
 
 

1 

 
 

 

 

 

 

Ben jij  

ervan overtuigd dat leiderschap en samenwerken belangrijke kritische 

succesfactoren en voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van mens én organisatie?  

 

Heb jij  

belangstelling voor en/of affiniteit met `watermanagement’ binnen een  

breed maatschappelijk veld van vele betrokken 

stakeholders? 

 

Herken jij jezelf  

in een leiderschapsprofiel dat uitgaat van integraal management, waarin je 

medewerkers stimuleert en begeleidt naar samenwerking en resultaten en hen ruimte 

geeft voor hun eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit? 

 

Dan biedt jou  

 

 

een zeer uitdagende  leidinggevende positie als  

afdelingshoofd Watersystemen of 

afdelingshoofd Waterkeringen   

met een interessante veranderopgave 

 

  



 
 

2 

 
 

Waterschap Scheldestromen in verandering; 

nieuwe structuur met meerdere managementvacatures 

 

Besturingsfilosofie 

In 2021 heeft Waterschap Scheldestromen, na zorgvuldig onderzoek en breed draagvlak gekozen voor 

een nieuwe en heldere besturingsfilosofie. Een van de gevolgen daarvan is de verandering van een 

matrix inrichting van de organisatie naar integraal management in de aansturing van het primaire 

proces. De nieuwe organisatie is ingericht vanuit drie managementlagen; directieteam (2), 

afdelingshoofden (6) en teamleiders (22). Alle managementlagen kennen nieuwe, vastgestelde functies.  

 

Leiderschap 

Structuurverandering is een belangrijke ondersteunende basis. Echter, gedrag en houding in de 

interactie van leidinggevenden en medewerkers (cultuur) zullen uiteindelijk moeten leiden tot het 

gewenste resultaat en prestaties in samenwerken en tevredenheid. De belangrijkste pijlers hiervoor zijn 

vastgesteld in de bestaande drie werkprincipes; procesgericht, risico gestuurd en omgevingsgericht, als 

ook in de vijf waterschapscompetenties; samenwerken, luisteren, initiatief, discipline en 

zelfontwikkeling.   

 

Integraal Management 

Doel van de nieuwe inrichting en structuur van de organisatie is gericht op verbetering, efficiency, 

samenwerking en resultaatgerichtheid op alle lagen in de organisatie. De integrale management 

verantwoordelijkheid geeft daarbij duidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en de te realiseren 

resultaten. Vanuit het nieuwe leiderschap dient ook sterk te worden ingezet op samenwerking in de 

keten en zowel individuele als collectieve verantwoordelijkheid.  

 

Afgerond reorganisatietraject / implementatie 

Maart 2022 is gestart met de daadwerkelijke reorganisatie en is op basis van nieuwe 

leiderschapsbeschrijvingen een transparant ingerichte selectie procedure ingezet en heeft een 

objectieve beoordeling van interne kandidaten plaatsgevonden voor o.a. de functie van afdelingshoofd 

en teamleider. Een aantal van de medewerkers is benoemd op de nieuwe managementposities. De 

nieuwe structuur is vanaf juni 2022 definitief. De organisatie staat nu voor een belangrijk 

implementatietraject, met daarin een belangrijke prioriteit in verandering naar nieuw leiderschap, met 

bijbehorende cultuur en gedrag waarin samenwerken, bespreken en aanspreken als vanzelfsprekend 

wordt ervaren. Voor een aantal openstaande posities die nu interim worden ingevuld wordt gezocht naar 

externe kandidaten.  
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Als leidinggevende bij Waterschap Scheldestromen 

• sta je midden in de maatschappij en draag je belangrijk bij aan het veilig houden van Zeeland en 

het waarborgen van het welzijn van de inwoners. Iedere Zeeuw is dagelijks afhankelijk van het werk 

van het waterschap. Hun rol krijgt nog meer impact als je kijkt naar de enorme uitdagingen door 

klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging en beschikbaarheid van zoetwater; 

• werk je in een organisatie in verandering en daarmee in ontwikkeling, waar ruimte is voor eigen 

initiatief en zelfontwikkeling, met laagdrempelige en toegankelijke collega’s, duidelijke lijnen met 

een duidelijke uitdaging in de (cultuur) verandering van de organisatie en medewerkers; 

