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MANAGER DUURZAME LEEFOMGEVING  
GEMEENTE LEIDEN 

Gemeente Leiden 
Leiden is levendig, sociaal en ondernemend. Het is dé stad van 
kennis en cultuur, met een rijke historie. En daar is Leiden trots op.  
Leiden is een geweldige plek om te werken, te studeren, te 
ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden is de Stad van 
Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een 
rijke traditie van kennis en cultuur. Als stad staat Leiden voor een 
grote uitdaging.  
Meer mensen op minder vierkante meters vraagt om een 
toekomstbestendige inrichting van de stad en om een gezonde 
duurzame leefomgeving voor mens en dier.  
Daarom is er een nieuwe afdeling opgericht die een actieve rol 
gaat spelen bij het definiëren en het trekken van opgaven, bij het 
ontwikkelen van beleid en uitvoeringsprogramma’s en bij het 
ontwerpen van oplossingen op het gebied van duurzame 
leefomgeving. 
 
De organisatie 
De gemeentelijke organisatie kenmerkt zich door een collegiale en 
open werksfeer, met veel ruimte voor vernieuwende ideeën en 
een verfrissende blik.  Medewerkers voelen zich verantwoordelijk 
en pakken hun werkzaamheden zelfstandig en professioneel op.  
Leiden wil een wendbare organisatie zijn die ook een goede 
afspiegeling is van de diverse inwoners van de stad. Het maakt 
niet uit wat je afkomst is, wat je gelooft of van wie je houdt. Leiden 
wil een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt! 
 

De afdeling Duurzame Leefomgeving 
De nieuwe afdeling Duurzame leefomgeving valt binnen het 
Cluster Stedelijk Ontwikkeling. Een van vier Clusters van de 
gemeente.   
De afdeling bestaat uit twee teams, het team beleid en het team 
ontwerp.   
 
Voor deze afdeling is de gemeente op zoek naar een manager om 
samen de vernieuwing mee vorm te geven en te realiseren.  
Een zeer boeiende functie in een dynamische en professionele 
werkomgeving.  De ambities van Leiden vragen om een manager 
met een sterke strategische visie, die ontwikkelingen en opgaven 
vertaalt, verbindingen legt en verantwoordelijk is voor de 
resultaten van de nieuwe afdeling.  
 
Duurzame Leefomgeving staat voor het ontwikkelen en bewaken 
van de kwaliteit van (de inrichting en het functioneren van) de 
duurzame leefomgeving: duurzaamheid (energie, circulaire 
economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit) en openbare ruimte 
(boven- en ondergrondse (verkeers) infrastructuur, groen, water, 
bodem).  
Je vormt samen met de andere afdelingsmanagers en de directeur 
van Stedelijke Ontwikkeling een hecht managementteam en hebt 
een actieve bijdrage aan de vernieuwing van het cluster. 
 
 
  

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Leiden op zoek naar een stevige manager 
met strategische visie, die verbindingen legt en verantwoordelijk is voor de resultaten van de 
nieuwe afdeling. Een voorloper in de samenwerking die integraliteit hoog in het vaandel heeft 
staan en kan inspireren op inhoud. 

 

Wat zoeken we?

+ Academisch werk- en denkniveau 

+ Leidinggevende ervaring 

+ Kennis en visie op de taakvelden 
van de afdeling 

+ Een verbinder die communicatief 
sterk is en inspireert 
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De uitdaging 
Als manager Duurzame Leefomgeving geef je leiding aan een 
afdeling van ruim 50 professionals. Opgaven zoals Energietransitie, 
Circulaire Economie, Klimaatadaptatie, Vergroening en 
Biodiversiteit worden vanuit deze nieuwe afdeling getrokken.  Van 
jou wordt verwacht dat je doorbouwt op het fundament dat 
gelegd is en dat je dit met energie en inspiratie samen met de 
medewerkers doet.  
 
Je zorgt ervoor dat de Afdeling de spil wordt voor een duurzaam 
ingerichte hoogwaardige leefomgeving.  
In samenwerking met andere ambtelijke opdrachtgevers en de 
opgavemanagers draag je zorg voor de vertaling van de 
ontwikkeling en opgaven en de realisatie van programma’s. Je 
vervult een actieve rol in het opbouwen en beheer van netwerken 
om samen met de stad en regio aan deze thema’s te werken en 
initiatieven te ondersteunen.  
 
Met je afdeling sta je voor integraliteit, verbinding en samenhang.  
Hierin is het belangrijk de samenwerking met andere afdelingen 
proactief te versterken. Je schakelt voortdurend tussen 
verschillende inhoudelijke thema’s en processen en tussen 
verschillende bestuurlijke en ambtelijke niveaus.  
Je bent gewend om tegelijkertijd met een diversiteit aan complexe 
vraagstukken bezig te zijn. Je bent een uitstekende 
sparringpartner voor het bestuur en vertaalt ambities in 
realistische plannen of organiseert dat en past de aanpak en 
organisatie aan als opgaven dat vereisen.      
 

 
 

Functie-eisen 

• WO werk- en denkniveau. 
• Een afgeronde, relevante opleiding op academisch niveau. 
• Kennis van en visie op verstedelijking en verduurzaming 

en van de Omgevingswet. 
• Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in een complexe 

(bestuurlijke) organisatie, in de private of publieke sector; 
ervaring bij een gemeente is een pré. 

• Het vermogen overzicht te krijgen en/of te creëren in 
(samenhang van) complexe dossiers. 

• Een richtinggevende insteek gecombineerd met 
samenwerkingsgerichtheid en de drive om je eigen 
afdeling steeds beter te laten presteren; inzicht in 
werkprocessen en optimalisering hiervan voor wat betreft 
beleid- en ontwerpprocessen. 

• Een verbinder die communicatief sterk is en inspireert. 
• Een passend netwerk of het vermogen om dat snel te 

bouwen. 

 
Competenties 
- Visie en analytisch vermogen 
- Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit 
- Flexibiliteit, schakelen op inhoud en niveaus  
- Samenwerken 
- Luisteren, verbinden, inspireren 
- Overtuigingskracht 
- Resultaatgericht 
- Organisatietalent 

 
 
 

 Waarom Leiden? 

 + Ambitieuze, informele sfeer 

+ Betrokken en bevlogen 
medewerkers 

+ Professionele werkomgeving in 
een stedelijke context 

+ Ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling 
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Geboden wordt 
Een uitdagende functie binnen een organisatie in ontwikkeling.  
Een mooie plek als je ambities hebt en jezelf verder wilt 
ontwikkelen. 
Het salaris bedraagt maximaal € 95.000, - bruto per jaar inclusief 
Individueel Keuzebudget (IKB) en arbeidsmarkttoelage op basis 
van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je 
opleiding, kennis en ervaring.  

Geïnteresseerd? 
Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt solliciteer dan uiterlijk 
vóór 24 september 2021. Upload je sollicitatie via onze website: 
https://www.geerts-partners.nl/vacatures.  
Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij 
kandidaten uit voor een online voorgesprek. Wil je meer 
informatie over de functie bel dan met Nicole Ramaekers, senior-
adviseur, bereikbaar op 06-101 855 40 of 013 20 71 00 06. De 
selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in week 40 
(1e ronde) en week 41 (2de ronde). Een assessment kan onderdeel 

uitmaken van de procedure.  

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