
 

 
1 

DIRECTEUR  
GR DE BEVELANDEN 

GR De Bevelanden 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) de Bevelanden is een 

samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-

Beveland en Reimerswaal. De GR bevordert een duurzame, robuuste 

samenwerking door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen. 

Voor de ruim 100.000 inwoners verzorgen zij alles op het gebied van 

Werk, Inkomen en Zorg. Vijf organisaties in één dus. Met alle dynamiek en 

interessante projecten die daarbij horen. Daarnaast verzorgen zij intern de 

dienstverlening op het gebied van ICT en HRM. 

 

Missie: 

“Door bundeling van krachten zijn wij een betrouwbare, moderne en 

dynamische dienstverlener voor de Bevelandse gemeenten en hun inwoners. In 

samenwerking verhogen wij de kwaliteit en beperken wij de individuele 

kwetsbaarheid en kosten. “ 

 

Visie: 

“De GR De Bevelanden is een slagvaardige en toegankelijke organisatie, 

zelfstandig en herkenbaar. Wij zijn zelfbewust, fier en bevlogen. Onze 

organisatie wordt gewaardeerd als een hoogwaardige (digitale) dienstverlener.” 

 

Organisatie 

De organisatie heeft zich in de afgelopen 7 jaar ontwikkeld tot een 

professionele organisatie, waar ongeveer 180 mensen werkzaam zijn. De 

organisatie bevat de volgende domeinen: 

- ICT en informatievoorziening; 

- HRM en personeels- en salarisadministratie; 

- Werk, Inkomen en Zorg (WIZ). 

GR de Bevelanden is gevestigd in het Stadskantoor in Goes. Afhankelijk 

van de aard van het werk wordt centraal of op locatie gewerkt.  

 

De medewerkers zijn betrokken en deskundig en de inwoners zijn 

tevreden over de dienstverlening van de GR.  

De omgeving verandert echter snel door digitalisering en domotica en de 

behoefte aan hoogwaardige flexibele professionals. Ook de toenemende 

kosten binnen het sociaal domein en de sterk veranderende vraag en 

behoefte vanuit de maatschappij aan zorg en ondersteuning spelen hierin 

een rol. Deze veranderingen vragen om een andere manier van werken en 

meer samenwerking met elkaar en met andere organisaties.  

 

Rol van de directeur 

- Je legt verantwoording af en rapporteert aan het dagelijks bestuur van 

GR de Bevelanden. Je bent opdrachtnemer van de colleges van B&W 

en je hebt binnen de afgesproken kaders mandaat om 

bestuursopdrachten en dienstverleningscontracten van de 

gemeentebesturen uit te voeren.  

- Je bent integraal verantwoordelijk voor de visie, organisatie en 

realisatie van de uitvoeringsorganisatie. Ook ben je verantwoordelijk 

voor het efficiënt, effectief en klantgericht functioneren van de 

organisatie.  

- Samen met de 6 managers vorm je het managementteam en vervul je 

de rol van voorzitter. Je stuurt de organisatie integraal aan en geeft op 

een coachende wijze leiding aan de managers en (indirect) aan de 

medewerkers.  

- Je zorgt voor de verdere implementatie en borging van de gekozen 

koers en stuurt waar nodig bij. Je adviseert de colleges over beleid in 

relatie tot de eigen organisatie. 

- Je anticipeert op interne- en externe ontwikkelingen, die van invloed 

zijn op (het functioneren) van de organisatie. 

Geerts & Partners zoekt voor de gemeenschappelijke regeling de Bevelanden een directeur. Een 
verbindende en daadkrachtige directeur, die de uitgezette koers voortzet. 

Waarom GR de Bevelanden 

+ Dynamisch  

+ Werken voor 5 gemeenten  

+ Werken voor 100.000 inwoners 

+ Belangrijke speler  



 

 
2 

DIRECTEUR  
GR DE BEVELANDEN 

- Je treedt op als intermediair tussen de colleges van B&W en de eigen 

organisatie, zorgt voor een adequate informatievoorziening en vertaalt 

bestuurlijke wensen en ambtelijke signalen.  

- Je zorgt voor een effectieve en efficiënte organisatiebrede 

communicatie en vertegenwoordigt de organisatie in diverse interne- 

en externe overleggen. 

 

Uitdaging 

Verdere implementatie en borgen van de gekozen koers: 

- De nieuwe organisatiestructuur is als eerste stap geïmplementeerd 

en het gebiedsgericht werken bij WIZ is in gang gezet. Echter de 

manier van werken, governance, cultuur en communicatie vragen 

nog de nodige aandacht. De kernbegrippen hierbij zijn: eigenaarschap 

en ondernemerschap.  

- Relatie opdrachtgever-opdrachtnemer optimaliseren en 

positioneren. 

- Samen met bestuur(ders) maken van een strategische agenda voor 

de komende periode.  

 

Jouw profiel 

Je bent het boegbeeld van de organisatie, een enthousiasmerend leider 

met een coachende stijl van leidinggeven. Je communiceert makkelijk en 

schakelt vlot tussen de verschillende niveaus, medewerkers en klanten.  

Je durft zelfstandig besluiten te nemen en te prioriteren. Je bent 

empathisch, tactvol, overtuigend, daadkrachtig en transparant. 

Een verbinder die mensen meeneemt in de gekozen richting. Je stimuleert 

persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, bent flexibel en 

stressbestendig. Een stevige sparringpartner voor het bestuur met een 

goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je vindt 

het leuk om in dit speelveld te acteren.  

Je bouwt snel een relevant netwerk op en bent daarbij diplomatiek en 

kunt harmonie creëren. Gericht op samenwerken en het samendoen. Met 

jouw humor weet je spanningen weg te nemen. 

 

Gevraagd wordt:  

- Academisch werk- en denkniveau. 

- Ruime managementervaring. 

- Ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. 

 

GR de Bevelanden biedt: 

Werken in een dynamische omgeving, waar nog veel te bouwen is. Dit 

doe je niet alleen, maar met bevlogen medewerkers en een enthousiast 

managementteam. 

Een salaris dat afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 7.269, - 

bruto per maand (schaal 14) bedraagt. De GR kent ook zogenaamde 

uitloopschalen. Een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05% van je 

salaris. Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. 

Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen. 

 

Kies jij voor GR de Bevelanden? 

Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan voor  

15 april 2022 en upload je cv en motivatie via onze website: 

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

Kort na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit 

voor een online voorgesprek.  

De voorgesprekken (online) vinden plaats op 5 en 6 mei  2022.  De 

gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 12 mei (1e ronde) en 17 

mei 2022 (2de ronde). 

Wil je meer informatie over de functie bel dan met Carelien Liebrecht, 

bereikbaar op 06 21 29 76 33 of 013 20 71 006.  

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

 

  WO werk- en denkniveau 

 max. € 7.269, - bij 36 uur p/w 

36 uur 

  Ruime ervaring als manager 

 

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

