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GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE MAASDRIEL 

De gemeente Maasdriel 
De gemeente Maasdriel ligt centraal in Nederland aan de A2 tussen 
Utrecht en Den Bosch. Het is een gemeente met veel mogelijkheden voor 
wonen, werken en recreëren. Het bestuur heeft een hoog ambitieniveau 
dat past bij het sterke ondernemersklimaat van de gemeente Maasdriel. 
De organisatie kent een hands-on-mentaliteit. De sfeer is informeel en 
collegiaal.  
Tussen de Maas en de Waal ligt het ‘riviereiland’ Bommelerwaard. Door de 
centrale ligging langs de A2, het afwisselende landschap en de rijke historie 
is het aantrekkelijk om te wonen, recreëren én werken. De gemeenten 
Zaltbommel en Maasdriel werken nauw samen om dit in stand te houden. 
Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB) ondersteunt de 
gemeenten op het gebied van Financiën, Juridische zaken, Informatisering 
& Automatisering en HRM. 
 
Regio Rivierenland/Samenwerking Zaltbommel  
In 2018 heeft de gemeente Maasdriel samen met de gemeente 
Zaltbommel de BVEB opgericht. Het idee was om tot één ambtelijke 
organisatie in de Bommelerwaard te komen met mogelijk op termijn een 
bestuurlijke herindeling. In 2021 is echter besloten om zich te beperken 
tot het versterken van de BVEB én gezamenlijk met de gemeente 
Zaltbommel op te blijven trekken om bestuurskracht te houden. Ook 
binnen de Regio Rivierenland staan ze SAMEN sterker. 
 
Gemeenteraad en college 
De gemeenteraad van Maasdriel bestaat momenteel uit 19 zetels (na 16 
maart wordt het 21 zetels) met de volgende zetelverdeling  
SSM heeft 7 zetels, CDA 6; VVD, 3; PVDA/Groen Links: 2; D66: 1;  
De coalitie wordt gevormd door SSM en CDA, met een meerderheid van 
13 zetels.  
Beide partijen leveren vier wethouders, gelijk verdeeld.  
Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester 
en vier wethouders.  
De bestuurscultuur van het college past bij het karakter van Maasdriel en 
is te typeren als betrokken, dynamisch en informeel. 

 

Klik hier voor de wervingsfilm. 
 

 

 

De organisatie 
De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke 
organisatie. Het managementteam bestaat uit vijf teammanagers. Met 
ruim 200 collega’s verdeeld over 5 teams vormen de medewerkers een 
zeer diverse club. Als gemeentesecretaris ben je aanvoerder van het 
management en geef je samen leiding aan de organisatie. 
Teammanagers zijn hierbij verantwoordelijk voor de kwantitatieve en 
kwalitatieve capaciteit en geven inhoudelijk leiding aan de verschillende 
opgaves binnen de plannen uit de begroting. Samen dragen zij bij aan 
het verder ontwikkelen van de open en informele cultuur, met veel 
eigen verantwoordelijkheid en een drive om de goede dingen te doen 
en dat steeds iets beter te doen. De kernwaarden zijn dan ook LEF, 
SAMEN en TROTS. 

 

De rol van de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur 
Als eerste adviseur van het college ben je op de hoogte van de belangrijke 
en bestuursgevoelige dossiers. Je begrijpt de positie en de ideeën van de 
collegeleden en steunt hen bij het realiseren van hun beoogde doelen. Je 
bewaart hierbij jouw onafhankelijkheid en weet wanneer je afstand moet 
houden. Je spiegelt en als het belang van Maasdriel het vraagt, ben je 
kritisch en bied je tegengas.  

• Samen met de burgemeester en de griffier investeer je in een 
constructief en frequent driehoeksoverleg 

• Je hebt oog voor de positie en de belangen van de raad en 
draagt bij aan een soepele informatievoorziening richting raad. 

• Faciliteer je een veilige/vertrouwde werkomgeving en bied je de 
juiste handvatten aan de organisatie om medewerkers te laten 
werken op een wijze die past binnen de transities (plaats- en 
tijdonafhankelijk, naar de inwoners en ondernemers toe)  

 
Als Algemeen directeur van Maasdriel:  

1. Met het oog op de toekomstbestendigheid van Maasdriel- zet 
je je in, om samen met het bestuur, het management en de 
medewerkers de organisatie verder te versterken.  

2. Je investeert in een aantrekkelijk werkklimaat, waarbij 
voldoende talentvolle medewerkers instromen, ook in een 
krapper wordende arbeidsmarkt. 

3. Je overziet in jouw rol als opdrachtgever het grotere geheel, je 
bent visionair, inspirerend, koersvast, besluitvaardig en 
daadkrachtig. Je genereert betrouwbare en duidelijke 
informatie en je stuurt op feiten.  

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Maasdriel op zoek naar een 
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur. Een energieke en creatieve gemeentesecretaris die 
ontwikkelingen in gang zet én borgt. 

 

 
 

 

 

Academisch werk- en denkniveau 

 

Energiek en creatief  

 

Zeer ruime managementervaring 
in een bestuurlijk-politieke context 

 
Je hebt concrete ervaring met 
(ambtelijke) samenwerking 
 
Ruime ervaring met aansturen van 
organisatieontwikkeling 

      
 

Gevraagd wordt: 

https://youtu.be/3mp0LGr9f5w
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4. Als aanvoerder en inspirerend leider van en voor het 
managementteam geef je richting en ruimte. Je houdt daarbij 
voortdurend oog op ontwikkelingen, op de samenhang en 
integraliteit binnen het managementteam en de hele organisatie. 
Je bent als leidinggevende sparringpartner voor de 
teammanagers. Je bent helder in het schetsen van de 
(on)mogelijkheden en kunt ook met rechte rug ‘terugduwen’.  

