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Wat ga je doen als Eenheidsmanager Openbare Ruimte   
 
Als eenheidsmanager geef je op inspirerende wijze leiding aan 
jouw eenheid en coacht en faciliteert medewerkers zodanig, 
dat de afspraken binnen vastgestelde kaders, gerealiseerd 
worden. Een belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd is 
het verder door ontwikkelen van de eenheid Openbare Ruimte. 
Jij bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en borging 
van de verschillende ontwikkelingstrajecten. 

Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gehele 
eenheid Openbare Ruimte en de continue ontwikkeling en 
verbetering daarvan. Je behartigt de belangen van de eenheid 
Openbare Ruimte in de organisatie. 

In de afgelopen periode is er samen met de medewerkers 
gereflecteerd op de positionering van de eenheid Openbare 
Ruimte. Er is behoefte aan meer duidelijkheid en prioritering in 
waar men voor staat en gaat. Rollen, bevoegdheden en taken 
moeten verder worden ontwikkeld en waar nodig afgebakend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is de gemeente Dalfsen organisatie breed een 
organisatieontwikkelingstraject gestart, waarvan een MD 
traject voor het MT-onderdeel is. Vanuit het MT gaan we voor 
een toekomstbestendig organisatie. Je bent een allround 
manager, breed en ervaren op MT-niveau met gevoel voor 
mensen. 

Als lid van het MT heb je een visie en lever je een actieve bijdrage 
aan de organisatieontwikkeling en veranderopgaves in de 
organisatie. Jij bepaalt de koers voor de Openbare Ruimte en zet 
vanuit het MT op strategisch niveau de lijnen uit. Je bent een 
stevige persoonlijkheid die vanuit een visie denkt en handelt. Als 
MT lid vind je integrale samenwerking van groot belang. Je draagt 
actief bij aan de (strategische) beleidsontwikkeling van de 
organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom gemeente Dalfsen?  

• MT lid van een innovatieve 
organisatie 

• Werken voor een gemeente 
met ambitie 

• Organisatie die uitdaagt en 
continu in ontwikkeling is 

• Gedreven en enthousiaste 
collega’s  

• Informele sfeer, korte lijnen 

 

 
Gemeente Dalfsen is op zoek naar een betrokken en gedreven eenheidsmanager, die in een politiek 
bestuurlijke omgeving integrale oplossingen realiseert voor de maatschappelijke opgaven en actief bijdraagt 
aan het oplossen van organisatievraagstukken.  
 
Als MT lid draag je bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Een eenheidsmanager die staat voor zijn 
medewerkers en bouwt aan de verdere professionalisering van de eenheid Openbare Ruimte. (36 uur per 
week). 
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Waar je komt te werken 
Je werkt met bevlogen en betrokken medewerkers die zich met 
energie inzetten voor een breed scala aan werkzaamheden voor 
de Openbare Ruimte. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en er is 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. De gemeente Dalfsen wil 
werken als een lerende organisatie. 
 
Je bent een inspirerend manager die weet wat er speelt binnen de 
Openbare Ruimte. Je geeft richting, coacht en geeft leiding vanuit 
ruimte en vertrouwen, je bent een verbinder in de samenwerking, 
zet medewerkers in hun kracht. In de regio zoek je verbinding met 
relevante partners en vertegenwoordig jij de belangen van de 
gemeente Dalfsen. 
 
Jouw kwaliteiten als Eenheidsmanager Openbare Ruimte   
Je beschikt over een WO-werk- en denkniveau en je hebt 
minimaal 5 jaar relevante ervaring als integraal manager in een 
politiek bestuurlijke omgeving. 

 
Daarnaast: 

- Kun je strategisch handelen in een complexe en snel 
veranderende omgeving 

- Heb je meerjarige ervaring met het managen van 
complexe vraagstukken en veranderingsprocessen, 
waarbij je aantoonbaar succes hebt behaald met het 
leiden van veranderingen 

- Heb je een brede visie op inhoud en bedrijfsvoering 
van Openbare Ruimte die je in relatie kunt brengen 
met de overige organisatie doelstellingen 

- Ben je een teamspeler en werk je graag samen met 
zowel in- als externe partners 

- Ben je in staat om inhoud en visie om te zetten in 
concrete plannen. 

