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GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE WADDINXVEEN 

De gemeente Waddinxveen 
De gemeente Waddinxveen (Provincie Zuid-Holland) heeft inmiddels ruim 
32.000 inwoners en is de snelst groeiende gemeente van Nederland! Een 
aantrekkelijk dorp middenin de Randstad, met het ene been in de 
Randstad en het andere in het Groene Hart.  De goede verbindingen via 
de weg (A12 en A20) en het openbaar vervoer zorgt er mede voor dat 
Waddinxveen een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bedrijven en 
inwoners. Waddinxveen is een fijne plek om te wonen en te ondernemen. 
Groot genoeg om zelfstandig te zijn en klein genoeg voor dorpse 
gezelligheid. In Waddinxveen is veel te doen en alles dichtbij! 
 
De gemeente Waddinxveen maakt deel uit van de Regio Midden-Holland, 
een netwerk van de samenwerkende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, 
Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.  
 
In Waddinxveen weten we van aanpakken! De gemeente Waddinxveen 
groeit de komende jaren tot een gemeente van rond de 40.000 inwoners. 
Dit brengt grote opgaven met zich mee. In het coalitieakkoord ‘Groeien 
aan de Gouwe’ staan op hoofdlijnen de thema’s voor de komende 
bestuursperiode. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar duurzaamheid, 
sociaal domein, wonen en het meegroeien van de maatschappelijke 
voorzieningen.  De nieuwe gemeentesecretaris wordt van harte 
uitgedaagd om hier met veel enthousiasme, samen met het college en de 
organisatie, mee aan de slag te gaan. 
 
Klik hier voor de wervingsfilm.  
 
De organisatie 
De gemeente Waddinxveen is een fijne plek om te werken! Er heerst een 
open sfeer, de lijnen zijn kort en collega’s hebben veel voor elkaar over. Er 
werken ruim 200 medewerkers. Door deze omvang weten collega’s elkaar 
goed te vinden. Eigen verantwoordelijkheid staat hoog in het vaandel, 
medewerkers krijgen veel ruimte en kunnen hun werk op een eigentijdse  
wijze invullen, van thuis uit, buiten of in het gemeentehuis zelf.  
De gemeentesecretaris vormt samen met de concernmanagers het MT.  
We hebben onder de medewerkers een enquête gehouden over welke 

eigenschappen zij graag terug zien bij de nieuwe secretaris. De ‘Word-
cloud’ op deze pagina geeft aan welke competenties als meest belangrijk 
naar voren zijn gekomen. 
 
De rol van de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur 
Je gaat aan de slag met de volgende zaken: 

• Je bent de eerste adviseur van het college, je begrijpt hun positie 
en helpt ze om de beoogde doelen te realiseren.  Je bent 
onafhankelijk en bent gericht op een optimale samenwerking. Je 
spiegelt de collegeleden en handelt in het belang van 
Waddinxveen. Je adviseert hen over belangrijke en 
bestuursgevoelige dossiers en schakelt hierin strategisch.  

• Je investeert in het ’driehoeksoverleg’ met de burgemeester en 
de griffier, zodat dit een constructief en strategisch overleg is.  

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

• Je bent een enthousiaste aanvoerder van het managementteam,  
stimuleert samenwerking onderling en bent een coach voor de 
individuele leden van het management.  

• Als gemeentesecretaris ga je voor een positieve energiegevende 
werkomgeving.  Je stimuleert goed werkgeverschap en 
werkgeluk. Om dit te bereiken houd jij je actief bezig met de 
ontwikkeling van de organisatie, zowel met de ‘harde’ als met de 
‘zachte’ kant. 

 
Uitdagingen 
Hierboven hebben we de taken genoemd die horen bij de invulling van de 
rol van gemeentesecretaris in Waddinxveen. Maar wat maakt deze 
vacature juist zo uniek? Dat zit hem in de bijzondere uitdagingen in 
Waddinxveen, waar je concreet mee aan de slag kan: 
 

• Groei: De gemeente Waddinxveen is al de snelst groeiende 
gemeente van Nederland. Daar komt geen verandering in, de 
opgave is groot: van 31.000 naar 40.000 inwoners! 
 

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Waddinxveen op zoek naar een 
gemeentesecretaris/algemeen directeur. Een gedreven leider, met oog voor mensen en 
organisatieontwikkeling! 

 

     € 7.977, - schaal 15 

         IKB 17,05% 

    Informele en collegiale sfeer 

       36 uur 

Geboden wordt: 

 

https://youtu.be/VdrygsxyOPI
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Als gemeentesecretaris zorg jij er met jouw collega’s voor dat deze 
groei gefaciliteerd wordt. Dat is een flinke uitdaging, maar wel één 
die uitvoerbaar is en past bij de pragmatische, doelgerichte 
werkwijze van Waddinxveen. Daarbij is ook het zorgen voor een 
goede balans tussen ambitie en uitvoerbaarheid van belang. 

