
 
 
 

 

Algemeen Directeur – Gemeentesecretaris,  

tevens Voorzitter Collegiale Directie 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten is op zoek naar 

een energieke, inspirerende, innovatieve, verbindende gemeentesecretaris tevens voorzitter en lid 

van een collegiale directie, die met lef en moed, volhardend durft te veranderen. 

 

Gemeente Eijsden-Margraten 

Eijsden-Margraten is een uitgestrekte gemeente in het zuidelijkste puntje van Nederland. In de 

vijftien kernen en twintig buurtschappen leven zo’n 25.000 inwoners in harmonie met elkaar, 

verspreid over een oppervlakte van 77,4 vierkante kilometer. Er heerst een echte gemeenschapszin 

en het verenigingsleven bloeit er volop. De seizoenen zijn hier niet alleen zichtbaar en voelbaar in 

de prachtige natuur, maar ook in de cultuur en tradities. We hebben tijd, aandacht en respect voor 

elkaar. Werken in Eijsden-Margraten betekent we staan Dichtbij het Leven; dichtbij onze inwoners, 

ondernemers, verenigingen en partners. De gemeentelijke organisatie is er om deze krachtige 

gemeenschap te ondersteunen. We onderhouden duurzame relaties met hen en laten hen 

meedenken over hun eigen leefomgeving. Daartoe stellen we ons betrokken, leergierig, open en 

klantgericht op. Zó werken we samen aan een gemeente waar het goed leven is, bouwen we verder 

aan onze identiteit en geven we vorm aan onze Cittaslow gedachte. Nu en in de toekomst! 

 

Situatieschets:  

De gemeente Eijsden-Margraten maakt deel uit van het Zuid-Limburgse heuvelland. De grotere 

dorpen zijn Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Margraten, Mheer, Noorbeek, Banholt, Sint Geertruid, 

Eckelrade en Bemelen. Bij de herindeling van Zuid-Limburg op 1 januari 1982 werden de gemeenten 

Eijsden en Margraten gevormd, die op 1 januari 2011 fuseerden tot de huidige gemeente.   

 

Per 1 september 2017 heeft de organisatie gekozen voor een nieuwe besturingsfilosofie waarin 

integraal management, procesmanagement, kwaliteit en resultaatgericht werken zowel uitgangspunt 

als doelstelling vormen. Evaluaties over de inrichting van de topstructuur hebben geleid tot een 

tweehoofdige collegiale directie, ieder met eigen aandachtsgebieden. De gekozen besturingsfilosofie 

en inrichting van de organisatie betekenen voor de komende vier tot vijf jaren een relevante 

veranderopgave en implementatie daarvan in termen van zowel cultuur als processen. En dus een 

uitdagende opdracht voor de (nieuwe) directie!   

 

De organisatie telt 153 fte. De organisatie kent een directie en is opgebouwd uit vijf afdelingen die 

elk worden geleid door een afdelingshoofd. Directie en afdelingshoofden overleggen met elkaar in 

een management overleg. De directie wordt ondersteunt door control, en HR. Kabinetsondersteuning 

voor de burgermeester is eveneens rechtstreeks ondergebracht bij de directie.   



 
 
 

 

Daarvoor zoeken wij jou!   

Je durft deze uitdagende opdracht aan te gaan en weet deze in vier/vijf jaar te 

realiseren omdat jij:   

• Verbindend bent:  

Als voorzitter heb je een verbindende belangrijk rol naar alle stakeholders in en rondom de 

organisatie. Je bent daarin een toonaangevend voorbeeld, bent geïnteresseerd, hebt gevoel voor 

en herkent signalen in je omgeving en bent in staat daarop vanuit je authentieke en zelfstandige 

persoonlijkheid verstandig en adequaat te acteren. Van nature ben je samenwerkingsgericht en 

een teamspeler.    

