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Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 30 november 2015, nr. 

721556/726085 tot vaststelling van de Transponeringstabel nieuw Functiehuis 

 
 
De provinciesecretaris van Noord-Holland; 
 
Gelet op het feit dat met ingang van 1 januari 2016 een nieuw functiehuis wordt  gehanteerd, 
waarin alle huidige functies opnieuw zijn beschreven; 
 
Overwegende dat in bijgaande transponeringstabel is opgenomen welke functies in het nieuwe 
Functiehuis PNH overeenkomen  met de in de praktijk gebruikte functiebenamingen, zoals die 
onder meer in het ondermandaat van de directies en sector Kabinet  zijn opgesomd; 
 
Besluit vast te stellen: 
 
Transponeringstabel nieuw Functiehuis 
 
 
Conversietabel functiehuis t.b.v. (onder) 
mandaatregeling per 1-1-2016 

 

 Genoemd in (onder)mandaatregeling Functiehuis PNH 

 Directeur (alle directies) topmanager 

 Adjunct directeur (Beleid) topmanager 

 Sectormanager (die tevens adjunct directeur 
zijn) (Beleid) 

middenmanager 

 Sectormanager (alle directies) middenmanager 

 Sectormanager ruimtelijke inrichting (Beleid) middenmanager 

 Sectormanager milieu (Beleid) middenmanager 

 Sectormanager gebiedsontwikkeling en grond 
(Beleid) 

middenmanager 

 Sectormanager subsidies (SVT) middenmanager 

 Sectorhoofd Kabinet (Kabinet) middenmanager 

 Unitmanager (SVT/B&U) operationeel manager 

 Unitmanager subsidies (SVT) operationeel manager 

 Unitmanager vergunningen (SVT) operationeel manager 
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 Teamsenior A (Middelen) coördinerend/strategisch adviseur 
bedrijfsondersteuning 

 Teamcoördinator VCP (B&U) beleidsadviseur/teamcoördinator 
VCP 

 Programmamanager (B&U, Beleid) project en programmamanager 

 Projectleider (B&U, Beleid en SVT-IBT) projectleider 

 Beleidsadviseur (Beleid) beleidsadviseur 

 Beleidsadviseur C Kabinet (Kabinet) beleidsadviseur 

 Beleidsmedewerker (Beleid) beleidsmedewerker 

 Adviseur (vanaf schaal 10/11) (Mid) adviseur bedrijfsondersteuning 

 Jurist bezwaar en beroep (Mid) adviseur bedrijfsondersteuning 

  Juridisch adviseur A,B, C (Mid) adviseur bedrijfsondersteuning 

 Strategisch jurist (Mid) coördinerend/strategisch adviseur 
bedrijfsondersteuning 

 Coördinator centraal meldpunt klachten 
(Middelen) 

idem  

 Medewerker (diverse ondermandaten) medewerker 

 Medewerker eenheid screening en 
bewakingsaanpak vanaf schaal 10 (sector 
Kabinet) 

beleidsadviseur 

 Medewerker handhaving (SVT) medewerker behandelen en 
ontwikkelen 

 Medewerker subsidies (vanaf schaal 6 en 8) 
(SVT) 

medewerker behandelen en 
ontwikkelen 

 Medewerker sector IBT medewerker kabinet 

 Medewerker inkoop (vanaf schaal 11) (Mid) adviseur bedrijfsondersteuning 

 Medewerker sector kennis en beleidsevaluatie 
(Beleid) 

medewerker sector kennis en 
beleidsevaluatie 

 Medewerkers van de storingswachtdiensten 
(B&U) 

idem (kunnen verschillende 
functionarissen zijn) 

 Administratief organisatorisch medewerker medewerker administratie 
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(Mid) 

 Administratieve medewerker (Beleid) medewerker administratie 

 

Haarlem, 30 november 2015 
 
 
De provinciesecretaris van Noord-Holland, 
 
 
G.E.A. van Craaikamp.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgegeven op 14 december 2015 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 


