
data analist
2,00
8,90

Totaal aantal fte
waarvan voor V&A
Waarvan voor T&H

118,50
33,00
51,50

13
11
11
10

Advies
manager Advies/Toezicht 131,00
1,0
teammanager
2,00
specialist risicobeheersing 7,00
mdw risicobeheersing 1
12,30
mdw risicobeheersing 2
7,40
specialist R&V 2
2,70
preventiemdw V&A 3
0,60
33,00

Legenda
leidinggevende
medewerker
tijdelijke functie / uitgroeifunctie

16
12
12
7

10A
6
6
8
7

Toezicht
13
11
10
9
8
11
7

*

manager Advies/Toezicht
1,00
teammanager
2,00
specialist risicobeheersing 8,00
mdw risicobeheersing 1
18,60
mdw risicobeheersing 2
17,30
preventiemdw T&H 3
3,60
preventiemdw T&H 4
1,00
51,50

mdw= medewerker
V&A=Vergunningen & Advies
T&H=Toezicht & Handhaving

(Brand) Veilig Leven / (B)VL
13
11
10
9
8
7
6

*
**
10
1,0

manager (B)VL
specialist (B)VL
mdw (B)VL
**

0,90
2,60
2,50
6,00

13
10
9

= incl. toename vanwege Vijfheerenlanden (1,15 fte)
= incl. toename vanwege Vijfheerenlanden (1,75 fte)
= schaal
= formatie in FTE

Bijlage 5 - Tabel statusbepaling

Statusbepaling functies directie Risicobeheersing
Zoals bedoeld in het Sociaal Statuut VRU van 29 september 2014 artikel XIV.2.3 sub b derde bullit
Alle functies zijn in dit overzicht opgenomen, omdat in een aantal gevallen de status 'ongewijzigd' is, maar de plaatsing in afdeling/team wijzigt.

nr. afdeling/team
1 directie

2 Beleid en Expertise
3 Afdeling Preventie 2
4 Afdeling Preventie 1 & 3

generieke indeling
Directie
Stafhfd, Districtscom en
Afdelingshoofden Centraal
Afdelingshoofden districten en
Teamleiders
Afdelingshoofden districten en
Teamleiders

bandbreedte
functie
C
Directeur Risicobeheersing

formatie
schaal
1,00
16

D

Afdelingshoofd Beleid & Expertise

1,00

13

B

Afdelingshoofd Preventie 2 (UT)

1,00

13

D

Afdelingshoofd Preventie

2,00

12

5

NIEUW
afdeling/team
directie

RAB

7 Afdeling Preventie 2
8 Afdeling Preventie 1 & 3
9 Afdeling Preventie 2
10 Afdeling Preventie 1 & 3

Beleid en advies
Afdelingshoofden
Teamleiders
Afdelingshoofden
Teamleiders
Afdelingshoofden
Teamleiders
Afdelingshoofden
Teamleiders

Frontoffice

F

Teammanager Frontoffice

1,0

directie
directie
directie

Specialist
Beleid en Advies
Ondersteunend medewerker

A
A
B

Controller
Directiesecretaris
Managementassistent 2

1,0
1,0
1,0

12 Ongewijzigd
12 Ongewijzigd
7 Ongewijzigd

RAB
RAB
RAB
(B)VL
(B)VL

Beleid en Advies
Specialist
Specialist
Specialist
Vakinhoudelijk medewerker

C
C
E
E
B

Beleidsmedewerker Risicobeheersing
Informatie-analist
Data-analist
Specialist (B)VL
Medewerker (B)VL

4,0
2,0
2,0
2,6
2,5

11
11
10
10
9

Frontoffice
Frontoffice
Frontoffice
Frontoffice
Frontoffice
Frontoffice
Frontoffice
Frontoffice
Frontoffice
Advies
Advies

Ondersteunend medewerker
Ondersteunend medewerker

C
B

Afdelingssecretaresse
3,0
Medewerker Administratieve ondersteuning 1 1,3

Ondersteunend medewerker

C

Medewerker Frontoffice

8,8

Vakinhoudelijk medewerker
Specialist
Specialist

C
C
E

Applicatie beheerder
Specialist risico en veiligheid 2
Specialist Risicobeheersing

