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De nieuwe gemeente Maashorst 
De gemeenten Landerd en Uden gaan vanaf 1 januari 2022 
samen verder als één nieuwe gemeente, de gemeente Maashorst. 
De gemeente Maashorst heeft ruim 57.000 inwoners en beslaat 
ruim 107 vierkante kilometer. Met zes krachtige kernen en een 
sterke identiteit. Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst 
kan de nieuwe gemeente zich met recht het hart en de longen 
van Noordoost-Brabant noemen. 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 mensen zich samen inzetten voor 
goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers, 
verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte en de 
kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken. En waar 
nodig het gemeentebestuur krachtig optreedt om de veilige en 
prettige leefomgeving in de gemeente te behouden.   
 
Bekijk hier de wervingsfilm: https://youtu.be/bNCRsqEjO4I 
 
Bestuur en organisatie 
Het directieteam bestaat uit de algemeen 
directeur/gemeentesecretaris en de drie domeindirecteuren. 
Het team is een sterk en integraal verantwoordelijk 
ontwikkelteam dat elkaar aanvult en onderling de 
portefeuilles verdeelt op basis van kennis, competenties en 
interesses. Samen zijn zij het gezicht naar buiten en binnen. 
De drie directeuren hebben ieder een andere inhoudelijke 

focus betreffende het domein/team maar hebben verder 
dezelfde rol. Zij opereren op strategisch niveau, zijn  
strategisch adviseur voor het bestuur en zorgen voor de 
verbinding tussen bestuur en organisatie.  
Download hier meer informatie over de besturingsfilosofie- 
en organisatiefilosofie.   

Wat ga je doen als domeindirecteur in Maashorst?   
• Je geeft, samen met de gemeentesecretaris en de twee 

andere directeuren, integraal leiding aan de nieuwe 
gemeente Maashorst en voelt je verantwoordelijk voor de 
organisatie als geheel. Je hebt een domein als 
aandachtsgebied.  

• Je bepaalt met het directieteam een ambitieuze koers 
voor de nieuwe organisatie met een onderscheidende 
mensgerichte dienstverlening.  

• Je denkt en werkt vanuit de integrale opgave en houdt 
verbinding en voeling met wat er speelt binnen de teams 
in het domein. Daarbij borg je de samenhang binnen de 
domeinen (in de lijn).  

• Je focust op strategische ontwikkeling en investeert op 
een strategisch en relevant netwerk met de diverse 
ketenpartners binnen/buiten Maashorst. Je bent 
strategisch adviseur voor het bestuur en legt heldere 
verbindingen tussen werkvelden, collega’s, bestuur en in 
netwerken. Je geeft met visie richting aan de 
portefeuilledoelstellingen in het domein. Je bent 

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Maashorst i.o. op zoek naar 3 domeindirecteuren: 
Dienstverlening, Ruimte en Sociaal. Ben jij die daadkrachtige leider en herken jij je in de volgende 
kernwaarden: ondernemend & lef, samen, eigenaarschap, omgevingsbewust en open? 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/bNCRsqEjO4I
https://www.geerts-partners.nl/wp-content/uploads/maashorst_besturingsfilosofie_200707.pdf
https://www.geerts-partners.nl/wp-content/uploads/maashorst_organisatiefilosofie_200707.pdf
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daarvoor adviseur, sparringpartner en aanspreekpunt 
voor de teammanagers en bestuurders.  

• Je bent opdrachtgever voor organisatiebrede 
programma’s met een hoge politieke, financiële en/of 
organisatorische impact. Afhankelijk van de scope 
fungeer je ook als ambtelijk opdrachtgever voor 
(organisatiebrede) projecten.  

• Je draagt bij aan een stevige en waardengedreven 
ontwikkeling van de organisatie en brengt de gemeente 
op een hoger plan (organisatieverandering, kwaliteit en 
integraliteit van programma’s, projecten en 
lijnwerkzaamheden).  

• Je werkt vanuit leiderschap dat ruimte geeft, 
verantwoordelijkheden laag legt en het professioneel 
samenspel vergroot. Je geeft coachend leiding aan 
teammanagers in het domein en weet de mensen te 
inspireren, te boeien en aan Maashorst te binden.  

• Je beschikt over realisatiekracht en organiseert 
prioriteiten o.a. door het voorzien van de juiste capaciteit 
voor programma’s, projecten en andere werkzaamheden.  
 

