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GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE WAALWIJK 

De gemeente Waalwijk 
De gemeente Waalwijk zet zich met ongeveer 400 medewerkers in voor 
ruim 49.000 inwoners die met veel plezier wonen, werken en recreëren in 
Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. De gemeente Waalwijk is een 
stedelijk knooppunt dat met zijn krachtige economische functie en 
karakteristieke kernen en omgeving een vitale schakel is in de regionale 
netwerken van De Langstraat en Midden-Brabant. Haar inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn eigenaar van de 
Waalwijkse samenleving, waarbij vertrouwen en verantwoordelijkheid de 
uitgangspunten zijn. De afgelopen jaren zijn veel stappen gezet op het 
gebied van burgerparticipatie. Het Inwonerspanel en ‘Het beste idee van 
Waalwijk’ zijn mooie voorbeelden hiervan. Niet alleen op 
bedrijfseconomisch vlak is er volop ontwikkeling, ook binnen het sociale 
domein zijn er vele uitdagingen die Waalwijk met energie oppakt. In goede 
samenwerking met alle betrokkenen timmert Waalwijk, als innovatieve 
pioniersstad, aan de weg. 
 
Wil je meer weten over hoe Waalwijk dat doet: download hier het 
inspirerende visiedocument ‘Samen werken aan de toekomst, Waalwijk 
2025’.  

 

Klik hier voor de wervingsfilm. 
 

De organisatie 
Waalwijk heeft een platte structuur met twee directeuren en 14 
teammanagers. Zij werken met het organisatie-ontwikkeltraject 
‘Vanzelfsprekend Goed op Weg’ aan hun kernwaarden vitaliteit, 
eigenaarschap, samenwerken en leren & ontwikkelen. Klik hier voor een 
film over de organisatieontwikkeling.  
Waalwijk vindt het daarbij belangrijk om de verantwoordlijkheden 
laag in de organisatie te leggen. Werk je bij de gemeente Waalwijk, 
dan kom je in een organisatie met flexibele medewerkers die open 
communiceren met een bedrijfsmatige werkhouding. Verder vindt 
men het belangrijk dat je het naar je zin hebt, uitstekende prestaties 
levert en het maximale uit jezelf en de ander haalt. In Waalwijk krijg 
je ruimte om initiatief te nemen en kan je nieuwe ideeën uitproberen. 
Kenmerkend is de wijze waarop dingen tot stand komen: altijd in 
samenwerking en in een open, inspirerende setting. 

 

 

De rol van de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur 
• De gemeentesecretaris is ondersteunend aan het college: is eerste 

adviseur en draagt zorg voor een kwalitatief goed 
besluitvormingsproces; 

• Je geeft gedreven invulling aan ‘de tandem’: werkt samen met en 
adviseert de burgemeester, werkt hierbij op een no-nonsense en 
transparante wijze; 

• Je bent een gedreven speler in de ‘driehoek’: je draagt zorg voor een 
constructieve samenwerking tussen raadsgriffier, burgemeester en 
secretaris. Samen zorgen jullie voor een goede afstemming van 
werkzaamheden en prioritering tussen raad, college en organisatie; 

• Vanuit het directieteam draag jij de eindverantwoordelijkheid voor 
het doelmatig en doeltreffend aansturen van de organisatie; 

• Je bent aandachtsdirecteur voor drie teams, twee 
programmamanagers en cluster communicatie; 

• Je zorgt voor draagvlak en betrokkenheid bij organisatie brede 
vraagstukken o.a. door uitvragen vanuit de directie via 
medewerkerspanels;  

• Je inspireert anderen om buiten gebaande paden opgaven aan te 
pakken; 

• Je bent een netwerker en vanuit die rol behartig je de belangen van 
Waalwijk in lokale en regionale samenwerkingsverbanden. 

 
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.   

 

Enkele uitdagingen voor de nieuwe gemeentesecretaris 
• Strategische positionering van Waalwijk in (sub)regio 

De regio is volop in ontwikkeling, Waalwijk heeft daar een belangrijke 
positie in. Als gemeentesecretaris ben je alert op kansen en 
ontwikkelingen en vervul je een netwerkfunctie. Daarnaast denk je 
proactief met het college mee en positioneer je de strategen en 
programmamanagers, je organiseert steeds ‘de sterkste opstelling’. 

• Aantrekkelijkheid als werkgever in een steeds krapper wordende 
arbeidsmarkt 
Waalwijk staat bekend als aantrekkelijke werkgever (in 2019 nog het  

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Waalwijk op zoek naar een 
gemeentesecretaris/algemeen directeur. Een inspirerend en daadkrachtig leider die werkt vanuit 
vertrouwen! 