• wordt van jou verwacht dat je hier aan bijdraagt vanuit   

- de vijf zgn. waterschapscompetenties:  

samenwerken, luisteren, initiatief, discipline en zelfontwikkeling 

- het leiderschapsprofiel dat zich kenmerkt door:  

resultaatgericht-, mensgericht-, omgevingsgericht en procesgericht leidinggeven; 

• heb je een verbindende positie, zowel verticaal als horizontaal in de organisatie, geef je op een 

inspirerende en coachende manier leiding en neemt mensen mee in hun resultaatgerichte 

opdrachten, heb je oprechte interesse in mensen en wat hen drijft in hun vaak specialistische vak, 

zonder dat je je direct bezighoudt met de details en houd je de grote lijnen en organisatiedoelen in 

het oog; 

• ben je een relevante gesprekspartner voor opdrachtgevers en afnemers;  

• afhankelijk van de afdeling heb je te maken met vaak technisch en (hoog)geschoolde medewerkers 

en ben je in staat je te verplaatsen en te verdiepen in de specifieke materie. 

• onderhoud je bestuurlijke contacten in het politieke speelveld.   

 

Als sollicitant  

• kies je voor een maatschappelijk betrokken organisatie in een breed stakeholdersveld en heb je 

daadwerkelijke interesse in het werkgebied en de bijbehorende vakgebieden; 

• heb je als afdelingshoofd een academische opleiding en als teamleider een HBO opleiding, beide met 

bijbehorend werk- en denkniveau; 

• heb je aantoonbare integrale leidinggevende ervaring, als ook ervaring in (cultuur) 

verandertrajecten; 

• ben je gewend op verschillende niveaus te schakelen en te communiceren met mensen vanuit diverse 

vakspecialistische (technische) achtergronden. 

• heb je ervaring in een politieke omgeving en/of een complexe bestuurlijke context.  

Daarbij biedt het waterschap: 

• een 36-urige werkweek met goede arbeidsvoorwaarden, o.a. flexibele werktijden, een Individueel 

Keuze Budget (IKB) van 21% boven op je salaris en een Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van 

€ 6.000,- per vijf jaar, dat je in kunt zetten voor persoonlijke ontwikkeling; 

• goede bereikbaarheid van het kantoor in Middelburg via het OV en ook de mogelijkheid om te werken 

vanuit het kantoor te Terneuzen, voor werkafspraken zijn bedrijfsauto’s beschikbaar. 
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Wat maakt (een functie bij) het waterschap zo interessant? 

‘niet alleen droge voeten’ maar een organisatie met een brede maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, midden in de samenleving 

 

Elke dag droge voeten. Het lijkt heel vanzelfsprekend. Ook dat het rioolwater wordt afgevoerd en op 

een zuiveringsinstallatie wordt gezuiverd. De gemiddelde Nederlander spoelt elke dag 125 liter vervuild 

water weg. En als het regent wordt het regenwater snel en zonder veel overlast afgevoerd via een stelsel 

van sloten en kreken en gemalen. Zorgen dat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren achter 

sterke dijken en duinen. Net als goed onderhouden en veilige wegen in het buitengebied. Dit is het werk 

van het waterschap. 

Douchen, de wc doorspoelen, een wandeling over de dijk en rijden over een veilige weg. Het lijkt 

normaal, maar zonder Waterschap Scheldestromen is dat in Zeeland niet mogelijk. Iedere inwoner is 

dagelijks afhankelijk van het werk van het waterschap en de medewerkers die dat uitvoeren. En deze 

rol krijgt steeds meer impact als je kijkt naar de enorme uitdagingen door klimaatverandering, zoals de 

zeespiegelstijging en de beschikbaarheid van zoetwater.  

Midden in de maatschappij, soms letterlijk in de klei en enorm belangrijk in de samenleving. De opdracht 

van het waterschap kan niet worden uitgevoerd zonder burgers, andere overheidsorganen, collega-

waterschappen en het bedrijfsleven. Het waterschap wil dat ook niet en stuurt actief op  verbinding en 

samenwerking in een breed perspectief van (ook politieke) belangen! Dat maakt het werk er niet 

eenvoudiger op, maar juist daardoor zeer boeiend.  

