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DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING  
GEMEENTE MOLENLANDEN 
 

De gemeente Molenlanden  
Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in de Zuidelijke Randstad met 
een grenzeloze ambitie. Zij stelt haar inwoners centraal en is actief aanwezig in de 
twintig karakteristieke kernen.  De gemeente Molenlanden verbindt zich met 43.500 
inwoners, ondernemers en partners in de regio door hen te ontmoeten, kennis te 
delen, samen oplossingen te vinden en elkaar te inspireren.  
 
In Molenlanden is er een plezierig en uitdagend werkklimaat, vertrouwen, vrijheid en 
verantwoordelijkheid zijn hierbij de uitgangspunten. Zelforganiserende teams nemen 
verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden, monitoren hun prestaties en 
passen waar nodig hun werkstrategie aan. Zij luisteren naar wat de ander nodig heeft, 
sluiten flexibel aan op behoeften en zien win-win oplossingen. Het gaat om 
partnerschap en samenspel. 
 
Gemeente Molenlanden gelooft en investeert in eigen initiatief, verantwoordelijkheid, 
verbinding, flexibiliteit en (persoonlijke) innovatie: de kerncompetenties. Jij neemt het 
voortouw om onze bedrijfsvoering op een hoger niveau te brengen als noodzakelijke 
stap om onze stevige ambities waar te maken en uiteindelijk zowel inwoners als 
medewerkers te laten schitteren. 

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

De rol van directeur Bedrijfsvoering  
o Je bent een aanjager en inspirator van nieuwe trends en ontwikkelingen op het 

gebied van bedrijfsvoering, in het bijzonder met informatiemanagement; 
o Je draagt met veel energie en enthousiasme de Molenlandse visie op 

zelforganisatie uit; 
o  Als directeur vervul je ook de rol van opdrachtgever. Hierin zoek je balans tussen 

sturing, ruimte geven, inspireren en beheersing; 

o Je streeft naar een hoogwaardige bedrijfsvoering: ook door te laten zien wat een 
bedrijfsvoering toevoegt aan alle betrokkenen, binnen en buiten; 

o Je pakt stevig door op deze visie en voegt overzicht en vasthoudendheid toe aan 
de vakteams; 

o Als lid van de directie geef je mede leiding aan het realiseren van de visie en 
doelen; 

o Je adviseert de directie en College van B&W, in het bijzonder op het terrein van 
bedrijfsvoering. 

Jouw plek in de directie en vakteam besturing  
De directie is de enige hiërarchische laag in de organisatie. Na een evaluatie wordt nu 
besproken of de directie kan worden uitgebreid van twee naar drie posities. De directie 
vervult een essentiële rol in de advisering van het college van B&W en in het 
contracteren tussen organisatie en bestuur. De directie maakt deel uit van het 
‘vakteam besturing’ dat verder bestaat uit vier spelverdelers en de concerncontroller. 
De spelverdelers bieden voor de vakteams ondersteuning in het bepalen en oppakken 
van opgaven, de samenwerking binnen en buiten het team en de zelforganisatie. De 
spelverdelers pakken ook strategische opgaven en projecten op. De directie is 
eindverantwoordelijk, bewaakt in het bijzonder de integraliteit en bestuurlijke impact 
en geeft richting aan op hoofdlijnen. Spelverdelers zoomen vaker in, directieleden 
zoomen eerder uit. Vanuit jouw rol pak je stevig en ambitieus het voortouw om de 
bedrijfsvoering verder te brengen.  

 

De uitdaging: visie op bedrijfsvoering waarmaken  
Molenlanden heeft een recente visie op bedrijfsvoering, kort samengevat: de 
dienstverlening en zelforganisatie vereisen niet alleen een hoogwaardige 
bedrijfsvoering, maar willen zichzelf ook terugzien in de manier waarop die is ingericht. 
Gericht op een persoonlijke benadering, waarin ze elkaar gemak bieden en het samen 
doen en waarbij ze vertrouwen op ieders verantwoordelijkheid en talent. De visie op 
bedrijfsvoering is op te vragen via: miriam.kosterman@geerts-partners.nl.  
 
