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AFDELINGSHOOFD MAATSCHAPPELIJK VASTGOED  
GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH 

De gemeente ’s-Hertogenbosch  
De gemeente ’s-Hertogenbosch is met ruim 155.000 inwoners en 
ruim 1.600 medewerkers de hoofdstad van de provincie Noord-
Brabant. Kenmerkend voor de organisatie is dat er een klimaat 
heerst met veel verantwoordelijkheid en vrijheid, waarbij 
initiatieven, ondernemerschap en creativiteit worden 
gestimuleerd. Er is veel ruimte op individueel niveau om te 
bepalen hoe of waar je werkt en om je ideeën te verwezenlijken. 

De afdeling Maatschappelijk Vastgoed 
Goede huisvesting is flexibel, duurzaam en stelt de gebruikers in 
staat om te doen waar zij goed in zijn. De afdeling Maatschappelijk 
Vastgoed (MV) ontzorgt door goed beheer en onderhoud van het 
vastgoed. En creëert daarnaast mogelijkheden door advisering en 
projectmanagement over huisvestingsvraagstukken, voorzieningen 
én de vastgoedportefeuille als geheel. De afdeling draagt zorg voor 
passende vastgoed-oplossingen bij huisvestingsbehoefte en -
vraagstukken van maatschappelijke partners en de ambtelijke 
organisatie. 
Zij ondersteunen op professionele wijze de ambities en wensen 
van hun beleidspartners en huurders. Dat doen ze door inzet van 
deskundigheid in brede zin op het gebied van vastgoed.  

De medewerkers van de afdeling zijn van onderscheidende en 
toegevoegde waarde in alle facetten van vastgoed-, asset- en 
projectmanagement. Om dat te kunnen doen zijn ze flexibel, 
vakbekwaam, bestuurlijk sensitief en doelgericht. Zij kennen hun 
vastgoedportefeuille, ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers, 
huurders, leveranciers en (technische) adviseurs en weten zich 
goed tot hen te verhouden. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft 
ongeveer 350 vastgoedobjecten waaronder enkele bijzondere 
monumenten en daarbij ook de verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud van 250 kunstwerken in de openbare ruimte. De 
afdeling telt ongeveer 20 vaste medewerkers en een beperkte 
flexibele schil aan inhuur merendeel ten behoeve van projecten. 

Wat ga je doen als afdelingshoofd Maatschappelijk 
Vastgoed?  
De afdeling Maatschappelijk Vastgoed is een afdeling die altijd in 
beweging en ontwikkeling is. De afgelopen jaren is gewerkt aan: 

• het centraliseren van het vastgoed binnen de gemeentelijke 
organisatie; 

• er zijn stappen gezet op gebied van strategische 
vastgoedsturing, accommodatiebeleid; 

• overbodig vastgoed is of wordt verkocht; 
• de afdeling heeft zelf een professionaliseringsslag gemaakt op 

het gebied van haar onderhoudsstrategie, verduurzaming en 
circulariteit. 

 
Bestuurlijk ligt er een opgave om in de samenwerking tussen 
doelgroepen van beleid, beleidsafdelingen en de afdeling zelf een 
optimaal resultaat tot stand te brengen langs de lijnen van het 
recent vastgestelde accommodatiebeleid. De uitwerking vindt op 
wijkniveau plaats en is dit jaar gestart met de eerste twee wijken. 
Het idee is dat hier een toekomstbestendige werkwijze uit voort 
kan komen waarmee de gemeente ’s-Hertogenbosch in de 
toekomst invulling geeft aan het accommoderen (wie en waarom) 
en huisvesten (waar en hoe) van haar doelgroepen van beleid.   
 
Inhoudelijk liggen er opgaven voor het verbeteren en borgen van 
de basis van het vastgoed- en assetmanagement, de 
doorontwikkeling van strategische vastgoedsturing én het 
inspringen op actuele meerjarige ontwikkelingen op het gebied 
van bijvoorbeeld circulariteit en gebruikersonderhoud. Daar hoort 
mogelijk ook een actualisatie op de organisatiestructuur bij welke 
samen met de medewerkers moet worden vormgegeven.   
 