 

Een willekeurige selectie van kengetallen ter verduidelijking van relevantie, omvang 

en verantwoordelijkheid; de oppervlakte van het beheergebied bestrijkt 1.903 vierkante kilometer, 

verdeeld over 13 gemeenten met 385.400 inwoners. De lengte van de waterkeringen telt totaal 984 

km, van de wegen 3.578 km en er is 362 km aan fietspad dat met vele kunstwerken onderhouden dient 

te worden. Zeeland kent 12.513 km zogenaamde waterlopen met bemalingen, stuwen etc. Riool en 

afvalwater dat via leidingen door 15 installaties wordt gezuiverd. En last not least om die taken te 

bekostigen is het waterschap verantwoordelijk voor het heffen van circa € 100 mio belasting, is er een 

begroting van circa 140 € mio en heeft het waterschap momenteel 479 medewerkers in dienst. 

Onderstaand organogram geeft inzicht in de inrichting van de organisatie.  

 



 
 

5 

 
 

Organogram juli 2022  Directie
Jordan Daane

Ingrid Kooiman

Afdeling
Afvalwaterketen

Beleid & Ondersteuning

Beheer & Procesvoering 
installaties

VACATURE

Beheer & Procesvoering 
Zuiveringen

Technisch Onderhoud
Shared Service 

AK/WS/WK

VACATURE

Afdeling Watersystemen

VACATURE

Beleid & Ondersteuning

Muskusrattenbestrijding 
& Beheer

Beheer & Onderhoud
(werkgebied 1, 2, 3, 4, 6)

Beheer & Onderhoud
(werkgebied 5, 7, 8, 9)

Afdeling Waterkeringen

VACATURE

Beleid & Ondersteuning

Beheer & Onderhoud

Afdeling Wegen & VTH

Beleid & Ondersteuning

Beheer & Onderhoud

VACATURE

Vergunningverlening & 
Plantoetsing

-----------------------

Toezicht & Handhaving

VACATURE

Afdeling Projecten

Projectmanagement & 
Ondersteuning

--------------------------

Calamiteitenzorg & 
Crisisbeheersing

Projectrealisatie

VACATURE 

HWBP projecten

--------------------------
Organisatie brede 

projecten & 
programma's

VACATURE

Afdeling Bedrijfsvoering

Bestuursadvisering & 
Ondersteuning

---------------------------

Kwaliteit, Arbo & Milieu
---------------------------

Communicatie

Automatisering & 
Facilitaire Dienst

Personeel & Organisatie

Financiën

VACATURE

Juridische Zaken

JC/GZ/INKOOP

Informatisering & 
Gegevensbeheer

Concern control Griffie

Leidinggevenden:  

2 directie, 6 afdelingshoofden, 22 teamleiders  

Span of attention teamleiders: gemiddeld 1 op 20 
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Inrichting van de organisatie  

Het Waterschap kent een dagelijks bestuur onder voorzitterschap van de dijkgraaf. Het dagelijks bestuur 

wordt gekozen uit de leden van de algemene vergadering. Ieder lid van het bestuur is portefeuillehouder 

van een aantal taakgebieden. Zij worden geadviseerd en ondersteund door de tweehoofdige directie , 

concerncontroller, griffier en de zes afdelingshoofden. (Afvalwaterketen, Watersystemen, 

Waterkeringen, Wegen & VTH, Projecten en Bedrijfsvoering). Afdelingshoofden geven direct leiding aan 

meerdere teamleiders en indirect aan de medewerkers in het primair proces van de organisatie. 

Afhankelijk van het aandachtsgebied en specifieke uitvoering varieert hun specifieke opleidingsniveau 

van MBO / HBO tot academisch opgeleide professionals. Daarmee is inhoud en expertise van het primair 

proces stevig verankerd in de organisatie; professionals beheersen hun vak.  

 

Overzicht openstaande vacatures Afdelingshoofden 

• Afdelingshoofd Watersystemen 

• Afdelingshoofd Waterkeringen 

 

Beschrijving van afdelingen  

Afvalwaterketen is verantwoordelijk voor de zuivering van al het huishoudelijk afvalwater. 