 

• Veranderingsgericht bent:  

In de beschreven situatie ben jij samen met je collega directeur verantwoordelijk voor de 

ingezette verandering op zowel cultuur, processen als kwaliteit van dienstverlening. Daartoe heb 

je aantoonbaar ervaring in een complexe organisatie met daarin verschillende 

vertegenwoordigers van belangen en verwachtingen. Hierin ben je innovatief, toon je moed en 

lef, inspireer je anderen en faciliteert hen om doelen te realiseren, echter wel vanuit een eigen 

verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Je bent gericht op leren, ontwikkelen en vernieuwen. Ziet 

kansen en gaat vanuit ondernemerschap voor resultaten. Durft te moderniseren en ‘out of the 

box’ te denken.  

 

• Leiderschap bezit en toont:  

Als directeur en leider van de organisatie en verandering (in samenwerking met collega) heb je 

een duidelijke visie op de toekomst en doelen van de organisatie. Deze weet je te vertalen naar 

strategie en uitvoering op inhoud, proces en gedrag. Om effectief te beïnvloeden kun je wisselen 

in stijl en daardoor ben je ook in staat een zowel coachende als waar nodig directieve stijl toe te 

passen; “loslaten waar kan, vastpakken waar moet, en stimuleren en faciliteren waar gewenst”. 

Als leider ben je toegankelijk en zichtbaar en weet je medewerkers te bewegen om in plezier hun 

eigen grenzen op te zoeken. Je gelooft in hun kracht en autonomie. Je bent strategisch en 

oordeelvaardig en handelt vanuit overzicht.  

 

• Koersvast bent:  

De stip op de horizon is helder en jij kent de weg er naar toe, daarin begrijp je dat dit niet altijd 

één rechte weg kan zijn. Ad hoc variëren kan nodig zijn, echter wel vanuit een koersvaste richting. 

Je bent daarin dus duidelijk, consistent en consequent, maar begrijpt de noodzaak van 

meebewegen. Je bent een doorzetter en toont daadkracht, vanuit een intrinsiek optimistische en 

positieve houding.   

 

 

 



 
 
 

 

• Boegbeeld en Communicator bent:  

Voor anderen ben je een voorbeeld met een verhaal waar anderen zich graag door laten 

inspireren. Je beweegt gemakkelijk in netwerken en meerdere verschillende gezelschappen. Je 

voelt je verbonden met de samenleving en het DNA van Eijsden–Margraten. Humor en het creëren 

van sfeer passen je.  

 

• Kennis en ervaring hebt:  

In het aansturen vanuit een integrale verantwoordelijkheid van een organisatie(onderdeel). Je 

hebt bedrijfskundige/ bestuurskundige en veranderkundige kennis. Je bent gewend om 

ontwikkelingen te volgen en te vertalen naar implementatie. Je hebt minimaal ca. vijf jaar 

leidinggevende ervaring in de (semi) publieke sector. Je hebt een aantoonbaar academisch denk- 

en werkniveau.  

 

Deze functie wordt voor een periode van vier/vijf jaar aangeboden. Beloning vindt plaats op schaal 

15 van de gemeentelijke cao.  

 

Solliciteren en procedure:  

Indien je je herkent in bovenstaand profiel en de verdieping van de opdracht en opgaven zoals die 

hieronder zijn beschreven je aanspreken, dan kun je je CV, gecombineerd met je motivatie richten 

aan Dagmar Bijl MSc, dagmar.bijl@crowngillmore.nl. Voor aanvullende informatie kun je contact 

opnemen met mr. Jos Houben MC of Dagmar Bijl MSc, bereikbaar via telefoon 033 – 28 58 700.   

 

Een assessment en/of presentatie kan deel uitmaken van de selectie.  

 

Verdieping vacature en opdracht  

  

Plaats in de organisatie  

Samen met de collega directeur vormt de directeur/voorzitter de tweehoofdige, collegiale directie. 

