Margreet: regelanalist, regelbeheerder
Werkzaam bij:
Beroepsgroepen:

provincie, waterschap, gemeente, rijk
beleidsmakers, analisten, regelbeheerders

Mijn baan

Mijn verantwoordelijkheden

Ik ben regelanalist bij de gemeente. Dit is
een nieuwe functie voor de gemeente. Ik
heb hiervoor bij een groot bedrijf in de
levensmiddelenindustrie gewerkt. Daar
hield ik de regels bij die bepaalden of een
nieuw product in een bepaald land op de
markt toegelaten zou worden. Bij de
gemeente stel ik de toepasbare regels op
van de stukken wetgeving die Miquel mij
aanlevert. Ik zorg dat de regels kloppen,
volledig zijn en naar de juiste versie van
de wetgeving verwijzen. Als ik ergens niet
uit kom, overleg ik met Miquel. Soms
komt er dan een wijziging op de juridische
regels, of een nieuwe locatie waar de
toepasbare regels mee werken.

•

Ik zorg met behulp van software dat de
toepasbare regels in de registratie
toepasbare regels komen te staan.

Analytisch
Precies
Nauwkeurig
Geordend
Gestructureerd

Mijn doelen
•
•
•
•

Regels moeten begrijpelijk zijn voor de
initiatiefnemer
Het moet juridisch kloppen
Ik wil wijzigingen snel kunnen
doorvoeren
Er moet samenhang zijn tussen de
juridische regels en het digitaal loket

•
•
•
•
•

Eindverantwoordelijk om de toepasbare regels
op de juiste manier in het loket te krijgen
Keuzes en dilemma’s vanuit de toepasbare
regels voorleggen Miquel
Afstemmen met KCC over juiste
formuleringen en toelichtingen in loket
Afstemmen met ICT over leveranciers
regelsoftware en technische koppelingen
Afstemmen met geo-afdeling over de
aanwezigheid van de juiste locaties
Afstemmen met VTH over de juiste informatie
uitvraag in de indieningsvereisten

Mijn kennis en opleiding
Ik heb een WO opleiding gedaan. Mensen met
een taalkundige opleiding,
informatietechnologie of biologie zijn goed in
staat deze werkzaamheden uit te voeren.
Het is belangrijk kennis te hebben van
bedrijfsregels , ontwerp- en
modelleertechnieken en ICT.

Mijn zorg
Mijn zorg is dat juridische regels nog niet
goed toepasbaar te maken zijn. Dat moet
anders.

