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CONCERNMANAGER PUBLIEKSPLEIN 
GEMEENTE WADDINXVEEN 

Zo maak jij het verschil 
Als integraal manager van het aandachtsgebied Publieksplein maak je 
leren, ontwikkelen en innovatie mogelijk, gericht op het vergroten van de 
duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Je coacht en faciliteert hen 
in hun ontwikkeling, stimuleert zelfleiderschap in het vervullen van 
verschillende rollen. Je initieert, regisseert en bewaakt de inrichting en 
oplevering van complexe programma’s en projecten. Als lid van het MT 
lever je een actieve bijdrage aan het strategisch concernbeleid en de 
organisatieontwikkeling. 
Een greep uit jouw andere werkzaamheden: 
Je zorgt voor het maken van resultaatafspraken met medewerkers en het 
monitoren en bijsturen van de prestatie. Je bent verantwoordelijk voor de 
gesprekscyclus met de medewerkers (functioneren en beoordelen). 
Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het Publieksplein. Dit 
omvat onder meer het bewaken van de planning & control van de 
bedrijfsprocessen, het uitvoeren van het HR-beleid en informatie- en 
procesmanagement. 
Als leidinggevende zorg je voor prioritering en vertaling naar opgaven, 
projecten en programma’s. Je stuurt en adviseert over het stellen van 
prioriteiten bij capaciteitsvraagstukken, bijvoorbeeld tussen dagelijkse 
taken en opgaven, projecten en programma’s. 
Klik hier voor de vacaturefilm: https://youtu.be/eIofFQZvXV8

Waddinxveen biedt 
Eigen verantwoordelijkheid staat hoog in het vaandel, medewerkers 
krijgen veel ruimte en kunnen hun werk op eigentijdse wijze invullen, 
vanuit thuis, buiten of in het gemeentehuis zelf.  Het salaris bedraagt 
maximaal € 6.616, - (schaal 13) per maand op basis van een 36-urige 
werkweek. 

Met jouw functie lever je een waardevolle bijdrage aan onze gemeente. 
Daar zetten zij graag uitstekende arbeidsvoorwaarden tegenover:  

• een ABP-keuzepensioen (waar wij een deel van betalen); 
• een arbeidscontract voor 12 maanden, dat bij tevredenheid over 

en weer graag omzetten in een vast contract; 
• een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto 

maandsalaris, dat je naar eigen inzicht kunt besteden, 
bijvoorbeeld aan extra salaris, vakantiedagen of opleidingen;

• prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals betaald 
ouderschapsverlof en een collectieve ziektekostenverzekering; 

• plaats- en tijdonafhankelijk werken. Daarvoor bieden wij 
thuiswerkvoorzieningen, een telefoon in bruikleen en een 
reiskosten- en thuiswerkvergoeding 

• goede mogelijkheden voor jouw persoonlijke ontwikkeling en 
een ruim opleidingsbudget.

Dit breng je mee 

 Je beschikt over inzicht in en een duidelijke visie bij het maken van 
strategische keuzes en bent in staat om mee vorm en richting te geven aan 
het ontwikkelproces naar een toekomstbestendige organisatie. Daarnaast 
ben je in staat om de impact van beleid op de lange termijn te overzien.  
Je bent in staat jouw medewerkers te coachen en te inspireren.  
Waar nodig faciliteer je ze in hun ontwikkeling en in het vervullen van 
verschillende rollen naast hun functie. Je zet daarbij stevig in op meer 
zelfleiderschap en het behalen van resultaten.  
Je beschikt over goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit en weet met 
belangentegenstellingen om te gaan. Je bent een volwaardige 
gesprekspartner voor het bestuur.  
Ook beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.  

Wil jij verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van medewerkers en organisatie? Ben jij op zoek naar een uitdagende functie en heb je hart 
voor de ontwikkeling van personeel en organisatie? Breng jij vernieuwende ideeën over leiderschap en concernsturing? Ben jij daadkrachtig, 
gedreven en inspirerend? Mooi. Solliciteer dan snel en wordt lid van het managementteam. 

Waarom werken in Waddinxveen? 

+ ambitieus

+ korte lijnen

+ fijne werksfeer

+ eigen verantwoordelijkheid

+ veel ruimte

https://youtu.be/eIofFQZvXV8
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Vanzelfsprekend ben je in staat een netwerk te onderhouden en de 
samenwerking met externe partners te optimaliseren. 

• Academisch werk- en denkniveau. 
• Je hebt (ruime) ervaring binnen een vergelijkbare functie. 
• Bij voorkeur ben je bekend met organisatieontwikkeling en 

verandermanagement.  
 
De organisatie 
De gemeente Waddinxveen (Provincie Zuid-Holland) heeft 31.382 
inwoners en is de snelst groeiende gemeente van Nederland! Een plek op 
de grens tussen stad en platteland. De goede verbindingen via de weg 
(A12 en A20) en het openbaar vervoer zorgen er mede voor dat 
Waddinxveen een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bedrijven en 
inwoners. Waddinxveen is een fijne plek om te wonen, te bezoeken en te 
ondernemen. Groot genoeg om zelfstandig te zijn en klein genoeg voor 
dorpse gezelligheid.  
De gemeente Waddinxveen maakt deel uit van de Regio Midden-Holland, 
een netwerk van de samenwerkende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, 
Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.  
Waddinxveen heeft ambitie! 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 financiën.   
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 ongeveer 225 medewerkers, door deze omvang kennen collega’s 
elkaar goed.  
De organisatie is verdeeld in een viertal aandachtsgebieden: Maatschappij, 
Ruimte, Bedrijfsvoering en Publieksplein.  

De gemeentesecretaris vormt samen met de concernmanagers en de 
strategisch adviseur het managementteam. Samen met je collega MT-
leden ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie en 
concernbrede vraagstukken. 
 
Jouw aandachtsgebied: Publieksplein 
Binnen Publieksplein werken 30 medewerkers (excl. Binnensport/ 
zwembad) samen aan de interne en externe dienstverlening van de 
gemeente. De volgende onderdelen vallen hieronder: burgerzaken incl. 
KlantContactCentrum, wijkregie, procesbegeleiding, communicatie, 
management- en bestuurssecretariaat en binnensport/ zwembad. Een 
divers samengesteld team met elk een eigen dynamiek. Het team 
binnensport/zwembad (15 medewerkers) wordt aangestuurd door de 
manager binnensport.  
 
Solliciteer! 
Herken jij je in de persoon die wij zoeken en werk je graag in een 
organisatie waar je veel eigen verantwoordelijkheid krijgt? Solliciteer nu en 
laat ons kennismaken met jouw kwaliteiten. Upload je sollicitatie via onze 
website: https://www.geerts-partners.nl/vacatures. Wil je meer informatie 
over de functie? Bel dan met Carelien Liebrecht, senior-adviseur bij Geerts 
& Partners, via 06 – 21 29 76 33 of 013 – 207 10 06.  
 
Goed om te weten 

• De (online) voorselectiegesprekken met Carelien Liebrecht, 
senior-adviseur Geerts & Partners vinden plaats op 24 en 25 
november 2022.  

• De gesprekken bij de gemeente Waddinxveen zijn gepland op 8 
en 12 december 2022 

• Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.   

 
Geboden wordt 

+ Schaal 13 

+ 17,05% IKB 

+ Hybride werken 