Welke persoonlijke kwaliteiten breng jij mee?  
Je staat achter de organisatiefilosofie. Je bent een teamspeler 
en bent toegankelijk. Je werkt en denkt integraal en brengt 
scherpte aan in discussies en in het stellen van doelen. Je 
communiceert op een heldere manier en bent transparant. Je 
toont leiderschap door te inspireren met voorbeeldgedrag en 
in het uitdragen van de organisatiewaarden. Je beschikt over 
een sterk analytisch vermogen en weet daardoor hoofd- en 
bijzaken te onderscheiden, prioriteiten te stellen en overzicht 

te houden. Van nature bied je mensen vertrouwen en geef je 
mensen de ruimte om te presteren en te leren. Je bent een 
mensgerichte, verbindende en inspirerende leider met oog 
voor de professionaliteit en ontwikkeling van teammanagers 
en medewerkers. 
 
Accenten per domein  
• Het Domein Dienstverlening 

Er is behoefte aan een directeur die denkt en leeft vanuit 
dienstverlening. Een directeur die innovatief is, 
geïnspireerd is en bekend is met de moderne nieuwe 
trends op het terrein van dienstverlening (en 
informatiemanagement).  

• Het Domein Ruimte  
Er is behoefte aan een directeur die daadkrachtig en 
besluitvaardig is, zonder daarbij de verbinding uit het 
oog te verliezen. Een directeur die ook investeert in het 
regionale netwerken en hier een visie op heeft. 

• Het Domein Sociaal  
Er is behoefte aan een directeur die de strategisch 
inhoudelijke opgaven kent, die tussen alle opgaven de 
verbinding weet te maken en de samenhang ziet.  

  
Wat heb je nodig als domeindirecteur? 
• Academisch denk- en werkniveau;  
• Strategische denk- en realisatiekracht;  
• Visie op en kennis van de ontwikkelingen binnen 

zijn/haar domein;  
• Aantoonbaar succesvol in een complexe managementrol 

(binnen de overheid) en ruime ervaring met coachend 

Wat biedt Maashorst? 

+ Salaris max. € 7.675,- (schaal 
15) 

+ Daarnaast 17,05 % IKB 

+ Inspirerende werkomgeving 
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leidinggeven aan (team)managers/ mensgericht 
leiderschap gericht op talent ontwikkeling en 
professioneel samenspel;  

• Verbindend sturen op integraliteit van opgaven (tussen 
domeinen, teams, bestuurders, collega’s); ervaring als 
opdrachtgever voor programma’s en projecten is een pre;  

• Ervaring met fusie- of organisatieverandertrajecten vanuit 
een managementrol of het samenbrengen van 
organisaties en culturen, ontwikkelaar pur sang, 
creatief/out of the box;  

• Bewezen ervaring met (het initiëren van) samenwerking 
intern en extern, is een goede netwerker en heeft 
toegang tot een relevant netwerk.  

 
Dit typeert jou in je leiderschapsstijl: 
Dat je een directeur bent die de koers uit zet voor de 
gemeente Maashorst. Je motiveert en inspireert collega’s en 
medewerkers en daagt hen uit tot innovatieve ideeën en om 
met creatieve oplossingen te komen. Je vervult een 
voorbeeldfunctie en ondersteunt de ontwikkeling van de 
organisatie.  
Je durft je kwetsbaarheid te tonen en draagt bij aan een 
cultuur waarbij collega’s elkaar aanspreken. Zowel wanneer 
iets goed gaat of wanneer iets beter kan. Je hebt een open 
opstelling voor feedback: in het vragen, geven en ontvangen 
ervan.  
Je vertrouwt op de professionaliteit van onze medewerkers 
en geeft hen de vrijheid om hun werkzaamheden zelfstandig 
uit te voeren. Je geeft ruimte om te experimenteren en te 

leren van fouten. Collega’s en medewerkers kunnen bij jou 
hun professionele mening geven en eigen initiatief tonen.  
 
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  
€ 7.675,- bruto per maand (functieschaal 15 ; salarispeil  
1 oktober 2020) 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 30 juni 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 voorselectiegesprekken vinden plaats in week 27 op ons 
kantoor in Tilburg. De 1e gespreksronde bij de opdrachtgever  
vindt plaats op 14, 15 en 19 juli 2021 en de 2e ronde op 20 
en 21 juli 2021. Een TMA maakt onderdeel uit van de 
procedure.  
 
 
 
 

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