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MANAGER RUIMTELIJK BELEID 
GEMEENTE VALKENSWAARD 

Dit is Valkenswaard 
Valkenswaard heeft een echt Brabants karakter: hartelijk, groen en 
bourgondisch. Gelegen aan de zuidkant van Eindhoven, met 31.000 
inwoners en een rijke natuur die in de top 10 van Europa schittert. Een 
enorm groene gemeente met kwaliteit voor leven, waarin het geweldig 
wonen, werken en recreëren is. Een mooie plek voor inwoners en 
bezoekers. Zeker voor jongeren en jonge gezinnen. Het Valkenswaard van 
nu staat krachtig door een rijk verleden. Ooit Europese hoofdstad van de 
Valkerij en nu bakermat van onder meer de innovatieve 
brainportindustrie: Valkenswaard bewijst al eeuwen vanuit niets, iets te 
kunnen maken. Een Valkenswaardenaar stroopt dan ook graag de 
mouwen op, en als het kan het liefst met elkaar. Zelfs op internationaal 
niveau, waar het bloemencorso en de paardensportevents op de kalender 
staan.  
 
De organisatie 
Dit DNA voel je terug in de gemeentelijke organisatie. Ze staan open voor 
wie er leeft, onderneemt of er gewoon graag komt. Samenwerken en 
samen iets maken, daar houden ze van! Zo hebben ze de inwoners 
betrokken bij het opstellen van de Toekomstvisie 2030, die inmiddels al 
jaren hun richtsnoer is.  De organisatie kent een platte structuur met een 
tweehoofdige directie en een zevental teams. Elk team wordt aangestuurd 
door een manager. Het team RB vervult een actieve rol bij de strategische 
ontwikkeling, opgave gericht werken met partners en initiatieven uit de 
samenleving. Dit doen zij natuurlijk niet alleen, maar met collegae uit de 
andere teams. Doelstelling hiervan is zicht krijgen op strategische kansen, 
het uitvoeren van verkenningen en het leggen van verbindingen tussen 
alle beleidsthema’s van de gemeente.  

 
Voor meer informatie over Valkenswaard klik op onderstaande links:  
Masterplan De Groote Heide Dommelland 

Organisatieontwikkeling gemeente Valkenswaard 

Toekomstvisie Valkenswaard 2030 film 
Helden van Nu gemeente Valkenswaard 
 
De aansluitende kernwaarden Empathisch, Gelijkwaardig, 
Oplossingsgericht en Daadkrachtig bepalen hoe ze te werk gaan. Er zijn al 
veel fans van Valkenswaard. Ben jij de volgende? 
 
Wat ga je doen? 
• Als manager RB ben je integraal verantwoordelijk voor het team. Je 

zorgt voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers van het 
team, zoals de planning, de benodigde capaciteit en het sturen op 
resultaten. Hierbij zorg je dat de invulling van de politieke 
bestuurlijke opgaven in balans is met de beschikbare capaciteit.  

• In teamverband stem je de opgaven en verwachtingen af zodat 
medewerkers de functie zelfstandig kunnen invullen.  

• Vanuit de jaarlijkse gesprekscyclus voer je met de medewerkers de 
“goede gesprekken” en coach je ze in hun ontwikkeling. 

• Je neemt deel aan het Management Team en levert je bijdrage aan 
concern brede ontwikkelingen en de strategische vraagstukken en 
je neemt deel aan het MT-programma Sterk in je Werk, dat gericht 
is op organisatieontwikkeling. 

• Je hebt overzicht op de bestuurlijke opgave en weet dit te vertalen 
naar een planning en processen om tot resultaten te komen. 

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Valkenswaard op zoek naar een manager Ruimtelijk Beleid. Ben 
jij resultaatgericht, werk je graag samen met bestuurders aan complexe opgaven? Een coachende leidinggevende, 
die het leuk vindt om te schakelen tussen strategie en operatie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Functie-eisen 

+ Academisch werk- en denkniveau 

+ Managementervaring in een politiek-
bestuurlijke omgeving 

+ Ervaring met opgavegericht werken 

+ Affiniteit met de taakvelden  

https://bit.ly/3eorQTw
https://www.youtube.com/watch?v=jDvSmJSk-U4%20
https://www.youtube.com/watch?v=_DnzhK67v2E%20
https://youtu.be/Tf4D4XW1aKw
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• Je bouwt verder aan een team waarin integraal samenwerken aan 
de opgaven, ook met partners binnen en buiten de organisatie, een 
basisprincipe is.  