• Organisatievorm: Is de wijze waarop de huidige organisatie is 
georganiseerd toereikend om de uitdagingen van de toekomst aan te 
kunnen? Met deze vraag, en het vervolg hierop, ga jij aan de slag. 
Samen met jouw collega’s pak je de handschoen op, zonder ‘het 
goede’ omver te gooien, maar wel door gestaag doorontwikkeling en 
verbetering te stimuleren. Niet als doel op zich, maar met telkens  
‘het puntje op de horizon van Waddinxveen’ op het vizier.  

• Organisatie onder druk: De huidige arbeidsmarkt zorgt voor moeilijk 
vervulbare vacatures, er is veel inhuur en men ervaart kwetsbaarheid 
op dit gebied. Samen met het management en HRM stimuleer je de 
organisatie om creatief en out-of-the-box om te gaan met de 
uitdagingen op de arbeidsmarkt. Niet alleen het binnenhalen, maar 
ook het behouden van talent is hierbij belangrijk.   

• Samenwerking gemeenteraad en organisatie: De afgelopen jaren is er 
sprake geweest van een vrij strakke scheiding tussen de 
gemeenteraad en de (medewerkers van de) organisatie. Er was 
weinig dialoog en alles liep via de griffier en het college. De wens is 
hier verandering in aan te brengen. Er  kan meer uit de 
samenwerking worden gehaald, waarbij eenieder prima vanuit zijn of 
haar eigen rol kan blijven handelen. Als nieuwe gemeentesecretaris 
mag je hier energie in stoppen.  

• Coachen: Zowel het college als het MT heeft behoefte aan een 
gemeentesecretaris die ook coachend kan optreden. Richting het 
college richt dit zich met name op de uitdagingen die op een 
wethouder of burgemeester kunnen afkomen bij complexe, 
bestuurlijk gevoelige dossiers. Richting het management richt zich dit 
ook op ieders persoonlijk handelen, het gezamenlijk optrekken en 
het vormen van een team.  

 
 
 
 
 
 

WOR-Bestuurder 
Als WOR-bestuurder ga je voor de informele samenwerking. Je bent 
open en gaat de discussie niet uit de weg. Met oog voor ieders rol. Je 
durft keuzes te maken en bent duidelijk in wat haalbaar is en wat niet. Je 
staat voor de organisatie en voor goed werkgeverschap.   
 
Wie zoeken we?       
Je bent een energieke persoonlijkheid, je toont leiderschap en bent voor 
iedereen makkelijk benaderbaar. Je bent sociaal vaardig en maakt echt 
verbinding met mensen. Jouw coachende eigenschappen worden door 
iedereen gewaardeerd, je blinkt hierin uit. Je analyseert snel en koppelt 
hier de juiste acties aan. Je delegeert makkelijk, bent pragmatisch en 
positief ingesteld. Je weet mensen te inspireren door visie, daadkracht 
en besluitvaardigheid te laten zien. Daarbij reflecteer je goed en kan je 
mensen een spiegel voorhouden, je adviesvaardigheden zijn sterk 
ontwikkeld. Je bent energiek, toont lef en durft keuzes te maken! 
 
Wat verwachten we van jou? 
• Je beschikt aantoonbaar over academisch werk- en denkniveau. 
• Je hebt zeer ruime managementervaring opgedaan bij een (semi-) 

overheidsorganisatie (bij voorkeur een gemeente).   
• Je hebt  ervaring met het verder uitbouwen van  (ambtelijke) 

samenwerking.  
• Je hebt ruime ervaring met het aansturen van 

organisatieontwikkeling.  
• Je beschikt over senioriteit in de advisering van bestuur. 
 
Wat biedt de gemeente Waddinxveen?  
De functie is ingeschaald in schaal 15 (max. € 7.977, - bruto per maand). 
Een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto maandsalaris, dat 
je naar eigen inzicht kunt besteden, bijvoorbeeld aan extra salaris, 
vakantiedagen of opleidingen.   
Plaats – en tijdonafhankelijk werken en goede mogelijkheden voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling en ruime opleidingsbudgetten.  
 
 

 
 

 

 
Academisch werk- en denkniveau 

 
Energiek, verbindend en 
daadkrachtig 

 

Zeer ruime managementervaring 
in een bestuurlijk-politieke context 

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

      
 

Gevraagd wordt: 

Geïnteresseerd?  
Ben je enthousiast geworden en herken jij je in dit 
profiel? Solliciteer en upload je cv en brief via onze 
website: https://www.geerts-partners.nl/vacatures 
Wil je meer informatie over de functie bel dan met 
Sander Geerts via 013 – 207 10 06.  

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