Gemiddeld gebruiken we 125 liter per persoon; schoon water verandert in afvalwater. Daar waar het de 

gewoonste zaak van de wereld lijkt dat afvalwater ‘gewoon’ wegstroomt via het afvoerputje begint het 

werk voor deze afdeling. In rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt het vieze water schoon gemaakt, 

waarna het weer terug de natuur in kan. Medewerkers van deze afdeling verzorgen de planvorming en 

uitvoering van de operationele taken van zuiveringstechnische werken. Daarmee zijn ze 

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van technische installaties zoals poldergemalen en 

zuiveringsinstallaties. Dit betreft 15 rioolzuiveringsinstallaties, 158 rioolgemalen, 590 km 

transportleiding, 72 poldergemalen en 138 geautomatiseerde stuwen. Deze afdeling bestaat uit vier 

teams, waarvan twee vacatures voor Teamleider. De afdeling bestaat uit vier teams en heeft 85 

medewerkers. 

 

Watersystemen is de afdeling die verantwoordelijk is voor goed waterbeheer en dat wil zeggen niet 

te veel of te weinig water en water van goede kwaliteit. Zij sturen op een gewenst waterpeil in de sloten 

en dat is van veel factoren afhankelijk en afhankelijk van de omgeving (woonwijk, natuurgebied of 

landbouwgrond) worden er verschillende eisen aan gesteld. Soms zijn dit tegenstrijdige belangen die 

vragen om een complexe afweging (water afvoeren of water vasthouden). Dag en nacht zijn 

medewerkers in de weer om dit op het juiste niveau te houden. Zij laten vaak op afstand via 

geavanceerde computersystemen poldergemalen draaien, bedienen stuwen en baggeren of maaien 

sloten. Dit alles om een watersysteem te krijgen dat tegen stootje kan. De afdeling is opgebouwd uit 

vier teams. Voor deze afdeling wordt een afdelingshoofd gezocht. De afdeling bestaat uit vier teams en 

heeft 65 medewerkers. 
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Waterkeringen Sterke dijken en duinen zijn het handelsmerk van het waterschap. Als beheerder van 

de meeste dijken en duinen in Zeeland (bijna 500 km) is veiligheid een topprioriteit. Om de juiste sterkte 

te bepalen, zijn er berekeningsmodellen die rekening houden met de zeespiegelstijging en 

klimaatverandering. Wind en water zorgen ervoor dat ze heel wat te verduren krijgen. Daarom worden 

ze nauwlettend (inspecties) in de gaten gehouden en wordt waar nodig actie ondernomen. Aanvullend 

voert de afdeling ook het beheer en onderhoud uit aan de vele kunstwerken, paalhoofden, nollen en 

havendammen. Voor  een goede staat van het waterkeringenstelsel en onderhoud daarvan gelden 

afgesproken normen. Veel van de medewerkers werken ‘buiten’; soms met mooi weer, maar vaker met 

een gure wind en met een beetje pech in de stromende regen. Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar 

een afdelingshoofd. De afdeling bestaat uit twee teams en heeft 31 medewerkers. 

 

Wegen & VTH (vergunningverlening, toezicht, handhaving) 

Scheldestromen is naast waterbeheerder ook wegbeheerder; een bijzondere taak in vergelijking met 

andere waterschappen. Verkeersveiligheid staat voorop bij het onderhoud van de 4.000 km aan 

plattelandswegen met zijn vele soorten aan verkeersdeelnemers (snel, langzaam, groot en klein). 

Wegen en fietspaden en bomen, struiken en gras worden door medewerkers geïnspecteerd en 

onderhouden. Vanuit het kantoor maken specialisten plannen voor de verkeersveiligheid en 

bereikbaarheid. Het waterschap voelt ook een belangrijke verantwoordelijkheid over biodiversiteit en 

ecologisch beheer, dus het maaien gebeurt weloverwogen. Ook gladheidbestrijding hoort bij het goed 

beheren van de wegen. Om het werk goed uit te voeren wordt gebruik gemaakt van vastgestelde 

netwerken voor auto-, fiets- en landbouwverkeer en wordt uitgegaan van het beleid zoals opgenomen 

in de beleidsnotitie verkeersveiligheid.  

