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TEAMCOÖRDINATOR RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW   

GEMEENTE ‘S HERTOGENBOSCH 

De gemeente ’s-Hertogenbosch  

Met haar circa 150.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een 

dynamische stad met een sterke identiteit. Een stad waar mensen 

zich thuis voelen. Geliefd om haar cultuurhistorie en 

Bourgondische levendigheid. De stad is ook steeds bekender om 

haar moderne, dynamische en bedrijvige karakter, mede vanuit de 

functie als hoofdstad van Brabant. Een ontmoetingsstad bij 

uitstek. Met een centrumfunctie in een economisch belangrijke 

regio, een sportieve en culturele uitstraling en een rijke schakering 

aan bedrijven. Het is een stad in beweging, met zo’n 100.000 

arbeidsplaatsen en een grote vraag naar woon- en werklocaties in 

schaarse ruimte. Het culturele profiel wordt versterkt doordat de 

stad blijft investeren in het eigentijdse en het historische. 

Kenmerkend is de aanwezigheid van het karakteristieke water in 

de stad, de Binnendieze, de Zuid Willemsvaart, de Dommel en de 

Aa. De stad is omgeven door prachtige stukjes natuur, dat zorgt 

voor een prettig leefklimaat en groene oases in de stedelijkheid. 

 

De afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw  

De afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (ROS) is een 

van de zeven (product)afdelingen van de sector 

Stadsontwikkeling. De afdelingen zijn zelfstandige, 

resultaatgerichte organisatie-eenheden die in een hoge mate 

integraal werken. Binnen de afdeling ROS worden onder andere 

de stedenbouwkundige plannen, transformatieopgaven en 

ruimtelijke plannen voorbereid en geproduceerd. Samen leveren 

zij hun bijdrage aan de implementatie van de omgevingswet in de 

gemeente. De afdeling is in drie gebiedsgerichte teams 

georganiseerd: Binnenstad- Buitengebied, Zuid-West en Noord-

Oost. Elk team bevat de disciplines: stedenbouwkundigen, 

juridisch beleidsmedewerkers en planvisualisten. Het zijn 

enthousiaste, inhoudelijk gedreven en actieve medewerkers, met 

hart voor de stad èn hun professie. 

 

Wat ga je doen als teamcoördinator Ruimtelijke Ordening en 

Stedenbouw? 

Wij zoeken een teamcoördinator voor het team Noord-Oost. In 

deze rol coördineer en prioriteer je de werkzaamheden van het 

team. Zowel binnen als buiten het team treed je op als verbinder, 

vernieuwer, inspirator, inhoudelijk sparringpartner en eerste 

aanspreekpunt. Je zorgt voor integraliteit binnen het team, de 

afdeling en andere relevante onderdelen van de organisatie. Je 

houdt zicht op de samenhang tussen projecten en de relatie met 

activiteiten in andere afdelingen. Je coacht de teamleden (circa 10) 

op samenwerking en stimuleert ze om het beste uit zichzelf te 

halen. Met het oog op de komst van de omgevingswet ga je aan 

slag met herijking van processen en werkwijze binnen de afdeling. 

Jij bent de schakel tussen bestuur, afdelingshoofd, collega 

teamcoördinatoren en het team. Je maakt daarbij de vertaalslag 

van strategisch naar tactisch/operationeel niveau. Je bent daarbij 

verantwoordelijk voor het proces, het resultaat en bent in staat 

om bij te sturen of keuzes te maken als dat nodig is.  

 

Naast deze leidinggevende taken, ben je voor de helft van je werk  

ook inhoudelijk actief als coördinator van enkele concrete 

projecten. In die rol ben je een stevig inhoudelijk gesprekspartner 

voor bestuur en externen. Je hebt een helicopterview.  

Geerts & Partners is voor de gemeente ’s-Hertogenbosch op zoek naar een teamcoördinator Ruimtelijke 

Ordening en Stedenbouw.  Een mooie combinatie van projectcoördinatie en functioneel leidinggeven! 

Wat biedt de gemeente 's-

Hertogenbosch? 

 + Een uitdagende baan in een 

prettige werkomgeving waarin 

open en direct communiceren, 

resultaat- en klantgerichtheid 

hoog in het vaandel staan  

+ Mogelijkheden om jezelf zowel 

als professional als 

leidinggevende verder te 

ontwikkelen 
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TEAMCOÖRDINATOR RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW 

GEMEENTE ‘S HERTOGENBOSCH 

Je ontwikkelt ruimtelijk beleid en adviseert op diverse 

onderwerpen in het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening 

en stedenbouw.  

Je beoordeelt en adviseert bij initiatieven die afwijken van 

geldende bestemmingsplan/omgevingsplan. Voor complexe 

projecten stel je ruimtelijke plannen op in kader van de Wet 

ruimtelijke Ordening en later de omgevingswetten. Je voert 

daarvoor de planologische procedures. 

Welke persoonlijke kwaliteiten breng jij mee? 

• Je hebt ervaring met participatieprocessen met inwoners en

organisaties.

• Je hebt een goede antenne voor politiek-bestuurlijke

gevoeligheden.

• Je hebt een ondernemende, resultaatgerichte en flexibele

werkinstelling.

• Je bent digitaal vaardig en in staat om datagedreven werken toe

te passen.

• Vanuit een strategische inspirerende kijk op de stad kun je

dwarsverbanden leggen tussen verschillende beleidsterreinen

en belangenafwegingen maken.

Wat heb je nodig als teamcoördinator Ruimtelijke Ordening 

en Stedenbouw? 

• Je hebt een afgeronde WO-opleiding bij voorkeur planologie,

bestuursrecht, omgevingsrecht of vergelijkbaar.

• Je beschikt over (natuurlijk) leiderschap, kunt sturing en

richting geven met behoud van een goede teamsfeer.

• Je hebt meerdere jaren relevante werkervaring

bij ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedsprocessen.  Daarbij

heb je in complexe projecten aantoonbare resultaten geboekt.

Wat biedt de gemeente ’s-Hertogenbosch?  

Werken in een moderne organisatie met ruime mogelijkheden 

voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Mogelijkheden om plaats 

en tijd onafhankelijk te werken. Het salaris is afhankelijk van 

relevante opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5.872,- 

bruto per maand (functieschaal 12; salarispeil 1 oktober 2020) op 

basis van een 36-urige werkweek. Voor zeer ervaren kandidaten is 

maximaal € 6.365,- 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 7 september 
2021 en upload jouw cv en motivatiebrief naar onze website 

via: http://www.geerts-partners.nl/vacatures/. Wil je meer 

weten, bel dan met Marc Knaapen of Carelien Liebrecht via  

013-207 10 06.

De voorselectiegesprekken zullen in verband met de 

zomervakantie in onderling overleg plaatsvinden. De 

1e gespreksronde vindt plaats op 8 september 2021 en 

de 2e gespreksronde op 15 september 2021 bij de 

gemeente ’s-Hertogenbosch.  

 Functie-eisen 

+ Afgeronde WO-opleiding bij

voorkeur planologie,

bestuursrecht

+ Relevante werkervaring bij

ruimtelijke ontwikkelingen en

gebiedsprocessen en

projecten.

+ Natuurlijk gezag en verbinder




