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STRATEGISCH ADVISEUR  GEMEENTE WADDINXVEEN 

Wat ga je doen? 
• Je coördineert, verbindt en zorgt voor adequate

afstemming tussen bestuur, de organisatie en externe
partijen.

• Je richt je daarbij op een overkoepelende aanpak,
samenhang en strategie om ambities voor elkaar te krijgen.

• Je bent adviseur en sparringpartner van het college, MT en
(beleids)adviseurs in complexe dossiers.

• Je ondersteunt de gemeentesecretaris/algemeen directeur
bij het bevorderen van de verbinding tussen organisatie en
bestuur.

• Je attendeert het bestuur en de ambtelijke organisatie op
relevante signalen c.q. ontwikkelingen in de omgeving,
zorgt dat deze worden geagendeerd en verder worden
gebracht.

• Je ondersteunt de gemeentesecretaris/algemeen directeur
in de werking van het concern als geheel en bij het proces
van sturen en verantwoorden.

• Je adviseert over de positie en inbreng van Waddinxveen in
de regio, de bestuurlijke verhoudingen en de relaties
daarbinnen.

• Je adviseert over vraagstukken met betrekking tot
verbonden partijen en andere samenwerkingsvormen.

• Je zorgt voor opbouw en onderhoud van een relevant extern en 
intern netwerk.

Klik hier voor de vacaturefilm: https://youtu.be/qc5sbI0fVQc 

Waddinxveen biedt 
Met jouw functie lever je een waardevolle bijdrage aan de gemeente. Daar 
zetten zij graag uitstekende arbeidsvoorwaarden tegenover. Het salaris 
bedraagt maximaal € 6.103, - (schaal 12) per maand op basis van een 36-
urige werkweek. 

• een ABP-keuzepensioen (waar wij een deel van betalen); 
• een arbeidscontract voor 12 maanden, die we 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 krijg je 
thuiswerkvoorzieningen, een telefoon in bruikleen en een 
reiskosten- en thuiswerkvergoeding; 

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

Wat breng je mee? 
Je hebt een brede blik. Vanuit diverse invalshoeken kun je naar 
uiteenlopende onderwerpen kijken en daar jouw advisering op 
afstemmen.  Je bent een integere, onafhankelijke, en oplossingsgerichte 
bruggenbouwer. Een harde werker, die stevig in zijn schoenen staat en 
straalt gezag uit. Je bent conceptueel sterk en een kritisch denker.  
Communicatief sterk, in staat om tegenwicht te bieden en te sturen op 
resultaat zonder de verbinding te verliezen.  Je kunt je advisering makkelijk 
omzetten in (pro) actief handelen. Je weet in korte tijd een stevig relevant 
in- en extern netwerk op te bouwen.  

Geerts & Partners zoekt voor de gemeente Waddinxveen een strategisch adviseur. Als strategisch adviseur opereer je op het snijvlak van bestuur 
en organisatie. De vraagstukken kenmerken zich doordat ze complex zijn, kritiek zijn voor het presteren van de gemeentelijke organisatie en vaak 
een veranderkundige component bevatten.  Je zorgt voor zowel de verbinding van “buiten naar binnen”, als van “binnen naar buiten”. 

Waarom werken in Waddinxveen? 

+ Groei opgave

+ Eigen verantwoordelijkheid

+ Veel ruimte

+ Fijne werksfeer

+ Korte lijnen
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STRATEGISCH ADVISEUR  GEMEENTE WADDINXVEEN 

• HBO+/academisch werk- en denkniveau 
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring binnen een vergelijkbare functie 

(gemeentelijke ervaring is een pré). 
• Bij voorkeur ben je bekend met organisatieontwikkeling en

verandermanagement.
• Je bent flexibel in tijd en inzet.

Daar horen de volgende competenties bij: 
• Onafhankelijkheid 
• Bestuurlijk sensitief 
• Omgevingsbewustzijn 
• Netwerken 
• Creativiteit

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 200 medewerkers, door deze omvang kennen collega’s 
elkaar goed. 

Jouw team 
Als onderdeel van de directie val je rechtstreeks onder de 
gemeentesecretaris/algemeen directeur. De directie bestaat verder uit de 
concerncontroller, de strategisch communicatieadviseur en de 
directiesecretaris. Je werkt nauw samen met de concernmanagers en 
adviseurs vanuit de verschillende aandachtsgebieden. 

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.  

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Goed om te weten 

+ De (online)
voorselectiegesprekken met
Carelien Liebrecht vinden plaats
op 22 november 2022.

+ De gesprekken bij de gemeente
Waddinxveen zijn gepland in de
weken 48 en 49.

+ 32-36 uur