Als directeur bedrijfsvoering ga je dit waarmaken via een samenhangende strategie 
gericht op de organisatie, dienstverlening, rechtmatigheid, nieuwe wetgeving en 
duurzaamheid. Hoe mooi is het dat je als directeur hiermee aan de slag mag gaan en 
dit met enthousiasme mag uitdragen?  
 
 

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Molenlanden op zoek naar een directeur Bedrijfsvoering. 
Een stevige doorpakker met ambitieus enthousiasme! 

Functie-eisen 

+ Academisch werk – en denkniveau 

+ Ervaring binnen gemeentelijke 
overheid als senior manager 

+ Meerdere jaren werkervaring op het 
terrein van bedrijfsvoering 

https://youtu.be/TTCUgBRJUGY
mailto:miriam.kosterman@geerts-partners.nl
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Wie ben jij? 

In de eerste plaats voel je je aangetrokken tot en heb je een visie op zelforganisatie. 

Daar van uit schep je er plezier in om collega’s vanuit enthousiasme te bewegen naar 

een hoogwaardige bedrijfsvoering. Je bent ondernemend en pakt stevig door waar 

dat nodig is. In de eerste plaats voel je je aangetrokken tot- en heb je een visie op 

zelforganisatie. Van daaruit schep je er plezier in om collega’s vanuit enthousiasme te 

bewegen naar een hoogwaardige bedrijfsvoering. Je laat zien wat het oplevert en hoe 

het ons werk mooier en beter maakt. Je pakt ook stevig door waar dat nodig is. Je 

treedt gemakkelijk naar voren en weet te mensen mee te krijgen. Je krijgt draagvlak 

en resultaat door te schakelen tussen souplesse en vasthoudendheid, tussen ruimte 

bieden en richting geven en tussen ambitie en realisme. 

Je bent bestuurlijk en politiek sensitief. Daarnaast schakel je snel en heb je een 

analytische kijk op zaken. 

Je hebt uitstekende adviesvaardigheden en bent resultaatgericht. Jouw inspirerende 

manier van doen raakt mensen, mede door jouw energie en vasthoudendheid weet 

je doelen te bereiken.  

Telkens vanuit een positief beeld van de mens in de samenleving en de organisatie. 

Om van daaruit te vertrouwen op hun eigen kracht en motivatie.  

De volgende competenties worden gewaardeerd: bestuurlijke en politieke 

sensitiviteit, leidinggeven, analytisch vermogen, luisteren, besluitvaardigheid, 

samenwerken, resultaatgerichtheid en adviesvaardigheid.  

 

Wat breng je mee? 

o Academisch werk- en denkniveau; 

o Meerder jaren ervaring binnen gemeentelijke overheid als senior manager of 

directeur; 

o Meerdere jaren werkervaring op het terrein van bedrijfsvoering; 

o Moderne visie op bedrijfsvoering, ook op het terrein van informatiemanagement. 

 

 

 

 

Wat biedt de gemeente Molenlanden? 

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  

€ 7.599,- bruto per maand (functieschaal 15 ; 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 6 juni  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 longlistbespreking bij de opdrachtgever is op 7 juni ingepland. 

De voorselectiegesprekken vinden op 9 juni en 10 juni 2021  plaats. De 1e 

gespreksronde bij de gemeente Molenlanden vindt plaats op 18 juni 2021 en de 2e 

ronde op 24 juni 2021 . 

 Geboden wordt: 

+ Schaal 15  (max €, 7.599- p/m) 

+ Werken in een moderne 
organisatie 

+ 17,05 %  IKB 

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

	Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Molenlanden op zoek naar een directeur Bedrijfsvoering. Een stevige doorpakker met ambitieus enthousiasme!

