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Waarom werken in Bernheze? 

+ Uitdagende klussen 

+ Korte lijnen 

+ Enthousiaste collega’s 

+ Informele sfeer 

+ Ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling 

TEAMCOACH INFORMATIEVOORZIENING 
GEMEENTE BERNHEZE  
 

Als teamcoach stimuleer je persoonlijk leiderschap en ga je samen met je medewerkers de uitdaging aan eigen 
verantwoordelijkheid vorm te geven. Dit vanuit de overtuiging dat een sterke verbinding in het team leidt tot betere 
resultaten en meer werkplezier. 

• Je stuurt op resultaten en prestatieafspraken. Je bent 
verantwoordelijk voor de capaciteitsplanning en 
bewaking en stelt de managementrapportages op. 

• Je gaat, samen met het team, op zoek naar de best 
mogelijke samenwerking., zowel binnen het team als 
daarbuiten.  

• Je zoekt draagvlak voor verandering. Samen met de 
andere zeven teamcoaches vorm je een lerend netwerk, 
om de teams en de organisatie mee verder te 
ontwikkelen. 

• Je levert een bijdrage aan de realisatie van 
organisatiedoelen, projecten en programma’s. 

 
Wat biedt Bernheze? 
Een boeiende baan in een organisatie met leuke collega’s met 
ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling. Het salaris bedraagt 
maximaal € 6.103,- bruto per maand (indicatief schaal 12) bij een 
werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden we: 

• Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je 
bruto jaarsalaris, dat je vrij kunt inzetten voor 
bijvoorbeeld extra verlofuren, reiskosten woon-
werkverkeer, fitness, een fiets of een aanvulling op je 
salaris. 

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, 
met de intentie deze om te zetten in een contract voor 
onbepaalde tijd. 

• Een smartphone en laptop. 

Wat ga je doen? 
Het verder brengen van de digitaliseringsopgave en het 
doorontwikkelen van het domein Bedrijfsvoering. Dit laatste doe 
je niet alleen, maar samen met je collega teamcoaches HR & 
Financiën en Bestuursondersteuning.  
De verbinding maken tussen de verschillende clusters binnen je 
team, maar ook verbinden met andere teams en buiten.  
 
Je bent teamcoach, vergelijkbaar met een coach in de 
sportwereld, die stuurt op doelrealisatie en optimale inzet van 
spelers. Ook ben je verantwoordelijk om samen met de andere 
teamcoaches de coördinatie en integrale afstemming op de 
uitvoering te organiseren. Als belangrijke spil tussen directie en 
de organisatie doorleef je de kernwaarden samen, aandacht en 
moed met je team en draag je deze actief uit en daarmee voed je 
de cultuurverandering. Daarnaast draag je actief bij aan de 
realisatie van en adviseer je over de bestuurlijke en 
organisatiedoelstellingen.  
 
Een greep uit jouw andere werkzaamheden: 

• Je begeleidt, stuurt, en faciliteert de ontwikkeling van 
het team en de individuele medewerker.  

• Je begeleidt het vergroten van reflecterend en 
oplossend vermogen van het team en het individu 
waardoor ze zelfstandig opereren. 

• Je voert HR-taken uit voor het team, zoals coaching- en 
functioneringsgesprekken, verzuimbegeleiding, werving- 
en selectie. 
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Jouw team 
Jouw team bestaat uit 20 personen, die zich bezighouden met 
systeembeheer, klantmanagement, servicedesk, gegevens- en 
procesmanagement, digitale informatie voorziening (DIV) en strategisch 
advies. Een divers team zowel qua persoonlijkheden als 
werkzaamheden. 
 
Solliciteer! 
Herken jij je in de persoon die wij zoeken en werk je graag in een 
complexe omgeving op het snijvlak van systemen, uitvoering en advies? 
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 

• Online kennismaking met Carelien Liebrecht, senior-adviseur 
Geerts & Partners, zodra je je interesse kenbaar maakt.  

• Koffiemomentje en verdiepend gesprek bij de gemeente 
Bernheze. 

• Voor deze functie heb je een Verklaring Omtrent Gedrag 
nodig. 

• Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 

 

• Mogelijkheden voor tijd- en plaats onafhankelijk werken. 
• Goede opleidingsmogelijkheden en ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling. 
 

Wie zoeken we? 
• Minimaal een Hbo-diploma en ervaring met 

informatievoorziening. 
• Je hebt bij voorkeur ervaring met leidinggeven en in 

werken met teams in veranderprocessen.  
• Je bent omgevings- en politiek-bestuurlijk sensitief en 

herkent de dynamiek en interactie in een team. 
• Je bent analytisch en denkt in oplossingen. 
• Je kunt goed met verschillende belangen omgaan. 
• Je bent empathisch en hebt interesse in de mensen om 

je heen. 
• Je verzorgt indien nodig inhoudelijke sparring voor je 

teamleden, zonder de (inhoudelijke) 
verantwoordelijkheid over te nemen.  

• Je gaat graag een uitdaging aan en je krijgt energie door 
vanuit je rol anderen te stimuleren hun eigenaarschap te 
pakken. 

 
Onze organisatie 
Bernheze is een unieke gemeente in een landelijke omgeving 
waar het mooi wonen is. De inwoners zijn actief, maatschappelijk 
betrokken en ondernemend. Dit zorgt voor een grote sociale 
samenhang binnen de vijf kernen. Als gemeente willen wij het 
goede doen voor onze samenleving. Daarom is onze organisatie 
in beweging. En dat is nodig, want de wereld om ons heen 
verandert snel en voortdurend.  
De komende jaren werken we aan een doorontwikkeling van de 
organisatie, zodat we goede dienstverlening kunnen blijven 
bieden aan onze inwoners. 

TEAMCOACH INFORMATIEVOORZIENING 
GEMEENTE BERNHEZE 

 
Geboden wordt 

+ Indicaties schaal 12: max.              
€ 6.103,- o.b.v. een 36-urige 
werkweek 

+ 17,05% IKB 

+ Mobiele telefoon en laptop 

+  


