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De gemeente Maashorst 
De gemeenten Landerd en Uden zijn vanaf 1 januari 2022 
gefuseerd tot de gemeente Maashorst. De gemeente 
Maashorst heeft ongeveer 60.000 inwoners en kent zes 
krachtige kernen. Een groene gemeente met een stevige 
ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en 
werkgelegenheid. Een gemeente die ertoe doet in de regio, 
die iets te vertellen heeft en daardoor goed voor haar 
inwoners kan zorgen. Een gemeente waar inwoners, 
ondernemers, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties de ruimte en de kans krijgen om hun omgeving 
nog fijner te maken. 
Bekijk hier voor de wervingsfilm.

Organisatie 
De medewerkers van de gemeente Maashorst tonen lef, 
zijn ondernemend en resultaatgericht. Een platte, 
overzichtelijke organisatie, waarin de lijnen kort zijn. 
Medewerkers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om 
zoveel mogelijk eigen  verantwoordelijkheid te nemen. De 
organisatie is ‘gloednieuw’: er is hard gewerkt aan het 
neerzetten van een sterke organisatie na de fusie. 
Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, maar de tent staat! 
Letterlijk: want binnenkort wordt het geheel verbouwde 
gemeentehuis opgeleverd. Een inspirerende plek, 
waarbinnen inwoners en medewerkers openheid ervaren 
en waarin modern werken wordt gestimuleerd.   
Maashorst werkt met een vierhoofdige directie, deze 
bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en 
de domeindirecteuren Sociaal, Dienstverlening en Ruimte. 
Ieder domein heeft een aantal vakteams die worden 
aangestuurd door de teammanagers. In totaal werken er 
ongeveer 450 collega’s voor Maashorst.  

Wat ga je doen als gemeentesecretaris?   
Rol: 
Als gemeentesecretaris ben je de eerste adviseur van het 
College van B&W, algemeen directeur en WOR-
bestuurder. Je bent voor hen een stevige sparringpartner. 
Directie: 
Samen met de collega-directeuren vorm je een 
complementair team dat elkaar aanvult en vertrouwt. Als 
algemeen directeur weet je jouw directeuren in positie te 
brengen, mede door (gezamenlijke) verantwoordelijkheid 
en persoonlijk leiderschap te stimuleren.  
Doelen bereiken: 
Je geeft leiding aan het realiseren van de beoogde 
resultaten binnen de gestelde termijnen. Je stuurt op deze 
doelen en communiceert hier actief over. Daarbij heb je 
oog voor collegiaal bestuur. Je spreekt aan als doelen niet 
bereikt worden en staat zelf open voor feedback.  
Ontwikkeling stimuleren: 
Je weet te inspireren om vernieuwing en verbetering in te 
zetten en om meer flexibel om te gaan met vragen vanuit 
de samenleving. Je kunt verwachtingen helder formuleren 
en kunt mensen daarin meenemen. Je stuurt op verdere 
ontwikkeling van eigenaarschap bij medewerkers en geeft 
vertrouwen en ruimte om te experimenteren. Daarbij stuur 
je op samenhang en samenwerking. 
Verbinder: 
Van de gemeentesecretaris wordt gevraagd dat hij/zij een 
verbinder is tussen inwoners, bestuur en ambtelijke 
organisatie. Je hebt hart voor de gemeente en oog voor 
specifieke opgaven. Je bent in staat relaties te leggen met 
bedrijfsleven en regio.  

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Maashorst op zoek naar een gemeentesecretaris. Ben jij die 
energieke leider en het boegbeeld van de waarden en cultuur die Maashorst wil uitstralen?  Een 
bruggenbouwer die samenhang en samenwerking bevordert?  Lees dan snel verder!  

Sta jij achter deze kernwaarden? 

+ Ondernemend & Lef
denken in mogelijkheden

+ Omgevingsbewust
weten wat er speelt

+ Samen
samenwerken voor en met de partners 
van Maashorst

+ Eigenaarschap
tonen en nemen van
verantwoordelijkheid

+ Open
transparant en duidelijk

https://youtu.be/QdrgMX2pjk4
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Welke persoonlijke kwaliteiten breng jij mee?  
Als gemeentesecretaris ben je een ontwikkelgericht en 
(politiek-bestuurlijk) sensitieve kandidaat. Een stevige 
regisseur die kan coachen en aanmoedigen tot 
ontwikkeling en tot samenwerking. Een leider die stabiel 
en communicatief is en die tegelijkertijd heel duidelijk het 
stuur in handen kan nemen: “zacht op de relatie en hard op 
de inhoud”.  
Je bent een zichtbare en toegankelijke persoonlijkheid die 
de visie van de gemeente uitdraagt en mensen motiveert 
hun bijdrage te leveren. Je behaalt resultaten door mensen 
positief te benaderen. Je bent reflectief ingesteld, houdt 
overzicht en bent koersvast.  
  
Wat heb je nodig als gemeentesecretaris? 
• Je beschikt over academisch werk- en denkniveau, 

strategische denkkracht en hebt ervaring met 
organisatieontwikkeling en implementatie. 

• Je hebt ruime managementervaring (bij voorkeur als 
gemeentesecretaris of eindverantwoordelijke).  

• Je hebt de bereidheid om te investeren in jouw 
verbinding met de gemeente Maashorst, ook met haar 
inwoners, ondernemers en omgeving. 

• Je beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne en 
hebt ervaring in complexe politiek bestuurlijke context.  

• Je bent omgevingsgericht en daadkrachtig.  
• Je bent je bewust van de rol en positie van 

medezeggenschap en investeert in een prettige en 
constructieve relatie met de Ondernemingsraad. 

 
 
 
 
 
 

 
Wat biedt de gemeente Maashorst? 
Werken in een eigentijdse organisatie met ruime 
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei. 
Het salaris is afhankelijk van relevante opleiding en 
ervaring en bedraagt maximaal € 8.758,- bruto per maand 
(functieschaal 16 ; salarispeil 1 april 2022) 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 2 december 
2022 en upload jouw cv en motivatiebrief naar onze 
website via:  http://www.geerts-partners.nl/vacatures/ 
Wil je meer weten, bel dan met Sander Geerts via 013- 
2071006.  
 
De bespreking van de longlist is op 5 december 2022. 
De voorselectiegesprekken vinden plaats op 7 december 
en 8 december 2022 op ons kantoor in Tilburg. De 1e 
gespreksronde bij de gemeente Maashorst vindt plaats op  
15 december 2022 en de 2e ronde op 21 december 2022. 
Een TMA maakt onderdeel uit van de procedure.  
 
Een assessment kan mogelijk onderdeel uitmaken van de 
procedure.  
 
 

Wat biedt Maashorst? 

➢ Salaris max. € 8.758,- (schaal 16) 
 

➢ Daarnaast 17,05 % IKB 
 

➢ Inspirerende werkomgeving  

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

