
 

 
1 

DIRECTEUR / LOCO-SECRETARIS 

De gemeente West Betuwe 
West Betuwe is een groene, kleurrijke gemeente waar het heerlijk 
wonen en werken is. Waar iedereen zich welkom en goed 
geholpen voelt. Gemeente West Betuwe is gastvrij en dichtbij. Het 
is een van de meest uitgestrekte, groene en waterrijke gemeenten 
van Nederland, met 52.000 inwoners en 26 kernen. West Betuwe 
ligt mooi centraal, per auto en OV nog geen half uur van 
bijvoorbeeld Den Bosch en Utrecht vandaan. West Betuwe is een 
lerende en toekomstbestendige organisatie. Onder de noemer 
‘Samen West Betuws werken’ spelen ze in op een wereld die 
steeds sneller verandert. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden 
tot nieuwe uitdagingen die om wendbaarheid vragen. In 
programma’s, projecten en processen spelen ze daar samen met 
betrokkenen slim op in, zodat onze dienstverlening continu 
verbetert. De medewerkers nemen actief de leiding over hun 
eigen ontwikkeling en bewegen zo mee met de uitdagingen die op 
ze afkomen. Daarbij spelen de volgende kernwaarden een rol: 
dienstverlenend, mensgericht, gedreven, durf, vakbekwaam en 
vertrouwen. West Betuwe is erin geslaagd om, na de herindeling 
van 2019, een aansprekende, wendbare organisatie te bouwen 
met een eigen identiteit. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de 
specifieke situaties in de kernen. De volgende fase breekt nu aan, 
waarbij het realiseren van ambities en opgaven centraal staan. Als 
directeur ga jij als inspirerend leider hiermee aan de slag! 
 
Bekijk hier de film om meer te zien en te horen over de vacature. 
 
 
 
 
 
 

Wat ga je doen? 
• Je bent lid van het tweehoofdige directieteam en 

verantwoordelijk voor de effectiviteit van de organisatie en 
het realiseren van de doelen van de gemeente West 
Betuwe. Je bent een soort ’COO’ (Chief Operations 
Officer) van de organisatie.  

• Specifiek ga jij over de doorontwikkeling van de 
organisatie, het borgen van eenheid en integraliteit, en het 
stimuleren en laten groeien van het zelforganiserend en 
lerend vermogen van de programma’s, teams en 
medewerkers. 

• Je bent een volwaardige vervanger van de 
gemeentesecretaris in je rol als loco.  

• Je bent sparringpartner voor bestuurders, teamleiders, 
programmamanagers en vervult bij grote organisatiebrede 
projecten de rol van opdrachtgever. 

• Je adviseert en beslist over complexe strategische 
ontwikkelingen en vraagstukken op bestuurlijk en 
concernbreed niveau. 

• Je gaat actief aan de slag met de ontwikkeling van het 
management. De teamleiders en de programmamanagers 
gaan jou als een betrokken en coachende leider ervaren.  

• Je bent opdrachtgever voor complexe programma’s en 
dossiers. 

 

Wat verwachten we van jou? 
Een adviserende rol richting bestuurders en de 
gemeentesecretaris en een coachende rol naar de teamleiders.  
De twee directieleden werken nauw samen op basis van de 
organisatievisie, kunnen elkaar optimaal vervangen en vullen 
elkaar aan. Daarbij ligt de focus van de gemeentesecretaris meer 
op de bestuurlijke en externe contacten en de focus bij de 

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente West Betuwe op zoek naar een Directeur / 
Loco-secretaris. Wij zoeken een ondernemende en resultaatgerichte directeur met als 
aandachtsvelden uitvoeringskracht en organisatie!  

 

 
 

 
Academisch werk- en denkniveau 

 Ondernemend en resultaatgericht 
 

 

 
Ruime managementervaring 
 
Ruime ervaring met aansturen van 
organisatieontwikkeling 
 
Kandidaten met (aanvullende) 
ervaring buiten een 
gemeente/overheid worden ook van 
harte uitgenodigd om te solliciteren 

      
 

Gevraagd wordt: 

https://youtu.be/I9AfZelnvIU
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directeur meer op het functioneren en ontwikkelen van de 
organisatie.  
Je bent een zichtbaar aanspreekpunt voor de hele organisatie. Je 
maakt de te behalen resultaten inzichtelijk en monitort hierop.  
We verwachten van jou dat je in staat bent om ‘het verhaal te 
kunnen vertellen’, dat je op inspirerende wijze de samenwerking 
tussen teams, programma’s en medewerkers stimuleert. En dat je 
ook hierop stuurt als dit nodig is. Je moedigt daarin 
voorbeeldgedrag, feedback en aanspreekbaarheid aan. 

 

Persoonlijk profiel  
• Je bent resultaatgericht en je treedt doortastend en 

besluitvaardig op.  
• Je bent efficiënt van aard.  
• Je beschikt over een sterk ontwikkeld empathisch vermogen 

en bent mensgericht. Je weet een positieve, opbouwende 
sfeer te creëren.  

• Je analyseert snel en bent in staat om op hoofdlijnen te 
blijven sturen. Mede daardoor ben je sterk in het stellen van 
prioriteiten. 

• Je bent organisatiesensitief, adopteert onze organisatievisie 
en hebt een sterk ontwikkeld strategisch vermogen.  

• Je bent open, oprecht en integer.  
• Wij gaan jou leren kennen als een koersbepalende en 

ondernemende leider.  
 

Wat breng je mee? 
• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. 
• Je hebt succesvolle ervaring in het aansturen van (grote 

onderdelen van) organisaties en organisatieontwikkeling.  
• Je hebt een uitgesproken visie op een moderne overheid. 

Het is een pré wanneer je beschikt over kennis van en 
ervaring met project- en programmanagement en 
opgavegericht werken.  

• Je hebt ervaring met het werken in een (bestuurlijk) complexe 
organisatie. 

• Ook kandidaten met (aanvullende) ervaring buiten een 
gemeente of andere overheid worden van harte uitgenodigd 
om te solliciteren. 

 
Wat biedt de gemeente West Betuwe?  
De functie is ingeschaald in schaal 15 (max. € 7.977, - bruto per 
maand). Daarnaast biedt de gemeente een uitstekend pakket aan 
secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05% IKB).  
 
Geïnteresseerd?  
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan 
vóór 4 september 2022 en upload je sollicitatie via onze website: 
https://www.geerts- partners.nl/vacatures 
 
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Sander Geerts 
of Kenzo van Hassel via 013 – 207 10 06.  
 
De voorselectiegesprekken met Sander Geerts vinden plaats op  
8 en 12 september 2022. De gesprekken bij de Gemeente West 
Betuwe zijn ingepland op 16 september 2022 (1e ronde) en  
30 september 2022  (2e ronde).  
 
 
 

 

    max. € 7.977, - schaal 15 

         IKB 17,05% 

    innovatieve en collegiale sfeer 

       36 uur 

Geboden wordt: 

 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures