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch op zoek naar een afdelingshoofd 
Maatschappelijk Vastgoed. Ben jij een vastgoedprofessional die het beste uit zijn of haar afdeling naar boven 
haalt en samen met hen het maatschappelijk vastgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch professioneel 
beheert? Lees dan snel verder!  

Functie-eisen 

+ Academisch werk- en denkniveau 

+ Vastgoedachtergrond 

+ Affiniteit met en kennis van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch en 
haar omgeving 

+ Minimaal 5 jaar 
managementervaring in 
soortgelijke functie  
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AFDELINGSHOOFD MAATSCHAPPELIJK VASTGOED  
GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH 

Daarbij ben je als afdelingshoofd ook verantwoordelijk als 
opdrachtnemer voor de vastgoedprojecten binnen de gemeente. 
Actueel zijn daarbij onder andere de huisvestingsprojecten van 
Huis73, Vestingmuseum in het Kruithuis en de realisatie van de 
Erfgoedwerkplaats.  
 
Welke persoonlijke kwaliteiten breng jij mee? 
Je bent in hoge mate politiek-bestuurlijk sensitief en hebt visie op 
de hoofdonderwerpen van de afdeling Maatschappelijk Vastgoed. 
Je bent een vakspecialist, die doelgericht focust op het behalen 
van afgesproken resultaten en in staat is om een ondernemings-/ 
bedrijfsplan te vertalen naar concrete doelstellingen en acties. 

Je bent in staat om als verbinder de ambtelijke, bestuurlijke en 
externe relaties soepel te betrekken in je dagelijkse werk. Voor 
bestuurders ben je de inhoudelijke sparringpartner. Je legt 
verantwoordelijkheden laag in de organisatie, spreekt je team aan 
op hun resultaten en bent zelf ook aanspreekbaar. Je bent 
resultaatverantwoordelijk voor het programma en de begroting 
van het gemeentelijk vastgoedbeheer. Het proactief signaleren en 
benoemen van veranderingen in interpersoonlijke relaties en 
teamdynamiek voelt als natuurlijk.  

Je hebt een stevige en authentieke persoonlijkheid. Je hebt een 
frisse kijk op het werk dat een gemeente doet op het terrein van 
vastgoedbeheer. Je bent altijd op zoek naar nieuwe inzichten, 
kansen en ontwikkelingen. Je kunt goed plannen en prioriteren en 
je hebt gevoel bij overheidsfinanciën. Je bent ook zo pragmatisch 
dat je durft te kiezen voor de best werkbare oplossing in plaats van 
de perfecte oplossing.  

Je vindt het vanzelfsprekend om je kwetsbaar en open op te 
stellen om zo tot een optimale ontwikkelomgeving te komen voor 
jezelf en de mensen om je heen. Op die manier creëer je een 
afdeling waarin vertrouwen heerst en de veiligheid geboden wordt 
om te leren van fouten. Je voelt je intrinsiek gemotiveerd om een 
bijdrage te leveren aan ‘s-Hertogenbosch.  

 

Wat heb je nodig als afdelingshoofd Maatschappelijk 
Vastgoed? 
• academisch werk- en denkniveau; 
• minimaal 5 jaar managementervaring in soortgelijke functie;  
• aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een visie op 

het relevante vakgebied en het vertalen hiervan naar de 
uitvoering; 

• ervaring met het werken in een politiek/bestuurlijke context; 
• een vastgoedachtergrond is voor deze functie gewenst;  
• generieke kennis van bedrijfsvoering en HRM processen; 
• affiniteit met en kennis van de gemeente ’s-Hertogenbosch en 

haar omgeving.  
 

Wat biedt de gemeente ’s-Hertogenbosch? 
Werken in een moderne organisatie met ruime mogelijkheden 
voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Het salaris is afhankelijk 
van relevante opleiding en ervaring en bedraagt maximaal  
€ 6.994,- bruto per maand (functieschaal 14; 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 15 juli 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 met Sander vinden plaats op 17 juli 2021. 
De 1e gespreksronde bij de opdrachtgever vindt plaats op 23 juli 
2021 en de 2e ronde op 26 juli 2021. 
  

 Wat biedt de gemeente  
’s-Hertogenbosch? 

 + Salaris max. 6.994,- (schaal 14) 

+ Daarnaast 17,05% IKB 

+ Mogelijkheden om jezelf op 
professioneel en persoonlijk 
vak te ontwikkelen  

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