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TEAMMANAGER VERGUNNINGEN, TOEZICHT & 
HANDHAVING (VTH) GEMEENTE DRONTEN 

De gemeente Dronten  
Dronten is een bloeiende gemeente met ruim 40.000 inwoners, 
verdeeld over de dorpen Biddinghuizen, Swifterbant en de stad 
Dronten zelf. Kenmerkend is de ruimte: de fysieke ruimte én de 
ruimte voor elkaar. De gemeente Dronten is een jonge gemeente 
met lef: een gemeente met een tastbare geschiedenis van pioniers 
die de ruimte nemen. Dingen gaan net even anders in Dronten, 
werkgeluk staat hier heel hoog in het vaandel! 
De medewerkers werken opgavegericht vanuit de gedachte van 
verbinden, vertrouwen, vakmanschap en vernieuwingskracht. 
Recent is het nieuwe Huis van de Gemeente opgeleverd, een 
prachtige inspirerende, open en moderne werkomgeving.  
 
Klik hier voor de wervingsfilm: https://youtu.be/wYJKAUqD-rM 
 
De organisatie 
Dronten heeft een duidelijke visie op dienend leiderschap en 
faciliteert vanuit die visie medewerkers in optimaal functioneren en 
persoonlijke ontwikkeling. Met regelmaat wordt hier aandacht aan 
besteed op themabijeenkomsten en in collegiaal overleg. Het 
managementteam (MT) bestaat uit de gemeentesecretaris, 
directeur en teammanagers van de teams in het sociaal domein, het 
fysiek domein en van bedrijfsvoering. Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de sturing in de organisatie. Het MT is 
onderweg naar collectief sturen en heeft voor haarzelf de eerste 
stap op dat pad gezet door het regelmatig met elkaar te hebben 
over inhoudelijke (integrale) onderwerpen en dilemma’s. Dronten 
is een lerende organisatie en zo leert het MT ook voor de organisatie 
het beste resultaat te behalen. 
De organisatie telt ongeveer 350 medewerkers. De lijnen zijn kort, 
er wordt snel geschakeld, flexibel gewerkt en innoverend gedacht. 

Er wordt activiteitgericht gewerkt: waar je moet of kan zijn, op 
locatie, kantoor of thuis. Kortom: een organisatie waarin ruimte, 
verantwoordelijkheid en werkgeluk tot volle bloei komt! 
 
Het team VTH 
Dit team levert een bijdrage aan de leefbaarheid, veiligheid en de 
gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling van Dronten door middel van 
vergunningen, toezicht en handhaving. Het team bestaat uit de subteams 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Beleid & Ondersteuning, er 
werken in totaal ongeveer 35 medewerkers binnen het team. Deze ‘span 
of support’ vraagt van de (sub)teams en de senior/coördinerende 
medewerkers nog een verdere ontwikkeling naar meer gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor resultaten en werkverdeling. Een 
ontwikkelmanager staat je - zo lang als nodig - bij in deze 
(team)ontwikkeling en transitie Omgevingswet. Jullie opereren in eerste 
instantie als duo en zorgen ervoor dat jullie het proces verder 
vormgeven. 
De belangrijkste opgave binnen het team is het helpen aan een duidelijke 
prioritering in het werk. Je draagt bij aan de verbondenheid en aan een 
respectvolle samenwerking. Het team VTH wil naar de rest van de 
organisatie nog meer ‘haar stem’ laten horen: vol kennis en 
samenwerkingsbereidheid.   
 
De rol van Teammanager in Dronten 
Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor de 
resultaten en ontwikkeling van jouw team. Dit doe je samen met 
de andere teammanagers voor de hele organisatie. Als manager 
zorg je voor een omgeving waarin medewerkers het maximale uit 
zichzelf kunnen halen. Je coacht op talenten, ambities en kwa-
liteiten van medewerkers, stimuleert “eigenaarschap” en je 

Geerts & Partners is voor gemeente Dronten op zoek naar een Teammanager Vergunningen, Toezicht & 
Handhaving (VTH). Ben jij die inspirerende en doortastende manager? Lees dan verder!  

Wat breng je mee? 

+ Managementervaring binnen de 
overheid 

+ Passie voor dienstverlening 

+ Dienend leiderschap 

+ Visie op organisatieontwikkeling 

 

https://youtu.be/wYJKAUqD-rM
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ondersteunt medewerkers bij het zoeken naar interne en externe 
verbinding. 
Dronten heeft het dienend leiderschap omarmd: de beste 
resultaten worden behaald als de groei en het geluk van de collega’s 
op de eerste plaats worden gesteld.  
Je bent een stevige gesprekspartner voor bestuur en directie en 
werkt vanuit de bedoeling. Als manager kun je van dit team 
zelfstandigheid, zelfsturendheid en eigen verantwoordelijkheid 
verwachten. Je levert - op uitzonderingen na - geen inhoudelijke 
bijdragen aan producten. 
 
Het team heeft behoefte aan een manager die gaat voor de ontwikkeling 
van het team en de medewerkers binnen het team. Een manager die 
aandacht heeft voor ieders welzijn en successen weet te vieren!  
Als teammanager neem je regie op organisatieontwikkeling, waarbij 
je met collega-leidinggevenden handen en voeten geeft aan 
opgavegericht werken en medewerkers daarin ondersteunt. 
 
Welke persoonlijke kwaliteiten breng jij mee? 
De teammanagers in Dronten worden herkend aan de volgende 
kernkwaliteiten: leiderschap, verbindend vermogen, dienstverlener en 
teamspeler (samenwerking over grenzen heen). 
Als teammanager bij de gemeente Dronten communiceer je open en 
transparant, stel je open vragen. Je kan uitstekend delegeren en 
observeren. Daarbij analyseer je snel en neem je beargumenteerde 
beslissingen. Je staat stevig in je schoenen en durft besluiten te nemen.    
Ten slotte sta je positief in het leven en weet je mensen te raken 
door jouw inspirerende manier van doen.   
 
 
 
 
 

Wat heb je nodig als teammanager VTH? 
• Minimaal HBO werk/denk niveau en je deelt de passie voor 

dienstverlening 
• Je hebt kennis van de vakgebieden binnen VTH, op 

strategisch/tactisch niveau   
• Je hebt meerdere jaren ervaring als integraal manager 

opgebouwd, bij voorkeur binnen de (gemeentelijke) overheid 
• Je inspireert door voorbeeldgedrag en geeft handen en voeten 

aan organisatiewaarden en principes 
• Je bent bestuurlijk/politiek sensitief en hebt ervaring in het 

inzetten van deze kwaliteit 
 
Wat biedt de gemeente Dronten? 
Werken in een moderne organisatie met ruime mogelijkheden 
voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dronten staat open voor  
feedback en geeft jou graag de ruimte om je te ontwikkelen. Ook 
de Dronten Academie biedt jou de gelegenheid om je inhoudelijk 
te laten uitdagen. Het salaris is afhankelijk van relevante opleiding 
en ervaring en bedraagt maximaal € 6.365,- bruto per maand 
(functieschaal 13 ; salarispeil 1 oktober 2020) op basis van een 36-
urige werkweek. Daarnaast biedt de gemeente een uitstekend 
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05 % IKB). 
 
Geïnteresseerd?  
Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 24 juni 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- 2071006.  
De voorselectiegesprekken vinden op 28  en 29 juni  2021 plaats 
op ons kantoor in Zwolle. De 1e gespreksronde bij de gemeente 
Dronten  vindt plaats op 6 juli  2021 en de 2e ronde op 8 juli 2021.  

    

 
Wat biedt Dronten? 

+ Salaris max. € 6.325,- (schaal 13) 

+ Daarnaast 17,05 % IKB 

+ Inspirerende werkomgeving 

+ Persoonlijke groei (oa. Dronten 
Academie) 

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