• Je bent een belangrijke (bestuurlijke) sparringpartner als het gaat 
om de koers en toekomst van Valkenswaard. 

• Je bent de verbindende schakel tussen het bestuur en je team. Dat 
vraagt dat je aansluit bij de portefeuillehouder overleggen en regie 
neemt in prioritering van onderwerpen. 

 
Persoonlijk profiel 
Je bent een stevige persoonlijkheid, een verbinder met een open stijl van 
communiceren. Je verbindt de samenleving en het bestuur met de 
organisatie en beschikt over een grote politieke sensitiviteit.  
Je kunt tegen een stootje en hebt voldoende veerkracht om ook bij 
tegenslag het team vooruit te helpen. Een flinke dosis humor en 
relativerend vermogen helpen je daarbij.  
 
Een manager, die het als een uitdaging ziet om met de leden van het 
team en de bestuurders, samen invulling te geven aan de strategie en 
toekomst van Valkenswaard. Je beschikt over een zakelijke en 
resultaatgerichte benadering. Je hebt een goede antenne voor hetgeen er 
in de samenleving speelt en bent in staat om dit om te zetten in een 
passend aanbod.  
 
Een teamspeler waarbij je staat voor je team en waarbij je oog hebt voor 
de bestuurlijke context waarbinnen je opereert. Hierbij heb je oog voor 
tempo en draagvlak en heb je focus op het behalen van resultaten.  
Je bent in staat om situationeel leiding te geven en biedt de ruimte voor 
persoonlijke groei en ontwikkeling. Je staat voor je team, Je bent 
benaderbaar, betrokken en geïnteresseerd. 
 

Een strategische gesprekspartner voor directie en bestuur. Iemand die in 
staat is de verbinding te maken, als manager voor de organisatiedoelen 
staat en mensen in staat stelt zelfstandig hun werk te doen.  
Daar horen de volgende competenties bij: 
Omgevingsbewust: uitstekend gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen. 
Besluitvaardig: koers bepalend en daadkrachtig. 
Ondernemerschap: ziet kansen en weet deze te benutten. 
Resultaatgericht: vooruitdenken, gedrag gericht op het realiseren van 
vooraf gestelde doelen. 
Verbindend vermogen: in staat relaties aan te gaan en mensen en inhoud 
te verbinden. 
Verantwoordelijkheid: staat voor zijn keuzes en handelingen en is 
aanspreekbaar daarop. 
Visie: vraagstukken en oplossingen in een langer tijdsperspectief kunnen 
plaatsen.  
 
Als gemeente bewegen zij met haar burgers en ondernemers mee. Ze 
kiezen daarbij bewust voor mensen die daarbij passen. Je bent daarom 
ook iemand met een portie lef in de broekzak. Die de vraag achter de 
vraag herkent en op zoek gaat naar wat er wél mogelijk is. En die het heft 
in handen neemt binnen de functie, maar ook in de eigen ontwikkeling.  
 
Geïnteresseerd?  
Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt solliciteer dan uiterlijk voor 23 
augustus 2021. 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, bereikbaar op 06 21 29 76 33. 
De voorselectiegesprekken met Carelien vinden plaats op 25 en 26 
augustus 2021. Gelet op de zomervakantie kan hier in overleg van worden 
afgeweken. De gesprekken bij de gemeente Valkenswaard zijn gepland in 
week 35 en 36.  

 Geboden wordt: 
• Een uitdagende en veelzijdige 

functie  

• Schaal 13: maximaal 6.365, - bruto 
per maand (36 uur)  

• 17,05% IKB  

• MD-traject voor de persoonlijke 
ontwikkeling van de managers  

  

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.  
 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures/
https://www.geerts-partners.nl/vacatures/
tel:0621297633
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