Vergunningverlening Handhaving en Toezicht (VTH) is een nieuw gevormde combinatie van drie vormen 

van dienstverlening die ondersteunend zijn aan de gehele organisatie. Voor verschillende activiteiten 

rondom het  watersysteem of waterkeringen is een watervergunning nodig. Voorbeelden daarvan zijn 

het onttrekken van grondwater, een duiker in een sloot leggen of een huis bouwen bij een dijk. Ook 

geldt dit voor een agrariër of glastuinbouwer die gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen en 

rekening moet houden met teeltvrije zones. In dergelijk situaties moet dit worden gemeld.  Het team 

Vergunningverlening & Plantoetsing verleent vergunningen voor het gehele waterschap en toetst 

plannen van derden, zoals provincie, gemeente en projectontwikkelaars. Toezichthouders (BOA’s) in 

dienst van het waterschap hebben een controlerende verantwoordelijkheid en indien nodig moeten zij 

handhavend optreden. De afdeling bestaat uit drie teams en heeft 71 medewerkers. 

 

Projecten is een afdeling met een spilfunctie als het gaat om het realiseren van ‘werken’ en bij 

uitzondering de realisatie van andersoortige projecten. Projecten en programma’s kennen een grote 

diversiteit, soms specifiek gerelateerd aan de waterschapstaken, maar betreffen ook organisatiebrede 

projecten. Het investeringsvolume bedraagt ca. € 30 mio per jaar. Andere afdelingen, in de persoon van 

het afdelingshoofd of de directie zijn opdrachtgever en zorgen voor een grote diversiteit aan 

projecten/programma’s of thema’s. Projectteams worden samengesteld met medewerkers afkomstig uit 
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verschillende afdelingen/teams. Vaak zijn zij gewend aan eigen rollen en werkwijzen en een van de 

uitdagingen is de ontwikkeling naar uniformiteit vanuit een breed perspectief van processen, procedures, 

rollen, verantwoordelijkheid en rapportage. De afdeling heeft twee vacatures en bestaat uit drie teams 

en heeft 51 medewerkers. 

 

Bedrijfsvoering Evenals de afdeling Projecten werken de teams vanuit verschillende disciplines 

ondersteunend aan directie en primair proces. Dit is een verandertraject waar medewerkers nog 

belangrijk in mee moeten worden genomen. De afdeling wordt gevormd door totaal zes teams die 

verantwoordelijk zijn voor respectievelijk Automatisering, Informatisering & Gegevensbeheer, Juridische 

Zaken, Personeel & Organisatie, Kwaliteit, Arbo & Milieu, Bestuursadvisering  & Ondersteuning en 

uiteraard Financiën. De afdeling bestaat uit zes teams en heeft 129 medewerkers. 
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Algemene vacature beschrijving afdelingshoofd 

Wat ga je doen 

 

Als afdelingshoofd ben je de verbinding tussen de directie en de teamleiders van jouw afdeling. Een 

van de leden van het bestuur is portefeuillehouder voor jouw aandachtsgebied en daarmee ook een 

gesprekspartner op politiek-bestuurlijk niveau. Je werkt in een omgeving die zich midden in de 

samenleving beweegt met een breed maatschappelijke verantwoordelijkheid en evenzoveel externe 

gesprekspartners. Vanuit jouw interne rol en organisatiebrede verantwoordelijkheid neem je deel aan 

het managementoverleg. Samen met collega-afdelingshoofden, de secretaris-directeur en zijn collega 

directeur adviseer en denk je mee over de te varen koers. Met de teamleiders in je afdeling zet je 

deze koers om naar een (meerjarig) afdelingsplan, waarbij je focus verder gaat dan alleen jouw eigen 

afdeling. Gezamenlijk wordt gebouwd aan een toekomstbestendig waterschap waar hechte verticale 

en horizontale samenwerking zorgt voor duurzame resultaten. Als afdelingshoofd heb je een 

belangrijke voorbeeldrol in de (cultuur) verandering binnen het waterschap. Omdat kennis van het 

primair proces goed verankerd is bij de vele, vaak hoogopgeleide professionals wordt van het 

afdelingshoofd verwacht deze vanuit visie en concepten teamleiders/medewerkers begeleidt en 

ondersteunt en hen stimuleert naar resultaatgericht werken. 

