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Teamcoördinator Welzijn, Inwoners & 
Leefbaarheid

Receptie en Telefonie
Leerplicht
Burgerzaken
Sport (inclusief speelruimte)
Gezondheid
Onderwijs
Wijk en kernen
Lokale omroep
Bibliotheekwezen
Subsidies
Beleidsondersteuning
Financiële administratie WMO/Jeugd
Welzijnsbeleid
Maatschappelijk vastgoed
Vakspecialisten Sociaal Domein
Administratie WMO/Jeugd
Uitkeringsadministratie/Debiteuren

Opgave:
Vanuit de beweging van buiten naar binnen, 
vormgeven van preventie binnen het sociale 
domein. Vanuit diezelfde beweging, service met 
aandacht voor de mens. Daarnaast processen 
zodanig stroomlijnen dat de snelst mogelijke 
levering van prodcuten gerealiseerd wordt. 

AFDELINGSMANAGER 
INWONERS

AFDELINGSMANAGER
OMGEVING

AFDELINGSMANAGER
BEDRIJFSVOERING/
CONCERNCONTROL

Teamcoördinator Werk, Inkomen, Jeugd & 
Zorg

Vakspecialisten WMO/Jeugd
Beleid Jeugd
Beleid WMO
Vakspecialisten Werk en Inkomen
Beleid Werk en Inkomen
Onderwijs
Consulenten sociaal domein
Zorgregisseur
Juridische kwaliteit
Beleidsondersteuning Sociaal Domein 
Financiële administratie Sociaal Domein

Opgave:
Vanuit de maatwerkvoorzieningen nadenken 
welke algemene, preventieve voorzieningen 
toegepast kunnen worden om uiteindelijk het 
aantal maatwerkvoorzieningen te 
verminderen.  

Teamcoördinator Uitvoering

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Ruimtelijke Ordening
Civieltechniek
Bedrijvenloket +
Grondzaken
Beheer Openbare Ruimte 

Opgave:
Vanuit de vraag van inwoners denken in 
mogelijkheden en oplossingen en als 
accounthouder verantwoordelijk zijn voor het 
integrale antwoord op de vraag. Het signaleren 
van overbodige regels en het initiatief nemen 
tot het schrappen van deze regels. 

Teamcoördinator Ontwikkeling

Volkshuisvesting
Ruimtelijke ontwikkeling
Verkeer
Kunst, Cultuur,
Toerisme, Recrreatie 
Internationale  Samenwerking
Flora en Fauna, Ecologie
Klimaat, Duurzaamheid
Afval, Bodem
Monumenten en Archeologie
Grondzaken Juridisch
Projecten en Programmamanagement
Beheer Gebouwen en Huisvesting

Opgave:
De beweging van buiten naar binnen maken bij 
beleidsvorming en blijvend experimenteren met 
verschillende vormen die je kan inzetten voor 
beleidsontwikkeing, passend bij de behoeften van 
inwoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden. 

Teamcoördinator Beheer & Ondersteuning

Applicatiebeheer
ICT, systeembeheer, helpdesk /servicedesk
Gegevensbeheer
Informatiebeheer, inclusief post en archief
Basisregistraties 
Financiële administratie
Personeels- en salarisadministratie
Facilitaire Dienstverlening
Secretariaat

Opgave:
Vanuit de beweging van buiten naar binnen, het 
leveren van service met aandacht voor de mens. 
Daarnaast processen zodanig stroomlijnen dat 
de snelst mogelijke levering van producten 
gerealiseerd wordt.

Teamcoördinator Beleid & Advies

Beleid en Advies Informatisering en 
Automatisering
Beleid en advies Dienstverlening
Communicatie
Beleid en Advies Financiën en Control
Juridische Zaken
Personeel & Organisatie
Inkoop 

Opgave:
Het stevig neerzetten van integrale advisering 
op het gebied van bedrijfsvoering in aansluiting 
op de behoefte van de andere teams. Dit vraagt 
om een doorontwikkeling op het adviseurschap. 
Vanuit het adviseurschap aan de andere teams, 
kritisch meedenken over informatiebehoefte en 

Team Buitendienst

Medewerkers buitendienst

Vanuit de opdracht aan INTOS werken aan het instandhouden van de kwaliteit van de 
openbare ruimte en bijdragen aan de arbeidsontwikkeling van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Het signaleren van mogelijkheden om de efficiency en inzet van 