De directeur voorzitter is tevens gemeentesecretaris, en is als zodanig eerste adviseur, klankbord, 

spiegel en sparringpartner van het College van burgemeester en wethouders. Als zodanig vertaalt 

en verbindt hij de besluitvorming binnen het College van B&W naar de organisatie.  

  

Als voorzitter van de directie stuurt hij in het collegiale verband van de directie de organisatie aan, 

geeft richting aan de implementatie van missie, visie en doelstellingen van de organisatie en is in 

collegiaal verband eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Kort weergegeven heeft de directie de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat betreft:  

• Doorontwikkeling en verandering van en leiding geven aan de organisatie  

• Strategisch richting geven aan en het realiseren van bestuurlijke ambities  

• De externe positionering in de regio en de samenleving  

• De bedrijfshuishouding  

De voorzitter van de directie is ook de WOR-bestuurder en voert samen met de burgemeester en de 

griffier het ‘driehoeksoverleg’.   

 

De opgaven “Anders Durven Doen’’  

Dicht bij het Leven vormt het DNA, de ziel, de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten.   

Wij staan dicht bij het leven, dicht bij het landschap, de cultuur en de tradities. Bij de mensen die 

hier wonen, werken en leven. We bewegen mee met de seizoenen. Met de tijd. Zodat er een prettig 

evenwicht ontstaat. Telkens weer. In harmonie met elkaar. Dit is onze filosofie!  

 

Het keurmerk Cittaslow, dat de gemeente sinds juni 2016 mag uitdragen, ondersteunt deze filosofie 

van Dicht bij het Leven. Het kompas van Eijsden-Margraten, de wijze van werken en de 

werkzaamheden die door zo’n 175 medewerkers uitgevoerd worden dragen dagelijks bij aan het 

versterken van dit DNA en de kwaliteit van leven binnen Eijsden-Margraten. Zij doen dit vanuit de 

missie “Wij kennen de gemeenschap, Wij faciliteren en leren, Samen zijn wij ondernemend”.  

 

Na een fusie van de gemeente Eijsden en de gemeente Margraten is in 2011 de gemeente Eijsden-

Margraten ontstaan. Inmiddels staat deze nog relatief jonge gemeente voor volwassen uitdagingen 

op zowel organisatorisch als inhoudelijk gebied. Dat vereist verfrissend, vernieuwend, prikkelend en 

daadkrachtig leiderschap dat de juiste beweging in gang weet te zetten, in verbinding met onze 

samenleving en waarbij de voor Eijsden-Margraten kenmerkende adoptiegedachte zowel intern als 

extern een inspiratiebron vormt.   

  

Bestuurlijke ambities, strategie als beleefde richting en dienstverlening  

In het unaniem vastgestelde Raadsprogramma zijn een aantal opgaven benoemd die voor deze 

bestuursperiode vertaald zijn in het bestuursakkoord “Anders Durven Doen’’. De focus van het 

bestuur ligt op het realiseren van een omslag op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en 

burgerparticipatie. Het zorgdragen voor een samenleving en een leefomgeving waarin iedereen mee 

kan doen en waarbij de kwaliteit van leven aansluit bij het DNA van Eijsden-Margraten vormt naast 

het investeren in duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers uit het bestuursakkoord. De 

strategische visie 2022 “vernieuwen door verbinden’’ die in 2013 is opgesteld dient in dit licht herijkt 

te worden en als daadwerkelijk anker in de praktijk door alle stakeholders geleefd te worden.  

 

 



 
 
 

 

 

Aangezien dienstverlening bijdraagt aan het realiseren van de ambities van het bestuur en de 

samenleving en dienstverlening derhalve mee dient te bewegen met de veranderende behoeften en 

rol van inwoners, ondernemers en verenigingen, vraagt dit om het ontwikkelen en implementeren 

van een bijpassend toekomstgericht dienstverleningsconcept.   