 

• Op basis van het organisatiejaarplan en de begroting maak jij afspraken met je teamleiders over de 

gewenste doelen en resultaten;  

• je stelt de afdelingsbegroting op, geeft input voor managementrapportages en bewaakt het 

afdelingsbudget op basis van de PDCA cyclus; 

• met de directie bepreek je de afdelingsresultaten, de voortgang van lopende projecten en jouw visie 

op het beleid; 

• je volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en betrekt je teamleiders bij mogelijke gevolgen; 

• je ziet waar gewonnen kan worden op persoonlijke en afdelingsontwikkeling en stuurt op een sterke 

samenwerking met de andere afdelingen; 

• je voert tijdig de ambitie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken, waarbij je op inspirerende en 

coachende manier zorgt dat iedere teamleider het beste uit zichzelf haalt;  

• Je volgt samen met de personeelsadviseur kort- en lang ziekteverzuim proactief op; 

• je vertegenwoordigt het waterschap binnen jouw netwerk en begrijpt het belang van het opbouwen 

en onderhouden van duurzame (externe) relaties; 

• vanuit je integrale managementverantwoordelijkheid werkt je samen met medewerkerkers uit de 

ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld financiën en P&O; 

• je werkt actief aan goede bestuurlijke verhoudingen. 
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Wie ben jij? 

• Je hebt academisch werk- en denkniveau;  

• je hebt grote interesse in het vakgebied waarvoor je solliciteert of bent bereid je hierin te verdiepen; 

• je hebt ruime en aantoonbare integrale management ervaring in een complexe politiek bestuurlijke 

omgeving (overheidservaring); 

• je focust je op het grotere geheel, ook als dat betekent dat je de organisatiedoelen boven die van je 

afdeling moet zetten; 

• je voelt mensen goed aan en weet hoe je hun motivatie aanspreekt en activeert om zowel de 

persoonlijke als de organisatiedoelen te behalen; 

• je weet een cultuur van vertrouwen en openheid te creëren waarmee je een hechte afdeling met een 

hoge mate van verantwoordelijkheid ontwikkeld. 

Arbeidsvoorwaarden  

• Salaris varieert tussen de € 4.753,- max. € 6.836,- per maand, inschaling is afhankelijk van ervaring; 

• een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband; 

• 20 vakantiedagen en flexibele werktijden. Zo kan je werken tussen 07.00u en 19.00u; 

• een 36-urige werkweek (fulltime); 

• boven op je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 21% van je brutosalaris. 

Je bepaalt zelf waar je het aan besteedt, bijvoorbeeld voor extra vakantiedagen of dat je het laat 

uitbetalen; 

• daarnaast krijg je ook een Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van € 6.000,- per vijf jaar, dat je 

in kunt zetten voor persoonlijke ontwikkeling; 

• wij zijn met ons kantoor naast het treinstation van Middelburg uitstekend bereikbaar met het OV. 

• heb je werkafspraken? Dan zijn er altijd bedrijfsauto’s beschikbaar; 

• ook krijg je een laptop, iPad en iPhone. 
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Specifiek voor de vacature:  

 

Afdelingshoofd Watersystemen 

In deze rol geef je leiding aan de teamleiders van teams Werkgebieden, Muskusratten en Beleid & 

Ondersteuning. Met ruim 80 medewerkers werken zij intensief en toegewijd samen met overheden, 

belanghebbenden in de streek en de afdeling Watersystemen om de uitdagingen van de toekomst het 

hoofd te bieden. Je ondersteunt tevens de bestuurlijke portefeuillehouder in dit taakveld.  

 

Afdelingshoofd Waterkeringen  

In deze rol geef je leiding aan de twee teamleiders van teams Beleid & Ondersteuning en Beheer & 

Onderhoud. Met ruim 30 medewerkers werken zij intensief en toegewijd samen aan sterke dijken en 

duinen. Je ondersteunt tevens de bestuurlijke portefeuillehouder in dit taakveld. 

 

Solliciteren en procedure  

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Jager, Marieke Oosting of 

Björn Baarveld van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de 

informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw 

CV en motivatie sturen via de website van Crown Gillmore BV; www.crowngillmore.nl. Een 

selectieassessment maakt onderdeel uit van de procedure. Vanwege de vakantieperiode is gekozen voor 

een langere reactietermijn. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 11 september 2022. Het streven is 

de procedures uiterlijk af te ronden in de laatste week van november 2022.  

https://crowngillmore.nl/

