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GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR 
GEMEENTE GORINCHEM 

De gemeente Gorinchem  
Gorinchem is prachtig gelegen aan de Merwede en de Linge. 
Gorinchem telt  37.500 inwoners, timmert flink aan de weg en wil  
doorgroeien naar 40.000 inwoners. en dat op innovatieve manier 
doen. Gorinchem kent een zeer gevarieerde omgeving en sociale 
kaart, multicultureel, ondernemend, historisch en enerverend. Dit 
maakt Gorinchem aantrekkelijk om in te wonen en om in te 
werken. Gorinchem is een stad met 90 nationaliteiten en bijna een 
kwart van de inwoners heeft een migratieachtergrond. Die 
diversiteit maakt Gorinchem tot wat het is en dat koestert 
Gorinchem. De gemeente wil dat iedereen mee kan doen en zich 
zowel veilig als thuis voelt in de stad. Gorinchem heeft een 
centrumfunctie in de regio en werkt nauw samen met haar 
regiopartners. Niet alleen binnen de Zuid-Hollandse 
provinciegrenzen, maar ook met omringende gemeenten in 
Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. Klik hier voor de 
vacaturefilm! 
 
Bestuur en organisatie 
De dynamiek van Gorinchem maakt dat de gemeenteraad, het 
college van B&W en de organisatie in de stand ‘naar buiten’ staan. 
Er wordt veel ontwikkeld, gebouwd en samengewerkt met  
inwoners, verenigingen, ondernemers, en sociale partners. De 
externe focus zie je ook terug in de opbouw van de organisatie. 
Een ‘platte structuur’ met korte lijnen en veel wendbaarheid. 
Gericht om snel en adequaat te kunnen reageren op de vragen van 
buiten. Veel verantwoordelijkheid bij de medewerkers ‘op de 
werkvloer’ gaat hieraan bijdragen. Bij de gemeente Gorinchem 
werken ongeveer 350 mensen. De organisatie van de gemeente 
Gorinchem bestaat uit het directieteam, opgavemanagers, 
concerncontrol en 12 teams. Er is een mooie mix van jong en oud 
en de medewerkers juichen de positieve en open sfeer die er nu is 
toe.  

 
 
 

De rol van de gemeentesecretaris/algemeen directeur  
Richting het college: 
De gemeentesecretaris is ondersteunend aan het college: je bent 
de eerste adviseur en draagt zorg voor kwalitatief besluitrijpe 
stukken en een goed besluitvormingsproces. Je maakt onderdeel 
uit van het college. Daarin wordt verwacht dat je een 
opbouwende sparringpartner bent, die reflecteert en actief 
deelneemt aan discussies. Je draagt daarbij zorg voor een goede 
verbinding tussen college en organisatie. Een stevige collegiale en 
overtuigende gesprekspartner, open en transparant, zowel in het 
college alsook voor  de individuele leden van het college. Je vormt 
‘de tandem’ met de burgemeester en in de driehoek met de 
burgemeester en de griffier breng je de raad, het college en de 
organisatie bij elkaar.  
 
Richting de organisatie: 
Je bent als algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de 
organisatie.  Samen met de directeur en het MT vertaal je de 
bestuurlijke ambities in concrete plannen, programma’s en acties. 
Hierbij toon je verbindend leiderschap en ontwikkel je vanuit 
het principe ‘basis op orde’ en denken in mogelijkheden. .  
Je bent een boegbeeld voor de organisatie en bent een 
actieve netwerker in de regio. 
 
Als WOR-Bestuurder:  
Vanuit de Ondernemingsraad wordt  informele samenwerking 
zeer gewaardeerd. Je bent echt met de OR in verbinding, niet 
alleen tijdens formele vergadermomenten. Je betrekt de 
Ondernemingsraad tijdig bij ontwikkelingen en plannen, zodat zij 
hun actieve inbreng kunnen leveren. .Je bent aanspreekbaar op 
de gemaakte afspraken en je staat voor de organisatie. 
 
 
 
 
  

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Gorinchem op zoek naar een 
gemeentesecretaris/algemeen directeur. Een leider met ambitie en enthousiasme!   

