
 
 

 

 
 
 
 

Griffier 
36 uur per week 
 
Werken als griffier betekent werken dicht bij de politiek en besluitvorming. Een dynamische 
omgeving, waarin geen dag hetzelfde is. Veel flexibiliteit: je krijgt de ruimte om je rol op eigen 
wijze in te vullen. Je bent een onafhankelijke adviseur en een stevige persoonlijkheid. Op deze 
plak kun je van maatschappelijke waarde zijn.  
 
Dit ga je doen 
Als griffier adviseer je de gemeenteraad en ben je een strategische griffier die een brugfunctie vervult 
tussen de raad en de inwoners van Sint-Michielsgestel. Je ontwikkelt strategische instrumenten van de 
raad om in gesprek te gaan en blijven met inwoners. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de 
ambtelijke organisatie en geeft leiding aan de griffie. Je bent de strategische sparringpartner binnen de 
driehoek.  
 
Een greep uit jouw andere werkzaamheden: 

• Voorbereiden en ondersteunen van alle raadsvergaderingen 
• Procedure ondersteuning bij termijnen, regels en procedures over, van, voor 

raadsinstrumenten 
• Verantwoordelijk voor de taakverdeling rondom overige raadsbijeenkomsten. 
• Adviseren over de ontwikkeling van de raad en het doen van voorstellen aan de raad daarover 

en adviseur voor het presidium. 
• Samen met je collega’s uitvoering geven aan het griffieplan. 

 
Dit krijg je: 
Een interessante baan in een team met leuke collega’s, waar alle ruimte is voor jouw ideeën, frisse blik 
en deskundigheid. Wat je verder krijgt: 

• Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.103, - (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. 
• Een individueel keuzebudget (IKB) van 19,1% van je bruto jaarsalaris, dat je vrij kunt inzetten 

voor bijvoorbeeld extra verlofdagen, opleidingen of gewoon een aanvulling op je salaris.  
• Opleidingsmogelijkheden. 
• Een laptop en telefoon. 
• Goede werk-privébalans. 
• Daarnaast kan er deels vanuit huis en deels op kantoor worden gewerkt. 
• Een werkplek die met de auto goed bereikbaar is en met ruime parkeergelegenheid. 

 
Hier ga je werken 
Sint-Michielsgestel blijft een zelfstandige gemeente, gelegen in de Meijerij van ’s-Hertogenbosch. Met 
een eigen bestuur en eigen beleid. De ambtelijke organisatie van de gemeente Sint-Michielsgestel 
wordt sinds 1 januari 2016 gevormd door MijnGemeenteDichtbij: medewerkers van de gemeenten 
Boxtel en Sint-Michielsgestel werken hierbij samen in één ambtelijke organisatie. De ambtelijke 
samenwerking biedt kansen om inwoners en ook het bedrijfsleven beter te helpen. We werken met 
andere gemeenten in de Meierij op diverse gebieden al samen. Door samen te werken kunnen we de 
dienstverlening nog beter organiseren richting al onze inwoners en partners. De griffies van beide 
gemeenten zijn wel zelfstandig en werken voor de eigen gemeenteraad. 
 
De gemeenteraad bestaat uit 21 leden verdeeld over 7 fracties. Het besluitvormingsproces van de raad 
is vormgegeven door een raadsplein en een raadsvergadering. Het college bestaat uit de burgemeester 
en 4 wethouders. In het bestuursakkoord 2022-2026 staan de ambities voor de komende jaren 
weergegeven. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
Jouw team 
De griffie bestaat uit 3 medewerkers: naast de griffier, een raadsadviseur/plv. griffier en een 
griffiemedewerker.  Een betrokken en ervaren team. 
 
Dit breng je mee: 
Je bent een extraverte persoonlijkheid, zichtbaar en benaderbaar. Met jouw strategisch vermogen en 
onafhankelijke instelling ben je in staat de gemeenteraad verder te brengen. Je bent zelfstandig, weet 
van aanpakken en je staat stevig in je schoenen. Je bent in staat om te komen tot een objectief en 
onafhankelijk oordeel. Verder breng je mee: 

• Academisch werk- en denkniveau. 
• Kennis van en ervaring met de (gemeentelijke) politiek-bestuurlijke werkomgeving. 
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke, alsook digitale vaardigheden. 
• Ervaring als binnen een griffie of een vergelijkbare functie. 

 
Word griffier/raadsadviseur bij de gemeente Sint-Michielsgestel!  
Herken jij je in de persoon die wij zoeken en werk je graag in een organisatie waar veel moet 
gebeuren? Solliciteer vóór 5 maart 2023 en laat ons kennismaken met jouw kwaliteiten. Upload je 
sollicitatie via de website: https://www.geerts-partners/vacatures. 
Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel dan Ad Anthonissen of 013 207 10 06. Natuurlijk kun 
je ook een appje sturen, wel zo makkelijk! 
 
Goed om te weten 

• De gesprekken bij de gemeente Sint-Michielsgestel zijn gepland op de zaterdagen 18 (eerste 
ronde) en 25 maart 2023 (tweede ronde). 

• Tussen de 1e en 2de ronde wordt het Odin Development Compass afgenomen. 
• Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist 
• Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

https://www.geerts-partners/vacatures

