
Wil jij een brede, zelfstandige functie waarbij het analyseren en vastleggen van geografische 
gegevens centraal staat? Werk jij nauwkeurig en ben jij oplossingsgericht? En wil jij werken in een 
kleine, ambitieuze gemeente met een informele cultuur? Kom dan werken bij de gemeente Heumen! 
 
Voor het team Informatievoorziening van de afdeling Facilitaire ondersteuning zijn wij op zoek naar 
een  
 

Gegevens- en procesbeheerder  
Geografische informatie   

(36 uur per week) 
 
Wat ga je doen? 
Als gegevens- en procesbeheerder ben je verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van de BAG 
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen, BRO (Basisregistratie Ondergrond), en binnenkort ook van 
het DSO (Digitaal stelsel omgevingswet). Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor de BGT 
(Basisregistratie Grootschalige Topografie).  
 
In deze brede functie ga je zelfstandig uitvoerend aan de slag. Hierbij kun je denken aan: het 
verwerken van vergunningen in de BAG applicatie, het opstellen van huisnummerbesluiten en 
ambtelijke verklaringen. Daarnaast houd jij je bezig met het uitzoeken en oplossen van 
terugmeldingen, kwaliteitscontroles en het onderhouden van contacten met beheerders van andere 
basisregistraties. Bij de implementatie van het DSO treed je op als vertegenwoordiger van de 
gemeente Heumen in regionale samenwerkingsverbanden, zorg je voor het aanmaken, beheren en 
uploaden van omgevingsplannen vanuit plan software naar het DSO, en word je betrokken bij de 
implementatie van regelbeheersoftware voor het aanmaken, beheren en uploaden van toepasbare 
regels naar het DSO. 
 
Wat vragen wij van jou?  
Je bent een ervaren gegevens- en procesbeheerder. Je pakt zelfstandig (complexe) vragen op en 
zoekt oplossingen voor problemen. Dit betekent niet dat je altijd alles moet weten, maar wel dat je 
snel nieuwe informatie eigen maakt of weet hoe je de juiste informatie vindt. Als er veranderingen 
optreden verdiep je je hierin en bekijk je welke gevolgen dit heeft voor jouw werk. Je zoekt de 
samenwerking op binnen het team en met de vakspecifieke collega’s. Soms komt er veel werk 
tegelijkertijd op je af, je kunt prioriteiten stellen en op een klantvriendelijke manier ‘nee’ zeggen als 
dit nodig is. Ook werk je nauwkeurig en consequent. 
 
Je hebt de focus op kwaliteit, tijdigheid en volledigheid. Daarnaast ben jij iemand die graag zaken tot 
de bodem uitzoekt.   
 
Verder vragen we de volgende kwaliteiten en eigenschappen: 

 HBO werk- en denkniveau; 
 Aantoonbare kennis van de Wet BAG, BGT en BRO; 
 Kennis van of in staat zijn om deze kennis snel eigen te maken, van de omgevingswet, het 

digitaal stelsel omgevingswet, StUF, LVO, STOP/TPOD, STTR, STAM; Webservices: SOAP-XML; 
 Kennis en ervaring in het werken met BAG en/of BGT softwareapplicaties; 
 Inzicht, creativiteit en vaardigheid met het inschatten en oplossen van BAG problemen; 
 Accuraat, het kunnen leggen van verbanden; 
 Je bent pro-actief, nieuwgierig en kan goed organiseren; 
 Een klantgerichte instelling, open wijze van communiceren en goede contactuele 

eigenschappen (mondeling en schriftelijk).  



 
Wie zijn wij? 
De gemeente Heumen ligt ten zuiden van Nijmegen in een prachtige afwisselende omgeving met 
stedelijke voorzieningen op fietsafstand. Belangrijke bestuurlijke thema’s binnen de gemeente zijn 
leefbaarheid, participatie en duurzaamheid. We gaan uit van de kracht van de samenleving, 
investeren in een goed netwerk met uiteenlopende partijen en vervullen een verbindende rol tussen 
inwoners, organisaties en overheden. Professionele en persoonlijke ontwikkeling vinden we 
belangrijk. En we stimuleren een goede balans tussen werk en privé.  
 
Wat bieden wij jou? 
Een dynamische, uitdagende en brede functie in een team met betrokken collega’s en een collegiale 
werksfeer. Je krijgt een tijdelijk contract voor de duur van één jaar. Een vast contract na dit jaar 
behoort tot de mogelijkheden. De functie is voorlopig ingedeeld in schaal 8. Het salaris is afhankelijk 
van kennis en ervaring en bedraagt minimaal € 2149,- (minimum van aanloopschaal 7) en maximaal 
€ 4008,- (maximum van uitloopschaal 9) bruto per maand op basis van 36 uur per week. De functie 
wordt nog definitief gewaardeerd.  
 
Naast je salaris krijg je ook een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is een vast percentage van 
17,05% dat je maandelijks opbouwt en in kunt zetten voor extra salaris, extra vakantie-uren, uitruil 
reiskosten woon-werkverkeer of de aanschaf van een fiets. Je kunt op elk gewenst moment in het 
lopende kalenderjaar over je vrij besteedbare budget beschikken.  
 
Enthousiast geworden?  
Reageer dan uiterlijk 29 juli 2020 op deze vacature via www.werkeningelderland.nl. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Colette Melchers, afdelingshoofd Facilitaire ondersteuning. 
Zij is bereikbaar via telefoon 14 024 of 06-10 37 33 20. 
 
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op maandag 10 augustus 2020. 
 
 
We werven gelijktijdig in- en extern. Bij gebleken geschiktheid geven wij voorrang aan interne kandidaten.  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. 

 

http://www.werkeningelderland.nl/

