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Regisseur GEO-informatie 
 
 
 
Ben jij de regisseur specifiek gericht op basisregistraties en focus op BAG en BGT en wil jij 
werken in een overheidsbedrijf met moderne ICT voorzieningen? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! 
 
Specifiek zijn wij op zoek naar een regisseur basisregistraties met focus op BAG en BGT. Ben 
jij een expert op dit gebied door gedegen kennis van deze registraties, de afnemende 
processen en vindt je het leuk om deze voor meerder klanten in goede banen te leiden? 
Zorg jij voor een goed klantcontact en weet je daarbij de klantvraag helder te formuleren? 
Voel je perfect het belang van de klant aan en weet je dit met de juiste prioriteit naar de 
organisatie te vertalen?  
 
Dit ga je doen 
Als regisseur richt je op coördinatie en klantcontact en kent de functie twee hoofdtaken. De 
eerste is de regisseursrol voor de productgroep Basisregistraties. Als regisseur ben je de 
spin in het web tussen alle betrokkenen in het proces van de basisregistraties  BAG en BGT. 
Je vormt de brug tussen de interne organisatie (inwinning, productie en ontsluiting), de LV 
en de klanten die het product afnemen. Je organiseert gezamenlijke overleggen, zorgt voor 
een goed contact en voor afstemming over het proces en vragen aan Syntrophos. 
Daarnaast anticipeer je op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, monitor je de 
voortgang en kwaliteit en rapporteer je hierover aan de afdelingsmanager en de klanten. Je 
bent verantwoordelijk voor de in SLA vastgelegde Dienstverlening en een vloeiend interne 
proces. 
 
De tweede taak is het innoveren van de werkwijzen en het geven van inhoudelijk advies 
over het door ontwikkelen van dit vakgebied. Intern aan de afdelingsmanager en het MT. 
Bijvoorbeeld over de inzet van nieuwe GIS technieken om de dienstverlening te 
optimaliseren. Of het inpassen van nieuwe technieken in de werkprocessen BAG en BGT. 
Dit in afstemming met de regisseurs van de andere productgroepen. (inwinning, CAD GIS, 
verbindingen en BI). 
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En extern naar de klant om deze mee te nemen in de ontwikkelingen en voor te bereiden 
op te nemen stappen in de vorm van projecten. Denk daarbij aan de doorontwikkeling van 
BAG en BGT naar een SOR. 
 
Je zorgt voor een goed contact en voor afstemming over het proces en vragen aan 
Syntrophos. Je voelt daarbij perfect de urgentie bij klanten aan en weet dit met de juiste 
prioriteit naar de organisatie te vertalen. Maar ook terug te vragen aan de klant wat precies 
het doel is en hoe dit zich verhoudt tussen het voeren van een basisregistratie. Syntrophos 
is er om de deelnemers zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Het is dus cruciaal om de 
deelnemers te betrekken en mee te nemen bij alle mogelijkheden die verbeterde 
registraties, nieuwe technieken, beschikbare data en werkwijzen bieden.  
 
Naast deze hoofdtaken ondersteun je het primaire proces van de afdeling GEO: de 
verwerking van GEO-Informatie. Je signaleert en initieert beheer- en 
innovatiemogelijkheden. Je ontwikkelt (mede) nieuwe GEO producten. Je verzorgt 
projectleiding bij de implementatie van GEO-producten.  
 
Dit heb jij in huis 

 Teamplayer, bruggenbouwer, communicatief en flexibel 
 Minimaal HBO werk- en denkniveau 

• Bij voorkeur een gespecialiseerde opleiding op HBO-niveau, aansluitend op het 
vakgebied 

• Expert kennis op het gebied van: BGT IMGEO, BAG 

• Kennis en ervaring van het BOR proces als belangrijke afnemer 

• Een klant-, service-, resultaat- en samenwerkingsgerichte houding 

• Zelfstandigheid, deskundigheid en nauwkeurigheid 

• Kennis van en ervaring met projectmatig werken en projectmanagement 
 

Hier mag je op rekenen 

 Salaris van maximaal € 4.494, (schaal 10) bruto per maand o.b.v. 36 uur 

 Uren: 36 uur per week 

 Dienstverband conform CAO gemeentelijke overheid 

 Om te beginnen een jaarcontract en bij goed functioneren een vast contract 

 Een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van 20% van je salaris (inclusief 
vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Het IKB kun je voor verschillende doelen 
inzetten zoals verlof 
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 Reiskostenvergoeding en een goed pensioen 

 Laptop en telefoon  

 Opleiding/trainingsmogelijkheden  

 Omgeving met veel dynamiek 

 Gezellig team 

 Uitdaging en ruimte voor nieuwe ideeën 

Dit zijn wij  
Je komt als regisseur voor de afdeling GEO-informatie te werken, deze afdeling in het 
Shared Service Center Syntrophos voor ICT, GEO & Data Diensten van de gemeenten Brielle, 
Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Syntrophos ondersteunt dagelijks 1850 collega’s 
dagelijks in het uitvoeren van de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven. 
Hiervoor beheren wij 1900 werkplekken op 30 locaties en alle IT voorzieningen. Security 
staat hoog op de agenda in de overheidssector.  
 
Syntrophos is een informele organisatie, die zich continu verbetert. Goede, betrouwbare 
dienstverlening aan onze klanten staat bij ons voorop. Je maakt deel uit van de afdeling 
GEO waarbinnen 16 collega’s werken. Voor deze afdeling  zijn wij altijd op zoek naar een 
nieuwe collega die zich wil door ontwikkelen in de dynamische wereld van basisregistraties, 
data en GIS. We werken met ITIL, Agile/SCRUM. Steeds meer richten wij onze processen 
multidisciplinaire in en dus krijg je er in het totaal 47 collega’s bij.  
 
Solliciteren 
Interesse? Stuur dan vóór 10 oktober je cv met motivatiebrief toe via onze vacaturebank, te 
vinden op www.syntrophos.nl/vacatures.   
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
Contact 
Heb je vragen of wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Alain 
van Hamond, Afdelingsmanager GEO-informatie, telefoon 0181 – 695555. 
 

 

 

http://www.syntrophos.nl/vacatures

