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Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur (36 uur per week) 

 
 
Ben jij die ontwikkelgerichte, ervaren secretaris en adviseur met kennis van de gemeentelijke overheid die we 
zoeken? Ben jij transparant, open en eerlijk in jouw handelen, sta je stevig in je schoenen en werk je 
resultaatgericht en verbindend? Ben je iemand die met bezieling en enthousiasme leidinggeeft aan 
veranderingen? 
 
Als jij jezelf hierin herkent, dan ontmoeten wij jou graag! 
 
Waar ga je werken? 
Brunssum is een prachtige en groene gemeente van ruim 27.500 inwoners en beschikt over een prettig 
woonmilieu en een hoog voorzieningenniveau. Met burgers en andere partners proberen we dit continu verder 
uit te bouwen. Brunssum is bestuurlijk zelfstandig, maar werkt wel intensief samen met andere gemeenten 
binnen en buiten het samenwerkingsverband Parkstad Limburg.  
 
De gemeentelijke organisatie bestaat uit een directie en acht afdelingen. Samen met de gemeentesecretaris 
vormen de leidinggevenden daarvan het managementteam. In totaal werken er ca 250 medewerkers in onze 
ambtelijke organisatie. Integraal management op afdelingsniveau wordt steeds verder doorgevoerd. De missie 
van onze gemeente is “Met lef en creativiteit houden we Brunssum in beweging”. Onze kernwaarden daarbij 
zijn geen loze begrippen. Samenwerken, professionaliteit, integriteit en lef staan hoog in ons vaandel zowel bij 
het optreden binnen als buiten de organisatie en dienen dus ook in het DNA te zitten van onze nieuwe 
gemeentesecretaris en algemeen directeur.  
 
We streven ernaar de beste te zijn en we willen excelleren in dat wat we ons voornemen. We maken daarvoor 
reële plannen gebaseerd op reële ambities, vullen ze stap voor stap in en borgen ze goed. Van daaruit zetten 
we weer de volgende stappen.  
 
Het coalitieakkoord 2022 – 2026 “Samen voor Brunssum” is daarbij qua beschreven gedrag en inhoudelijke 
ambities leidend. 
 
Wat ga je doen? 
Als eerste adviseur van het college van B&W verwachten we iemand die zich goed kan verplaatsen in de 
bestuurlijke ambities. Zorgt voor een goede voorbereiding, uitvoerbaarheid, consistentie en integraliteit van 
collegebesluiten. Een integere en betrouwbare sparringpartner en strategisch adviseur voor het college als 
totaliteit, voor de individuele collegeleden afzonderlijk, als wel binnen het overleg griffie-burgemeester-
secretaris.  
 
Als algemeen directeur verwachten we iemand die de organisatie leidt, een gezonde bedrijfsvoering nastreeft 
en daarbij op gelijkwaardige basis samenwerkt met het managementteam aan zowel de strategische als de 
going concern onderwerpen. Er wordt daarbij planmatig gewerkt zodat sturing op resultaten goed verankerd is.  
 
Als WOR-bestuurder verwachten we iemand die zorgt voor een zorgvuldige en duidelijke communicatie met 
onze ondernemingsraad. Waarbij onderling vertrouwen en transparantie voorop staan, waardoor 
samenwerken aan het verder ontwikkelen van de organisatie en zijn medewerkers goed vorm krijgt.  
 
Wat verwacht Brunssum 
We staan aan de vooravond van belangrijke ontwikkelingen. Het centraal stellen van de betrokkenheid van 
burgers en maatschappelijk middenveld wordt sterk vergroot. We gaan van sectoraal naar integraal werken. 
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Opgave- en gebiedsgericht werken en ook het uitvoeringsplan van het coalitieakkoord zijn bepalend voor de 
ambities voor de komende jaren.  
De gemeentesecretaris dient de organisatie en de medewerkers mee te nemen in die complexe veranderingen. 
Enerzijds veranderingen in de organisatie, omdat naast het werken met programma’s gewerkt wordt met een 
lijnorganisatie, maar anderzijds- nog belangrijker- de bij de gewenste situatie behorende veranderende 
houding en gedrag voor medewerkers tegenover elkaar maar ook tegenover burgers en samenleving. Dat vergt 
voor onze secretaris gedegen inzicht en ervaring met dit soort veranderprocessen en het begeleiden daarvan. 
 
Om de beschreven rollen en opdracht goed te kunnen uitvoeren verwachten we van onze nieuwe 
gemeentesecretaris: 

• voldoende kennis en gemeentelijke ervaring en een academisch werk- en denkniveau; 
• iemand met politiek- bestuurlijke sensitiviteit die inspirerend, oprecht en eerlijk samenwerkt; 
• iemand die vertrouwen geeft, het vermogen heeft te verbinden, in dialoog gaat en binnen de 

ingezette ontwikkelkoers vernieuwing initieert; 
• een coach is in hart en nieren, weet medewerkers in hun kracht te zetten en ruimte geeft aan 

integraal management;  
• iemand die met passie, positiviteit, leiderschap en daadkracht aan de slag gaat en de kracht van de 

samenleving aanboort om in samenwerking met de organisatie plannen te realiseren; 
• iemand die Brunssum sterk vertegenwoordigt in regionale samenwerkingen; 
• iemand die innovatief en creatief is. Waarbij je problemen goed kunt analyseren, durft buiten 

gebaande paden te denken, en dat ook weet te waarderen van anderen. Daarnaast heb je ook het 
vermogen om goed te kunnen inschatten wat realiseerbaar is en waarvoor voldoende draagvlak is te 
verkrijgen; 

• iemand die zich goed kan inleven in de problemen van anderen, luistert naar argumenten, en steeds in 
staat is goed beargumenteerd en begrijpelijk te communiceren.  

 
Wat kun je verwachten? 
Een plek in een gedreven en enthousiast organisatie, waar samenwerking vanzelfsprekend is. Een organisatie 
met lef, passie en creativiteit, die haar kernwaarden (samenwerken, professionaliteit, integriteit, lef) hoog in 
het vaandel heeft staan. Een salaris van maximaal €7.269,- (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek 
(peildatum 1 april 2022). Een arbeidsmarkttoelage is bespreekbaar. Goede arbeidsvoorwaarden, ICT-
voorzieningen, de mogelijkheid om hybride te werken en een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bedraagt 
17,05% van je bruto jaarsalaris en kun je inzetten voor bijvoorbeeld de koop van extra vrije dagen. 
 
Wil je bij Brunssum werken? 
Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt en herken jij je in de persoon die wij zoeken?  
Solliciteer nu en laat ons kennismaken met jouw kwaliteiten.  
Upload je sollicitatie via onze website: https://www.geerts-partners.nl/vacatures. 
 
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Carelien Liebrecht, senior-adviseur Geerts & Partners, via 
06 21 29 76 33 of 013 207 10 06. 
 
Goed om te weten 
De (online) voorgesprekken met Carelien Liebrecht, senior-adviseur Geerts & Partners, vinden plaats op 1 en 2 
november 2022.  
De gesprekken bij de gemeente Brunssum zijn gepland op 9 november (eerste ronde) en 21 november 2022 
(tweede ronde). 
Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 
 
Een assessment en het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
 

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