1,0
2,7
7,0

Advies

Vakinhoudelijk medewerker

B

Medewerker risicobeheersing 1

12,3

Vervallen
6 Ongewijzigd
7 Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
6 Licht gewijzigd
Licht gewijzigd
Licht gewijzigd
Licht gewijzigd
8 Nieuw
11 Ongewijzigd
10 Licht gewijzigd
Licht gewijzigd
Licht gewijzigd
Licht gewijzigd
Licht gewijzigd
9 Licht gewijzigd

Advies

vakinhoudelijk medewerker

C

Medewerker risicobeheersing 2

7,4

8 Licht gewijzigd

Advies
Toezicht

vakinhoudelijk medewerker
Specialist

D
E

Preventiemedewerker VenA3
Specialist Risicobeheersing

0,6
8,0

7 Ongewijzigd
10 Licht gewijzigd

Toezicht

Vakinhoudelijk medewerker

B

Medewerker risicobeheersing 1

18,6

9 Licht gewijzigd

Toezicht

Vakinhoudelijk medewerker

C

Medewerker risicobeheersing 2

17,3

8 Licht gewijzigd

Toezicht

Vakinhoudelijk medewerker

D

Preventiemedewerker Toezicht & Handhaving 3,6
3

7 Ongewijzigd

Toezicht

Vakinhoudelijk medewerker

E

Preventiemedewerker Toezicht & Handhaving 1,0
4

6 Ongewijzigd

Programmamanager Stimulerende Preventie

0,89

12

(B)VL

E

Teamleider Vergunningverlening & Advisering (UT)

1,00

11

Advies

F

Teamleider Vergunningverlening & Advisering

2,00

10A

Advies

E

Teamleider Toezicht & Handhaving

1,00

11

Toezicht

F

Teamleider Toezicht & Handhaving

2,00

10A

Toezicht

Controller
Directiesecretaris
Managementassistent 2
Managementassistent 2
Beleid & Advies C

1,00
1,00
1,50
0,56
2,00

12
12
7
7
11

2,60
2,50

10
9

B
C
B
B
B
C
C
C
C

Specialist (B)VL
Medewerker (B)VL
Medewerker Administratieve
opl.
Afdelingssecretaresse
Medewerker Administratieve
Medewerker Administratieve
Medewerker Administratieve
Medewerker Administratieve
Medewerker Administratieve
Medewerker Administratieve
Medewerker Administratieve

1
1
1
2
2
2
2

1,00
1,00
0,50
0,50
1,00
1,20
1,20
4,56
1,00

7+1
6
7
7
7
6
6
6
6

C
E
E
E
E
E
B
B
B
B
B
C
C
C
D
E
E
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
E

Specialist risico en veiligheid 2
Specialist risico en veiligheid 3
Specialist Brandpreventie 2
Specialist Brandpreventie 2
Specialist Brandpreventie 2
Specialist Brandpreventie 2
Preventiemedewerker VenA 1
Preventiemedewerker VenA 1
Preventiemedewerker VenA 1
Preventiemedewerker VenA 1
Preventiemedewerker VenA 1
Preventiemedewerker VenA 2
Preventiemedewerker VenA 2
Preventiemedewerker VenA 2
Preventiemedewerker VenA 3
Specialist Brandpreventie 2
Specialist Brandpreventie 2
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht
Preventiemedewerker Toezicht

Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving
Handhaving

3,70
4,17
1,00
2,89
2,00
1,00
1,00
2,89
3,56
4,85
1,00
8,50
1,00
1,90
0,60
1,00
2,00
2,00
1,00
8,39
1,86
0,89
4,00
3,00
7,49
3,00
1,00
2,75
1,00
0,49
1,00
1

11
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
7
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6

districten en
districten en
districten en

directie
directie
directie
Programma Stimulerende Preventie
Beleid en Expertise

Specialist
Beleid en Advies
Ondersteunend medewerker
Ondersteunend medewerker

A
A
B
B

Beleid en Advies

C

Programma Stimulerende Preventie
Programma Stimulerende Preventie

Specialist
Vakinhoudelijk medewerker

E
B

22
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Afdeling
directie
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

preventie 2/Team V&A
Preventie
Preventie
Preventie
Preventie
Preventie
preventie
preventie