 

Samenwerking in perspectief  

De gemeente Eijsden-Margraten kent vele vormen van samenwerking, die enerzijds wettelijk tot 

stand zijn gekomen dan wel ad hoc, dan wel vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering zijn ontstaan.  

Vanuit bestuurlijk oogpunt acteert de gemeente Eijsden-Margraten momenteel binnen een tweetal 

samenwerkingsverbanden; de samenwerking binnen Lijn-50 en de samenwerking op het niveau van 

Maastricht-Heuvelland. Ontwikkelingen zijn er rondom samenwerking in het zogenaamde  

Middengebied. Eijsden-Margraten heeft de ambitie om in deze samenwerking zowel op bestuurlijk 

als op ambtelijk niveau een vooraanstaande en trekkende rol te gaan spelen. Van de directeur/ 

gemeentesecretaris wordt verwacht dat hij in staat is binnen bijvoorbeeld het overleg van 

gemeentesecretarissen in de diverse samenwerkingsstructuren als Lijn-50, de regio Maastricht–

Heuvelland en het Middengebied een vooraanstaande en duidelijke rol in te nemen. Het Middengebied 

betreft het gebied dat wordt omzoomd door de tripool gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen en 

Heerlen. Deze samenwerking zal zich met name richten op economische structuurversterking en het 

realiseren van een strategische ontwikkelvisie. Daarnaast neemt binnen Eijsden-Margraten een 

grensoverschrijdende oriëntatie op samenwerking toe.   

 

Op grond van deze ontwikkelingen heeft de gemeenteraad recentelijk een werkgroep geformeerd om 

inhoudelijk richting te geven aan de noodzakelijke en gewenste samenwerking en 

samenwerkingsverbanden, die de gemeente de komende jaren wenst na te streven.   

 

Organisatie in ontwikkeling. Nog degelijk stappen te zetten! 

Per 1 september 2017 heeft de organisatie gekozen voor een nieuw organisatiemodel. De organisatie 

wordt geleid door een tweehoofdige collegiale directie, waarbij als sturingsfilosofie integraal 

management, procesmanagement, kwaliteit en resultaatgericht werken zowel uitgangspunt als 

doelstelling vormt. De directie bewaakt de richting, de kwaliteit, de koers, de ontwikkeling, en de 

cultuur van de organisatie en stuurt aan en bij.   

 

Doelstelling voor de directie is te komen tot een vanuit missie en visie gestuurde, waardengedreven 

organisatie waarbij kwantitatief en kwalitatief geïnvesteerd wordt in de robuustheid van de 

organisatie, er ruimte wordt geboden om te transformeren naar een lerende en verandergerichte 

organisatie die verbindingen weet te leggen met de samenleving en op realistische wijze uitvoering 

kan geven aan het gestelde ambitieniveau van het bestuur. Maar daarnaast zich ook ontwikkelt tot 

een organisatie die gekenmerkt wordt door een cultuur van eigenaarschap en waarbij sprake is van 

een vitale en gezonde organisatie, waarin openheid, volwassenheid, eigen bewustzijn en elkaar 

stimuleren vanzelfsprekendheden zijn.   



 
 
 

 

 

Om integraal management echt te kunnen gaan realiseren, om de ‘overleghuishouding’ lean te 

kunnen maken en om te komen tot meer resultaatgerichtheid is gekozen voor een tweehoofdige 

collegiale directie met een voorzitter. De leden van de directie hebben zelf hun eigen 

aandachtsgebieden en sturen bepaalde domeinen aan. Er zijn drie domeinen: Fysieke domein, 

