
 

 
1 

OPGAVEMANAGER REGIONALE POSITIONERING 
GEMEENTE TIEL 

Wat is de uitdaging? 

Voor ons zijn public affairs en lobby belangrijke instrumenten om onze ambities 

te realiseren. Wij werken aan versteviging van de relaties met de gemeenten in 

de regio Rivierenland, de provincie Gelderland en de Rijksoverheid. Wij werken 

aan het vergroten van draagvlak voor onze plannen en bekijken hoe onze 

plannen bij kunnen dragen aan regionale, provinciale en landelijke ambities. Wij 

zoeken daarbij naar win-winsituaties. 

 

Belangrijk onderdeel in de lobbystrategie is het verkrijgen van externe middelen 

om onze plannen en projecten te realiseren. Binnen onze organisatie zorgen we 

voor het ontwikkelingen van kennis en expertise bij onze collega’s. Wij werken 

zowel op strategisch als ook op praktisch niveau aan het binnenhalen van 

subsidies. Voor de opgavemanager zijn de volgende taken daaruit ontstaan: 

• Strategisch en tactisch adviseren van bestuur, directie en 

management op het gebied van regionale samenwerking, 

subsidieverwerving, public affairs en lobby. 

• Opzetten en ontwikkelen van Public Affairs en Lobby en in onze 

gemeente concreet invulling geven aan onze samenwerkingsagenda. 

• Opbouwen van relevante netwerken op regionaal, provinciaal en 

landelijk niveau, met onze maatschappelijke organisatie en relevante 

kennispartners. 

 

Hoe geef je invulling aan deze uitdaging? 

- Je weet als opgavemanager het juiste gelegenheidsnetwerk van 

professionals te formeren om de opdracht geklaard te krijgen (je bent 

trekker van de opgave); 

- Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de opgave op 

strategisch/ tactisch en ook op operationeel niveau; 

- Je weet de professionals voor de opgave aan je te verbinden en zorgt 

voor het behoud van een plezierige en veilige werkomgeving van 

waaruit deze professionals durven te vernieuwen, leren en zich 

gesteund voelen in hun aanpak; 

- Je bent een echte netwerker. Je weet de gemeentelijke organisatie op 

een juiste manier te verbinden met externe partijen/ stakeholders; 

- Je weet slim om te gaan met de inzet van mensen en middelen. Door 

teamgeest kunnen individuele capaciteiten optimaal worden benut 

voor het grotere geheel. Inzet van middelen vindt plaats op een 

transparante en doelgerichte manier; 

- Je bent het aanspreekpunt voor directie en college voor de resultaten 

van de opgave voor regionale positionering; en 

- Je bent, samen met de afdelingsmanager, zowel verantwoordelijk 

voor de samenhang en de werkbelasting van de werkzaamheden van 

de professional als voor de samenhang van de werkzaamheden in het 

geheel. 

 

Wat kunnen we je bieden? 

We bieden je een uitdagende functie, die onderdeel uitmaakt van het directie- 

en managementteam waarmee je sturing kunt geven aan de organisatie. 

Het salaris bedraagt maximaal € 6.103, - bruto per maand (schaal 12) bij een 

werkweek van 36 uur. We bieden je de mogelijkheid om plaats- en 

tijdonafhankelijk te werken en faciliteren je daarbij met de benodigde (ICT-

)middelen. 
 

Wat heb je nodig om te slagen in deze functie? 

- Je hebt een relevante opleiding en werkervaring;  

- Je hebt een brede interesse en algemene ontwikkeling en hebt kennis 

en ervaring van het werken met en in gemeenten; 

Geerts & Partners is in opdracht van gemeente Tiel op zoek naar een opgavemanager Regionale 

Positionering. Krijg jij energie van het opbouwen van een netwerk en mensen aan je te binden?  

Waarom werken bij gemeente Tiel? 

+ HBO+ werk- en denkniveau 

+ Bewezen zelfstarter 

+ Ervaring met opgave managen 
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- Je hebt affiniteit en ervaring met het realiseren van grote opgaven in 

zowel het fysieke als sociale domein en weet dit in samenwerking met 

externe partijen en collega’s vorm te geven; 

- Je hebt een aantoonbare politiek-bestuurlijke sensitiviteit, bent 

omgevingsbewust en weet goed te schakelen tussen verschillende 

bestuursstijlen. 

- Je weet je goed staande te houden in een complexe omgeving met 

tegenstrijdige belangen. Je hebt het vermogen om het speelveld met 

belanghebbenden te overzien en te verbinden. Je weet mensen aan 

de te behalen doelstellingen te binden en te committeren; 

- Je bent gemakkelijk en effectief in je communicatie en prettig in de 

omgang met zowel je collega’s als externe partners; 

- Je bent een zelfstarter en vindt de onbeschreven wegen die nodig zijn 

om resultaten te kunnen behalen.  

- Je durft uit je comfortzone te stappen en af te wijken van de 

gebaande paden om de opdracht te realiseren; 

- Je bent energiek, doelgericht en weet beweging te brengen op een 

vraagstuk; 

- Je bent in staat om te werken in een dynamisch veld met een grote 

verscheidenheid aan belangen en behoeften; 

- Je hebt een goed vermogen om te plannen en te organiseren; 

-  Je hebt een pioniersvermogen, systeemvertrouwen en bent in staat 

de individuele controle los te laten. 

 

Wie zijn wij? 

De gemeente Tiel heeft een ambitieus stadsbestuur dat op een professionele 

manier invulling wil geven aan de rol van centrumgemeente in het 

Rivierengebied. Onze gemeenteraad heeft de Toekomstvisie voor Tiel 

vastgesteld en het nieuwe college werkt met een nieuw uitvoeringsprogramma 

om concrete invulling te geven aan deze ambities. 

 

Wij hebben onze ambtelijke organisatie ook hierop aangepast. Sinds oktober 

2021 werken wij in een nieuwe organisatiestructuur om onze dienstverlening, 

besluitvorming en bedrijfsvoering te verbeteren. Dit doen wij met meer dan 200 

professionals. Voor de specifieke opgaven werken wij met opgavemanagers. 

Voor de ‘regionale positionering’ zoeken wij een nieuwe collega 

opgavemanager. 

 

Geïnteresseerd? 

Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 15 januari 2023 en upload jouw cv 

en motivatiebrief naar onze website via: www.geertspartners.nl/vacatures/.  

 

Wil je meer weten bel dan met Kenzo van Hassel via 06 44 13 13 11 of  013 20 71 

006.    

  


