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De gemeente  Brummen  
Brummen telt  ruim 20.880 inwoners, verdeeld over 6 dorpskernen. 
Het ligt in het hart van de provincie Gelderland, tussen de Veluwe en 
de rivier de IJssel. De natuur is veelzijdig en van internationale allure, 
dat kan ook niet anders zo tussen het Nationaal Park Veluwezoom en 
de IJssel. De historie in landgoederen en papier is alom zichtbaar. De 
natuur is afwisselend, elke kilometer kan alweer anders zijn. In het 
westelijk deel van de gemeente reiken bossen tot aan de bebouwde 
kom van Eerbeek. Het oostelijke deel van de gemeente wordt 
gevormd door het prachtige uiterwaardengebied en het 
rivierenlandschap van de IJssel met daartussen een fraai afwisselend 
landschap.  
 
Bestuur en organisatie  
De gemeenteraad vormt samen met het college het gemeente-
bestuur. De raad heeft 19 raadszetels, het college bestaat uit de 
burgemeester en 4 wethouders. Je treft in Brummen geen traditionele 
hiërarchische organisatiestructuur aan, maar de organisatie is volledig 
ingericht vanuit processen. Er zijn 5 hoofdprocessen, een sturend 
hoofdproces (Strategie, Advies en Financiën), primaire processen 
(Inwonerszaken en Fysieke Leefomgeving) en ondersteunende 
processen (Bedrijfsvoering en HR). Ieder proces wordt ondersteund 
door een procesmanager. De procesmanagers vormen samen met de 
gemeentesecretaris het Ondersteuningsteam (OT). Medewerkers zijn 
eigenaar van hun werk, zijn taakvolwassen en hebben regelruimte. De 
HR-adviseurs sturen op functioneren en ontwikkeling van de 
medewerkers en er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: ‘bewust’, 
‘samen’, ‘aandacht’ en ‘dichtbij’. De grondhouding is gebaseerd op 
duurzaamheid, inwonergerichtheid, integraliteit en samenwerken. 
Leanmanagement is het leidende principe, zo is er ook een 
zogenaamde ‘Obeya-room’. Er werken ongeveer 175 (155 fte) 

medewerkers binnen de organisatie. De lijnen zijn kort en de sfeer is 
informeel en collegiaal. De huisvesting van de organisatie is de moeite 
waard om te vermelden: een geweldige (prijswinnende) werkplek, 
gebaseerd op een duurzame filosofie en helemaal ondersteunend aan 
het moderne werken. 
 
De rol van gemeentesecretaris   
• De gemeentesecretaris is ondersteunend aan het college: is eerste 

adviseur en draagt zorg voor kwalitatief goede besluitrijpe stukken 
en een goed besluitvormingsproces; 

• Is een gedreven speler in de ‘driehoek’: je draagt zorg voor een 
goede afstemming tussen raadsgriffier, burgemeester en 
secretaris. Samen zorgen jullie voor een goede afstemming van 
werkzaamheden en prioritering tussen raad, college en organisatie; 

• Heeft aandacht en tijd voor de medewerkers, staat voor de 
organisatie. Is een manager ‘by walking around’; 

• Heeft ‘de luiken open staan’: is extern gericht, naar de samen-
leving, naar de regio en samenwerkingspartners. Draagt zorg voor 
slimme samenwerkingen; 

• Bevordert de coördinatie van de aansturing van de ambtelijke 
organisatie. Voor het college en voor het Ondersteuningsteam 
(OT) is hij/zij hierin het eerste aanspreekpunt; 

• Geeft gedreven invulling aan ‘de tandem’: werkt samen met en 
adviseert de burgemeester, werkt hierbij op een no-nonsense en 
transparante wijze; 

• Is eindverantwoordelijk voor het doelmatig en doeltreffend 
functioneren van de ambtelijke organisatie, stuurt daarbij op 
kwaliteit en het maken van de juiste keuzen. 

 
Bekijk hier de wervingsfilm: https://youtu.be/yPxnKHaXSmg 
 

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Brummen op zoek naar een 
gemeentesecretaris/algemeen directeur. Een verbinder en een gedreven leider! 

Functie-eisen 

+ Meerdere jaren senior-
managementervaring 

+ Stevige ervaring binnen de lokale 
overheid is een pre 

+ Ervaring met 
organisatieontwikkeling 

https://youtu.be/yPxnKHaXSmg
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WOR-Bestuurder 
Als WOR-bestuurder ga je voor de informele samenwerking. Je 
bent met de OR in een continue verbinding, niet alleen tijdens 
formele vergadermomenten. Je durft keuzes te maken en bent 
duidelijk in wat haalbaar is en wat niet. Je bent aanspreekbaar op 
de gemaakte afspraken en je staat voor de organisatie.   
 
Enkele uitdagingen voor de nieuwe gemeentesecretaris 
• Er is een hoge werkdruk-beleving binnen de organisatie, er zijn 

veel eenmansposten. Het is belangrijk dat er gestuurd wordt 
op kwaliteit en niet op kwantiteit. Dit betekent keuzes maken, 
hierin is de gemeentesecretaris een sleutelfunctionaris. Van de 
gemeentesecretaris wordt verwacht dat hij stuurt op kwaliteit 
en bestuurlijke sensitiviteit.  