Bedrijfsvoering en Mens & Samenleving. Door deze aansturing heeft de directie de directe verbinding 

met de organisatie en de processen daarbinnen als ook externe oriëntatie. Uit dien hoofde voert elk 

lid van de directie ook het bilaterale overleg met het hem betreffende afdelingshoofd binnen de 

domeinen. De gedachte is wat betreft de aandachtsgebieden dat de directeur/voorzitter van de grote 

bestuurlijke ambities de bestuurlijke vernieuwing en strategie trekt en het collega directielid zich 

richt op dienstverlening en kwaliteit van primaire processen en participatie. De directie overlegt 

periodiek met de afdelingshoofden gezamenlijk in het management overleg. Thans is het collega 

directielid (technisch) voorzitter van dit overleg. Dit overleg dient zich vooral te (gaan) richten op de 

ontwikkeling en koers van de organisatie, de aanhaking aan de strategie, de missie en visie en de 

actuele, relevante sturingsinformatie. Met deze inrichting van de directie is rolduidelijkheid naar de 

organisatie gecreëerd en kunnen ook lijnen worden uitgezet in de nadere rolinvulling en het verder 

verstevigen van het gevraagde leiderschap op afdelingsniveau. Ontplooiing van pro-activiteit, 

ontwikkeling van autonomie en zelfsturend vermogen van medewerkers behoeft zeker nadere 

verdieping.   

 

Naast de introductie van datagedreven en procesgericht werken is het sturen op 

managementinformatie in ontwikkeling. Gestart is met het programma “happy@work’’ dat gericht is 

op het bevorderen van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en persoonlijke groei, zodat ruimte ontstaat 

om de beoogde organisatiebeweging mogelijk te maken. De komende jaren staan vooral in het teken 

van het doorontwikkelen en veranderen van de organisatie naar een robuuste, vitale organisatie die 

de ambitie en drijfveer heeft te handelen vanuit waarden, dichtbij de inwoners, ondernemers en het 

verenigingsleven staat en meebeweegt met de veranderende behoeften en daarmee continu van 

toegevoegde waarde is. Een organisatie waarin ieder elkaars coach wilt zijn. Een organisatie die voor 

het bestuur dienstbaar en toegewijd is maar tegelijk eigenstandig kan zijn. Een organisatie die goed 

kan wisselen tussen de rollen van partner en meedenker zijn van het bestuur, maar tevens zich 

verantwoordelijk voelt voor een realistische uitvoering. Van de directie en juist ook van de voorzitter 

van de directie wordt hierin een verbindende, trekkende en voorbeeld rol verwacht.   

 

De verbinding en opdracht samengevat  

Het College van B&W en het management van de gemeente Eijsden-Margraten hebben uitgesproken 

een geïnspireerd team te willen zijn, dat als volwassen partners van elkaar, op basis van een 

waardevaste koers en in interactie met elkaar in eenheid investeert in het realiseren van de ambities 

van Eijsden-Margraten alsook investeert in de samenwerking en ontwikkeling van elkaar. Centraal 

hierin staat het gezamenlijke kompas waarin het realiseren van een robuuste, verandergerichte en 

vitale organisatie die resultaatgericht werkt gestimuleerd wordt en waarbij op intrinsieke wijze 

invulling gegeven wordt aan de kernwaarden “Betrokken, Leergierig, Open en Klantgericht”.  



 
 
 

 

 

De opgaven voor de directie en dus ook de nieuwe voorzitter richten zich samengevat vanuit de 

bestuurlijke en organisatie ambities op een viertal strategische opdrachten:  

 

1. Bestuurlijke vernieuwing & burgerparticipatie organisatorisch doorvertalen.  

2. Het herijken van de strategische visie als ambtelijk opdrachtgever tot stand brengen, vertalen 

en borgen in een meerjarig uitvoeringsprogramma; Zorgdragen dat dit in de gedragscultuur als 

levend document wordt beleefd.  