5. Jij bent een zichtbaar boegbeeld voor de medewerkers. Je geeft 
het goede voorbeeld, in houding en in gedrag. Je bent helder in 
je doelstellingen en stimuleert anderen het beste uit zichzelf te 
halen. Je bent duidelijk op de zaak en koestert de relatie. Je 
coacht waar dat kan en stuurt waar dat moet. Indien nodig 
schroom je niet anderen aan te spreken.  

 
Uitdagingen 
De functie van gemeentesecretaris in Maasdriel is van zichzelf al bijzonder 
dynamisch, er zijn ook enkele uitdagingen die we graag apart benoemen. 
Zaken waar de nieuwe gemeentesecretaris de schouders onder kan gaan 
zetten. 

• Organisatievorm/structuur: is de huidige vorm en wijze van 
organiseren nog voldoende faciliterend voor de opgaven die op 
Maasdriel afkomen? Het is goed als de nieuwe 
gemeentesecretaris de huidige organisatievorm onder de loep 
neemt en spiegelt aan de doelstellingen voor de komende jaren.  

• Arbeidsmarkt/aantrekkelijk werkgeverschap: het is lastig om aan 
goed personeel te komen. Mensen werken graag in Maasdriel, 
maar ook dat mag niet als een vanzelfsprekendheid worden 
beschouwd. Van de nieuwe gemeentesecretaris verwachten we 
hierin een creatieve, samenwerkingsgerichte en innovatieve 
aanjagersrol in.   

• Het MT is de afgelopen periode gestart met een 
ontwikkelingstraject, genaamd ‘Let’s Lead and Let’s Develop’. 
Door wisseling van de wacht is er sprake van een nieuwe 
beginsituatie. We verwachten dat jij hierin de handschoen 
oppakt en als ontwikkelgerichte en inspirerende leider het MT 
verder laat doorontwikkelen.  
 

 
 
 

WOR-Bestuurder 
Als WOR-bestuurder ga je voor de informele samenwerking. Je bent met 
de OR in een continue verbinding, niet alleen tijdens formele 
vergadermomenten. Je durft keuzes te maken en bent duidelijk in wat 
haalbaar is en wat niet. Je bent aanspreekbaar op de gemaakte afspraken 
en je staat voor de organisatie.   

 

Wat verwachten we van jou? 
• Je beschikt aantoonbaar over academisch werk- en denkniveau. 
• Je hebt relevante leidinggevende ervaring opgedaan bij een 

(semi-) overheidsorganisatie (bij voorkeur een gemeente) die qua 
schaalgrootte en complexiteit vergelijkbaar is met Maasdriel  

• Je hebt concrete ervaring met (ambtelijke) samenwerking.  
• Je hebt ruime ervaring met organisatieontwikkeling.  
• Je beschikt over senioriteit in de advisering van bestuur. 

 
Als boegbeeld van de organisatie draag je de kernwaarden uit en dat zien 
wij terug in jouw handelen. Je beschikt over de volgende competenties:  

1. Je bent toegankelijk. Dat wil zeggen dat je interesse toont, 
benaderbaar bent en contact legt met alle lagen in de organisatie  

2. Je creëert een veilige werkomgeving. Dit doe je door stevig in de 
schoenen te staan, vertrouwen te hebben in het ambtelijk 
apparaat en door indien nodig een buffer te zijn tussen 
ambtenaren en bestuur  

3. Je bent een verbinder. Dat wil zeggen dat je enthousiast bent, 
energie uitstraalt en deze energie gebruikt om intern de 
verbinding tussen bestuur en ambtenaren te behouden, tussen 
teams te verbinden en ook de verbinding te behouden tussen de 
drie organisaties in de Bommelerwaard (MSD-ZBM-BVEB).  

4. Je bent open en eerlijk. Dat merken we doordat je consistent 
bent in houding en gedrag, aan verwachtingsmanagement doet 
en doordat je open en eerlijk communiceert.  

5. Je bent een natuurlijk leider. We zoeken iemand die niet te star 
is, maar ook niet met alle winden meewaait  

  
Wat biedt de gemeente Maasdriel?  
De functie is ingeschaald in schaal 15 (max. € 7.977, - bruto per maand). 
Daarnaast biedt de gemeente een uitstekend pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden (17,05% IKB).  
 
 

 

     € 7.977, - schaal 15 

         IKB 17,05% 

    Informele en collegiale sfeer 

       36 uur 

Geboden wordt: 

 

 
Geïnteresseerd? 
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? 
Solliciteer dan vóór 6 april 2022 en upload je 
sollicitatie via onze website: https://www.geerts-
partners.nl/vacatures 
 
Wil je meer informatie over de functie bel dan met 
Sander Geerts via 013 - 20 71 00 06.  
 
De voorselectiegesprekken vinden plaats op 11, 12 
en 13 april 2022. De sollicitatiegesprekken bij de 
Gemeente Maasdriel worden op onze website 
gepubliceerd zodra deze bekend zijn.  

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