Functie-eisen 

+ Ruime ervaring als senior manager 
binnen de lokale overheid of als 
gemeentesecretaris 

+ Academisch werk- en denkniveau 

+ Ervaring met het aansturen van 
organisatieontwikkeling-processen 

https://youtu.be/rRaDiuXwRaM
https://youtu.be/rRaDiuXwRaM
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Enkele uitdagingen voor de nieuwe gemeentesecretaris 
• De organisatie is de afgelopen jaren in een positieve ‘flow’ 

gekomen, mede door de inzet op de organisatieontwikkeling. De 
koers die is ingezet wordt omarmd, het is nu zaak om dit voort te 
zetten, iedereen mee te nemen en resultaten te boeken. In deze 
corona-periode is het extra belangrijk om iedereen betrokken te 
houden, men mist soms de verbinding met elkaar en tussen de 
teams.  

• De ontwikkel-ambities zijn fors, het is van belang om de 
beschikbare middelen en mensen zo efficiënt mogelijk in te 
zetten. Als gemeentesecretaris bewaak je de balans en zorg je 
ervoor dat er in een opbouwende sfeer keuzes worden gemaakt. 
In één korte zin: “Het managen van tempo en samenhang van de 
opgaven!” 

• Gorinchem wil naast het projectmatig werken ook opgavegericht 
werken verder invoeren. Dit is onder meer belangrijk voor de 
doorontwikkeling van Gorinchem naar meer dan 40.000 
inwoners. Als gemeentesecretaris geef je energiek leiding aan dit 
proces. 

• Nog voor de zomer staat een ‘organisatiepeilstok-meting’ 
gepland, in samenwerking met de ondernemingsraad. Als nieuwe 
gemeentesecretaris wordt van je verwacht dat je bevlogen met 
de aanbevelingen uit dit onderzoek aan de slag gaat. 

 
Persoonsprofiel 
Gorinchem vraagt om een enthousiaste en bevlogen 
gemeentesecretaris. Iemand met leiderschap op basis van energie, 
inspiratie en overtuigingskracht. Je bent sensitief, zowel naar 
mensen als naar de omgeving. Je hebt visie en weet dit te 
combineren met besluitvaardigheid en commitment: je maakt af 
waar je aan begonnen bent. Je bent gericht op samenwerken en 
bouwt makkelijk relaties op.  Voordat je in actie schiet, helpt jouw 
lange termijn visie jou om overzicht te houden. 
Je bent iemand die in staat is om op basis van loslaten en 
vertrouwen medewerkers mee te nemen, binnen duidelijke 
kaders. Jouw analyses zijn treffend en snel gemaakt, hiermee help 
je anderen om overzicht te creëren en de juiste processtappen te 
zetten. Je bent een uitstekend netwerker en beschikt over een 
gezonde dosis humor, lef en passie.  

Functie-eisen  
Als (eindverantwoordelijk) leidinggevende: 
• Heb je (ruime) ervaring als gemeentesecretaris of als senior 

manager binnen de lokale overheid. 
• Beschik je over een academisch werk- en denkniveau. 
• Heb je ruime ervaring opgebouwd met het aansturen en 

implementeren van organisatie-ontwikkeltrajecten. 
• Heb je bij voorkeur kennis van en ervaring met stedelijke 

ontwikkeling. 
• beschik je bij uitstek over politieke sensitiviteit. 
• Ben je thuis in majeure opgaven van de lokale overheid, zoals 

de invoering van de omgevingswet, de ontwikkelingen binnen 
het sociaal domein en de gemeentefinanciën (op 
procesniveau). 

• Wil je je voor meerdere jaren committeren. 

 
Wat biedt de gemeente Gorinchem?  
Werken in/aan de stad Gorinchem met een rijke historie. De 
functie is ingeschaald in schaal 15 (max € 7.675,- bruto per 
maand). Wanneer je beschikt over zeer ruime relevante ervaring is 
inschaling in schaal 16 (max. € 8.426,- bruto per maand) 
bespreekbaar. Daarnaast biedt de gemeente een uitstekend 
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05% IKB).  
 
Geïnteresseerd?  
Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 28 april 2021 en 
upload jouw cv en motivatiebrief naar onze website via: 
www.geerts-partners.nl/vacatures/. Wil je meer weten? Bel dan 
met Sander Geerts via 013- 207 10 06.  
 
De data voor de procedure zijn gepland: 
- voorselectiegesprekken bij Geerts & Partners: 5, 6 en 7  
   mei 2021 
- online speeddates: 12 mei 2021 
- verdiepende gespreksronde: 20 mei 2021 
- presentatie: op 26/27 mei 2021   

 Geboden wordt: 

+ Afhankelijk van ervaring maximaal 
schaal 16 (max 8.426,- p/m) 

+ 17,05 % IKB 

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