• “Finishing touch” op de doorontwikkeling van de 
procesgerichte organisatie, de punten op de I zetten. Het 
organisatiemodel staat, nu het draait vallen er ook zaken op die 
minder goed lopen. Daarop moet worden doorgepakt. Veel 
verantwoordelijkheid ligt bij de medewerkers, dit loopt nog 
niet altijd even goed. Het elkaar aanspreken hoort hier ook bij, 
daar is nog veel in te winnen.  

• De financiële situatie: de gemeente Brummen vaart scherp aan 
de wind, er is weinig financiële ruimte en daardoor zijn er 
beperkte mogelijkheden. Er moeten keuzes gemaakt worden. 
Onder andere het Sociaal Domein is een aandachtspunt: er is 
een onderzoek uitgevoerd dat aanbevelingen doet om 
bewuster om te gaan met de beperkte financiële ruimte 

• In samenwerking met de provincie zal er een Bestuurskracht-
onderzoek worden gehouden. Een onderliggend belangrijk 
thema is hierbij ‘slim samenwerken’. Van jou als 
gemeentesecretaris wordt verwacht dat je koploper bent in het 
verkennen en eventueel initiëren van deze slimme 
samenwerkingen. 

• Leren van de corona-periode: een sterk punt in Brummen is 
collegialiteit. Door het werken op afstand is de beleving dat dit 
onder druk kan komen te staan. Wat kunnen we leren van 
deze periode? Wat zijn goede nieuwe ervaringen die we mee 
kunnen nemen naar de toekomst en waar moeten we extra 
aandacht voor hebben? Als gemeentesecretaris heb je een 
belangrijke rol om de verbindingen te blijven leggen en 
collegiale samenwerking te blijven stimuleren.  
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Persoonsprofiel 
Je bent een gedreven, enthousiaste leider met uitstraling. Je weet 
op een open, eerlijke en mensgerichte wijze met iedereen contact 
te leggen, een relatie op te bouwen. Mensen herkennen in jou een 
doortastende, besluitvaardige leider, die oog heeft voor de mens 
maar ook zakelijk kan besluiten. Hard op de inhoud en zacht op de 
relatie. Je bent zeer kwaliteitsbewust en bent politiek sensitief. Je 
weet je in een ander te verplaatsen en kan zo goed persoonlijke 
belangen behartigen. Je schakelt snel en hebt een analytische kijk 
op zaken. Vanuit jouw visie ben je ook vasthoudend en bewaakt 
de lange termijndoelen. Je schiet niet meteen in actie, maar bekijkt 
hoe problemen bij de wortel kunnen worden aangepakt.  Je bent 
gemakkelijk benaderbaar, ook omdat je handelt op basis van 
gelijkwaardigheid. Je bent rolbewust en spreekt mensen aan op 
hun verantwoordelijkheden. Door jouw interpersoonlijke 
sensitiviteit ben je in staat om een stevige discussie te kunnen 
voeren, maar ook om deze weer te de-escaleren.  
 
Functie-eisen 
Als ervaren (eindverantwoordelijk) leidinggevende: 

• Heb je (ruime) ervaring als senior manager of 
gemeentesecretaris binnen de lokale overheid; 

• Heb je sturing gegeven aan een organisatie in 
ontwikkeling; 

• Beschik je over een academisch werk-en denkniveau;  
• Beschik je over kennis van organisatieontwikkeling, in het 

bijzonder van leanmanagement-principes; 
• Heb je bij voorkeur ervaring opgebouwd in een kleinere 

gemeente. 

 

 
Wat biedt de gemeente Brummen? 
Werken in een moderne organisatie met ruime mogelijkheden 
voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Het salaris is afhankelijk 
van relevante opleiding en ervaring en bedraagt maximaal  
€ 6.994,- bruto per maand (functieschaal 14; salarispeil 1 oktober 
2020) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast biedt de 
gemeente een uitstekend pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden (17,85% IKB). 
 
 
Geïnteresseerd? 
Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 21 maart 2021 en 
upload jouw cv en motivatiebrief naar onze website via: 
www.geerts-partners.nl/vacatures/. 
Wil je meer weten bel dan met Sander Geerts via 013-207 10 06. 
 
De voorselectiegesprekken vinden op 24 en 25 maart plaats. De 
1e gespreksronde bij de gemeente Brummen vindt plaats op 7 april 
en de 2e ronde op 14 april 2021. 
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.      

 
Geboden wordt: 

+ Schaal 14 (max € 6.994,- p/m) 

+ Flexibel in werktijden en 
werkplekken 

+ 17,85%  IKB 

https://geertspartners.sharepoint.com/sites/GP/Gedeelde%20documenten/Gemeente%20Brummen/W&S%20Gemeentesecretaris/www.geerts-partners.nl/vacatures/
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