- Heb je een goed oog voor de integraliteit van werken 

 

 

Specifiek vraagt bovenstaande opgave om een   

Eenheidsmanager Openbare Ruimte die: 
- Ervaren en bedreven is in het ambtelijke bestuurlijke 

samenspel; 
- Strategisch inzicht en visie heeft op de 

ontwikkelingen binnen/buiten de organisatie en 
binnen het werkterrein rolvast met visie; 

- Mensgericht leiderschapsstijl gericht op coachen, 
feedback, klankborden, ondersteunen; 

- Strategisch is met een brede scope, in het bezit van 
strategisch communicatieve vaardigheden; 

- Organisatiesensitief en resultaatgericht is.  

Meer over gemeente Dalfsen 
Dalfsen ligt in het mooie Overijsselse Vechtdal. Een prachtige 
groene gemeente met vijf kernen en een uitgestrekt buitengebied. 
Het is hier uitstekend wonen, heerlijk ontspannen en goed 
ondernemen. Er wonen ruim 29.000 inwoners, verdeeld over de 
kernen Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en 
Oudleusen. Hier werkt, woont en leeft men echt sámen.  
De gemeenteraad heeft een toekomstvisie 2030 vastgesteld 
(‘Voor elkaar, onszelf blijven door te veranderen’). Deze visie vormt 
de kapstok voor het gemeentelijk beleid (zoals de Omgevingsvisie) 
en geeft ook richting aan de organisatieontwikkeling. Meer van 
buiten naar binnen werken (‘de ramen en deuren open’) en meer in 
beweging en samenwerking met inwoners, verenigingen, 
bedrijven en omgeving. 

 

De organisatie  
Dalfsen is een bestuurlijk stabiele gemeente met een goede 
financiële positie. De gemeenteraad telt 21 leden en het college 
van B&W bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. De 
organisatie telt ruim 230 medewerkers (208 fte), aangestuurd door 
de gemeentesecretaris/algemeen directeur en vijf 
eenheidsmanagers. Zij vormen het managementteam waarbij de 
gemeentesecretaris/algemeen directeur eindverantwoordelijke is.  
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Het aanbod  
Gemeente Dalfsen ziet ontwikkeling als een continue reis 
waarin we blijven leren. Jij voor Dalfsen, maar Dalfsen ook voor 
jou. Daar horen dan ook goede arbeidsvoorwaarden bij: 
 

• Een informele werksfeer, korte lijnen met het 
bestuur, waarin we met inzet en plezier samen 
werken aan het beste resultaat. 

• Een prachtige omgeving om met de fiets naar je werk 
te komen en het OV op loopafstand, maar ook prima 
te bereiken met de auto. Kom je liever met de boot? 
We hebben uitzicht op de haven!  

• Vrijheid om te werken waar het werkt: op locatie, 
thuis of vanuit ons mooie gemeentehuis gelegen aan 
de Vecht.  

• Een contract van 36 uur voor de duur van één jaar en 
daarna mogelijk voor onbepaalde tijd. 

• Maximaal € 6.616, - bruto per maand bij een 36-urige 
werkweek (schaal 13 cao Gemeenten). De gemeente 
kent een prestatieschaal, bij goed functioneren biedt 
dat een perspectief op termijn. 

• Een individueel keuzebudget (IKB) van maandelijks 
17,05% die je in kunt zetten voor verschillende 
doelen zoals extra salaris of verlof. 

• Een laptop en mobiele telefoon van de zaak. 
• Een uitgebreid pakket aanvullende 

arbeidsvoorwaarden, zoals een thuiswerkvergoeding, 
een regeling uitruil woon-werkverkeer, een gunstige 
(lease) fietsregeling, een werkgeversbijdrage in de 
kosten van de zorgverzekering. 

• Volop ontwikkelingsmogelijkheden en 
studiefaciliteiten waaronder onze eigen Dalfsen 
Academie. 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd? 
Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt, solliciteer dan uiterlijk 
vóór 11 januari 2023. Upload je sollicitatie via onze website: 
https://www.geerts-partners.nl/vacatures.  
 
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Piet Wanrooij, 
06-51997717 of 013 20 71 006.  
De selectiegesprekken in de gemeente Dalfsen vinden plaats op 
18 en 19 januari 2023. 
 
Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de 
selectieprocedure. 
 
. 

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