3. De raadsvisie op regionale samenwerking verdiepen en organisatorisch verankeren.  

4. (Op grond van een nieuw dienstverleningsconcept naar samenleving en bestuur) Een 

toekomstgerichte organisatievisie en missie ontwikkelen, effectueren en vooral implementeren, 

die gericht is op het verwezenlijken van een waardengedreven, robuuste, verandergerichte en 

vitale organisatie die gestuurd vanuit de beginselen van integraal management resultaatgericht 

en kwalitatief adequaat werkt, waarin eigen leiderschap, autonomie en eigenaarschap als 

vanzelfsprekend zijn verankerd. Er voor zorgdragen dat de daarmee samenhangende en 

noodzakelijke cultuur en gedragsaspecten ook daadwerkelijk worden beleefd en verinnerlijkt.  

  

Resultaatgebieden directie  

1. Verantwoordelijk voor de strategie, beleid en positionering van de organisatie binnen de gestelde 

kaders.  

2. Verantwoordelijk voor de realisering van de afspraken, besluiten en het management contact met 

het bestuur.  

3. Leidinggeven aan de organisatie en het verbinden naar bestuur.  

4. Mede verantwoordelijk voor de strategie van de gemeente.  

 

Ad 1  

• Verantwoordelijk voor de strategie, beleid en positionering van de organisatie. Stelt missie, visie 

op en jaarplannen m.b.t. tot kwaliteit, middelen en activiteiten.   

• Toont ondernemerschap, hanteert binnen de gestelde kaders de strategie, doet voorstellen en 

stelt product- en processpecificaties op.  

• Verantwoordelijk voor adequaat anticiperen op interne en externe ontwikkelingen, kansen en 

bedreigingen, welke de gemeente aangaan. Heeft binnen kaders de handelingsvrijheid om te 

reageren.  

• Verantwoordelijk voor adequate kwaliteit en vertaalt dit naar klanten, samenleving en bestuur.  

• Verantwoordelijk voor adequate kwaliteit en vertaalt dit naar dienstverlening.  

• Initieert en onderhoudt relevante externe contacten en heeft hiertoe afstemmings- en 

onderhandelingsbesprekingen.  

  

 

 

 



 
 
 

 

Ad 2  

• Verantwoordelijk voor het binnen de gestelde kaders (bijv. Integraal Management) en aan de 

hand van planning & control cyclus behalen van de afgesproken resultaten m.b.t.  

dienstverlening, kwaliteit, middelen en stuurt hier adequaat op. Rapporteert hierover.  

• Formuleren voor en realiseren van optimale voorwaarden (bijv. Integraal Management) 

waaronder de dienstverlening kan plaatsvinden en randvoorwaarden waaraan de inrichting en 

de processen van en in de organisatie moeten voldoen.  

• Verantwoordelijk voor het borgen van de kernwaarden in het functioneren van de organisatie, 

deze gebruiken als kompas voor het nemen van besluiten en ze uitdragen, onder meer door het 

tonen van voorbeeldgedrag.  

• Zorgt voor doelmatige inrichting van de organisatie, werkprocessen en structuren voor de 

vertaling van het organisatiebeleid in de vorm van o.a. richtlijnen, procedures en processen.  

• Ziet toe op de realisatie van gestelde doelen.  

• Realiseert een optimale balans waar het betreft toegankelijkheid, bereikbaarheid, kwaliteit van 

de dienstverlening enerzijds en (kosten)effectiviteit en doelmatigheid anderzijds.  

• Zorgt voor efficiënte aanwending van mensen, materialen en middelen.  

• Beheert het investeringsbudget en exploitatiebudget en formatie van de organisatie. Stuurt zo 

nodig bij.  

 

Ad 3  

• Geeft vanuit een transformationele leiderschapsstijl (= veranderen) leiding aan de organisatie 

gericht op realiseren van een visie en ambitie voor de toekomst, professionaliteit, passende 

cultuur, samenwerking en verbeteren in de lijn met de resultaatafspraken en 

organisatiedoelstellingen.  

• Creëert randvoorwaarden en ondersteunt vanuit een coachende rol leidinggevenden bij het 

uitoefenen van hun functie en het realiseren van hun resultaatafspraken.  