Ondersteunend
Ondersteunend
1/Team V&A RV
Ondersteunend
3/Team V&A HR
Ondersteunend
3/Team V&A Eemland
Ondersteunend
1/Team V&A RV
Ondersteunend
1/Team T&H RV
Ondersteunend
2/Team V&A
Ondersteunend
3/team T&H Eemland
Ondersteunend

Beleid en Expertise
Specialist
Beleid en Expertise
Specialist
Afdeling Preventie 1/Team V&A RV
Specialist
Afdeling preventie 2/Team V&A
Specialist
Afdeling Preventie 3/Team V&A Eemland
Specialist
Afdeling Preventie 3/Team V&A HR
Specialist
Afdeling Preventie 1/Team V&A BL
Vakinhoudelijk
Afdeling Preventie 1/Team V&A RV
Vakinhoudelijk
Afdeling preventie 2/Team V&A
Vakinhoudelijk
Afdeling Preventie 3/Team V&A Eemland
Vakinhoudelijk
Afdeling Preventie 3/Team V&A HR
Vakinhoudelijk
Afdeling Preventie 1/Team V&A BL
Vakinhoudelijk
Afdeling Preventie 1/Team V&A RV
Vakinhoudelijk
Afdeling Preventie 3/Team V&A HR
Vakinhoudelijk
Afdeling Preventie 1/Team V&A BL
Vakinhoudelijk
Beleid en Expertise
Specialist
Afdeling Preventie 2/Team T&H
Specialist
Afdeling Preventie 1/Team T&H BL
Vakinhoudelijk
Afdeling Preventie 1/Team T&H RV
Vakinhoudelijk
Afdeling Preventie 2/Team T&H
Vakinhoudelijk
Afdeling preventie 3/team T&H Eemland
Vakinhoudelijk
Afdeling preventie 3/team T&H HR
Vakinhoudelijk
Afdeling preventie 1/team T&H BL
Vakinhoudelijk
Afdeling preventie 1/team T&H RV
Vakinhoudelijk
Afdeling Preventie 2/Team T&H
Vakinhoudelijk
Afdeling preventie 3/team T&H Eemland
Vakinhoudelijk
Afdeling preventie 3/team T&H HR
Vakinhoudelijk
Afdeling preventie 1/team T&H BL
Vakinhoudelijk
Afdeling preventie 1/team T&H RV
Vakinhoudelijk
Afdeling preventie 3/team T&H Eemland
Vakinhoudelijk
Afdeling preventie 3/team T&H HR
Vakinhoudelijk
Afdeling preventie 1/team T&H RV
Vakinhoudelijk

medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker

medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker

medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker

13 Licht gewijzigd

Vervallen

A

11

0,9

Stafhoofden, Districtscommandanten
en Afdelingshoofden centraal D
Stafhoofden, Districtscommandanten
en Afdelingshoofden centraal D
Afdelingshoofden districten en
Teamleiders
Afdelingshoofden districten en
Teamleiders
Afdelingshoofden districten en
Teamleiders
Afdelingshoofden districten en
Teamleiders
Afdelingshoofden districten en
Teamleiders

districten en

12
13
14
15
16
17
18
19
20

STATUS
formatie schaal
1,0
16 Ongewijzigd

Vervallen

Advies of Toezicht

6 Programma Stimulerende Preventie

generieke indeling
bandbreedte
functie
Directie
C
Directeur Risicobeheersing
Stafhoofden, Districtscommandanten
en Afdelingshoofden centraal D
D
Manager RAB

D

Manager Advies of Toezicht

2,0

13 Nieuw

D

Manager (Brand)Veilig Leven

0,9

13 Sterk gewijzigd

E

Teammanager Advies of Toezicht

1,0

11 licht gewijzigd

E

Teammanager Advies of Toezicht

1,0

11 Sterk gewijzigd

E

Teammanager Advies of Toezicht

1,0

11 Licht gewijzigd

E

Teammanager Advies of Toezicht

1,0

11 Sterk gewijzigd
10A Nieuw

Ongewijzigd
Nieuw
Nieuw
Ongewijzigd
Ongewijzigd

ondersteuning 1 met

ondersteuning
ondersteuning
ondersteuning
ondersteuning
ondersteuning
ondersteuning
ondersteuning

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4

Bijlage 6 - Overzicht ontwikkeling formatie directie Risicobeheersing sinds 2015