 

 
 

 

 

Universitair werk- en denkniveau 

 

 

Inspirerend en daadkrachtig leider 
vanuit vertrouwen 

 

 
Zeer ruime managementervaring 
in een bestuurlijk-politieke context 

 
Je kent het vak van gemeente- 
secretaris van (heel) dichtbij 
 
Ruime ervaring met aansturen van 
organisatieontwikkeling 

      
 

Gevraagd wordt: 

https://www.geerts-partners.nl/wp-content/uploads/Strategische-Visie-Waalwijk-2025-okt-2017.pdf
https://youtu.be/p7abwhBho08
https://youtu.be/5iUF3NM1MQM
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keurmerk ‘Beste Werkgevers’ behaald). In deze krappe arbeidsmarkt 
zal Waalwijk zich opnieuw moeten gaan onderscheiden, als secretaris 
heb je daar een aanjagende rol in. 

• Werken aan een gezonde verhouding tussen ambities en belastbaarheid 
van de organisatie / duurzame vitale organisatie 
Er is veel te doen, Waalwijk is een gemeente met een stevige ambitie. 
Als gemeentesecretaris heb je continue oog voor de rek in de 
organisatie: je weet verwachtingen goed te managen richting 
organisatie en bestuur.  

• Verder brengen van organisatieontwikkeling 
Bij het verder brengen van de organisatieontwikkeling ligt er ook focus 
op  de verbetering van de samenwerking in de keten en tussen teams. 
Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat er een kwalitatief goede en 
tijdige integrale advisering tot stand komt.  
Als secretaris maak je hier werk van, ben je alert op knelpunten hierin 
en markeer je de goede voorbeelden.  

• Modern werkgeverschap o.a. werkplek van de toekomst/moderne 
werkplekken/hybride werken 
Als gemeentesecretaris stimuleer je nieuwe initiatieven en innovaties 
hierin. Je denkt na over nieuwe vormen van samenwerken en 
ontmoeten, je stimuleert anderen ook om hierover na te denken. Op 
afstand werken en toch in contact zijn is een uitdaging. In deze tijd ligt 
hier voor de gemeentesecretaris meer dan ooit een belangrijke rol.  

  
Gewenste persoonlijkheid 
Je bent een daadkrachtig leider die ruimte en vertrouwen geeft aan de 
mensen waarmee je werkt. Je bent een verbinder en pakt door als de 
situatie daar om vraagt. Daarbij laat je lef en durf zien door van gebaande 
paden af te wijken en heb je een ‘can-do’-mentaliteit. Je toont leiderschap, 
je staat voor de zaak en bent daar koersvast in. Je beschikt over een 
uitstekend analytisch vermogen en weet vanuit de analyse strategisch te 
handelen en te adviseren. Je weet mensen te inspireren, en treedt heel 
gemakkelijk met iedereen in contact. Je weet goed te relativeren en 
daardoor het overzicht te behouden. Mensen waarderen jou om jouw 
humor en positieve houding. 
  
 
 
 
 
 
 

Wat breng je mee?  
• Je beschikt over een universitair werk- en denkniveau; 
• Je bent een zeer ervaren manager binnen een bestuurlijk-politieke 

context, bij voorkeur op eindverantwoordelijk niveau; 
• Je kent het vak van gemeentesecretaris van (heel) dichtbij; 
• Je hebt een uitgesproken visie op moderne organisaties en beschikt 

over ruime ervaring met het aansturen van organisatieontwikkeling; 
• Je beschikt over kennis van en ervaring met het initiëren en 

organiseren van samenwerkingsinitiatieven, binnen en buiten de 
organisatie, ook regionaal.  

 

Wat biedt de gemeente Waalwijk?  
Werken in een aantrekkelijke gemeente; een stad van ondernemende 
pioniers.  
De functie is ingeschaald in schaal 16 (max. € 8.426,- bruto per maand). 
Daarnaast biedt de gemeente een uitstekend pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden (17,05% IKB).  
 

 
Geïnteresseerd? 
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan uiterlijk 
voor 17 februari 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 data voor de voorselectiegesprekken en de sollicitatiegesprekken bij de 
Gemeente Waalwijk worden op onze website gepubliceerd zodra deze 
bekend zijn.  
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.   

 

     € 8.426, - schaal 16 

         IKB 17,05% 

    Informele sfeer 

       36 uur 

Geboden wordt: 

 

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