• Draagt leiderschap uit en versterkt de verantwoordelijkheid van de medewerkers en de 

effectiviteit hiervan en geeft persoonlijke en organisatorische steun.  

• Draagt zorg voor optimale planning en inzet medewerkers. Voert werkoverleg en jaargesprekken 

met de medewerkers waar direct leiding aan wordt gegeven. Voert een verantwoord 

arbeidsomstandighedenbeleid met als resultaat een gezond, gemotiveerd en prettig 

werkklimaat.  

• Draagt zorg voor een open klimaat van vertrouwen en veiligheid waarin kan worden geleerd en 

vernieuwd, met adequate communicatie, afstemmings- en overlegstructuur.  

  

Ad 4  

• Onder regie en eindverantwoordelijkheid van het bestuur verantwoordelijk voor de strategie van 

de gemeente. Hieronder valt ook tactische en operationele vertaling.  

• Levert input voor het strategisch beleid van de gemeente in overleg met het bestuur. Ontwikkelt 

met het bestuur elementaire onderdelen van het meerjarig strategisch beleid van de gemeente 



 
 
 

en stuurt het proces van de totstandkoming daarvan. Levert essentiële bijdrage aan het jaarplan 

en de begroting van het bestuur.   

• Kan namens het bestuur participeren in externe overleg- en onderhandelingssituaties.  

• Geeft leiding, participeert in relevante gemeentelijke stuur-, werk- of projectgroepen.  

• Er kan sprake zijn van het houden van kwalitatief toezicht op onderdelen van de organisatie of 

activiteiten van de gemeente.  

• Zet in incidenteel voorkomende gevallen een passende organisatie en aanpak op.  

     



 
 
 

  

Competenties (vier groepen) en functie-eisen  

 1  Leiding geven en beslissen  

• Boegbeeld van de organisatie  

• Bouwer  

• Proactieve houding hebben  

• Beslissingen nemen met ingecalculeerd risico  

• Verantwoordelijkheid nemen  

• Richting geven aan ondernemerschap  

• Delegeren en loslaten   

• Coachend handelen vanuit organisatie en maatschappelijk belang 

  

2  Samenwerken en omgaan met anderen  

• Netwerken opbouwen en onderhouden  

• Politieke sensitiviteit tonen  

• Omgevingsbewust  

• Herkent en beloont de bijdrage van andere teamleden  

• Toont belangstelling en begrip voor anderen. Inlevend en meelevend  

• Bouwt teamgeest  

 

3  Analyseren en Interpreteren  

• Analyseren en interpreteren   

• Een breed perspectief innemen  

• Werk strategisch benaderen  

• Gericht op actie, innovatie en creativiteit  

• Verandering kunnen organiseren  

 

4  Ondernemen en presteren  

• Resultaten leveren en aan klantverwachtingen voldoen in een complexe politieke en 

maatschappelijke omgeving  

• Zakelijke mogelijkheden zien  

• Financieel bewustzijn hebben  

  

Nadere Functie-eisen  

• Academisch denk en werkniveau  

• Veranderkunde  

• Bedrijfskundige, bestuurskundige en /of veranderkundige achtergrond  

• Meerdere jaren Leidinggevende ervaring bij overheid of semipublieke sector  

• Ervaring met veranderprocessen  

• Kennis van bedrijfsprocessen  



 
 
 

  

  

 

Bijlage: Organogram  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* Aansturing door teamleider buitendienst (hiërarchisch) 
  

** Functioneel leidinggevende in de vorm van een coördinator 
  

COLLEGE   

Directie  
  

  

Concern 
control   

Strategisch 

HRM   

OPENBARE  

RUIMTE   

MENS EN    

FINANCIËN EN  

INFORMATIE - 

MANAGEMENT   

SERVICEBUREAU   

  

Sociaal Team **   

KCC    

Project 
bureau   

Buitendienst *     

FYSIEKE  

 
LEEFOMGEVING  

SAMENLEVING  

VTH** 


