
 

 1 

TEAMLEIDER DUURZAAMHEID, VERKEER EN ECONOMIE 
GEMEENTE WEST BETUWE, MINIMAAL 32 UUR 

Wat ga je doen? 
Naast het coachen en begeleiden van de 24 medewerkers om de ambities 
van de gemeente te realiseren lever je een essentiële bijdrage in de 
verdere ontwikkeling van programmatisch en opgavegericht werken. De 
veelheid aan beleidsvelden en het participeren in de programma’s 
Duurzaamheid en Kerngericht vraagt overzicht en afstemming. Je stelt 
prioriteiten en zorgt voor de balans tussen taken en capaciteit. 
 
Een greep uit jouw andere taken: 

- Je zorgt binnen je teams voor persoonlijke en relationele 
ontwikkeling; het vergroten van integraliteit en 
samenwerkingsgedrag met anderen binnen en buiten het team. 

- Samen met je collega teamleiders ben je boegbeeld voor de 
organisatieontwikkeling en geef je deze beweging mee vorm. 

- Je geeft heldere kaders, stimuleert daarbinnen eigen 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap en stuurt op resultaten & 
effecten. 

- Je voert regelmatig overleg met de portefeuillehouders over de 
voortgang en prioritering van de werkzaamheden van de teams. 

 
Wat biedt West Betuwe? 
De gemeente West Betuwe is volop in ontwikkeling. Je bent een 
dragende kracht bij de ontwikkeling van de medewerkers en de 
organisatie en daarmee van waarde voor de West Betuwse samenleving.  
Nieuwe inbreng wordt omarmd en is mede vormend voor het profiel van 
de organisatie. West Betuwe bied je de mogelijkheid om bij te dragen aan 
de vorming van het unieke DNA van de gemeente.  
Een fantastische plek als je ambitieus bent en ook jezelf verder wilt 
ontplooien!  

 
Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bieden ze je een salaris van 
maximaal € 6.103, - bruto per maand, op basis van een 36-urige 
werkweek (functieschaal 12). Daarnaast wordt geboden: 

• Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je 
brutojaarsalaris, dat je vrij kunt inzetten voor bijvoorbeeld extra 
verlofdagen, opleidingen of gewoon een aanvulling op je salaris.  

• Volop opleidingsmogelijkheden o.a. via de eigen West Betuwe 
Academie. 

• Deelname aan managementontwikkeltrject en lean. 
• Een laptop en telefoon. 
• Goede werk-privébalans. 
• Inrichten van thuiswerkplek. 
• Veel flexibiliteit: je krijgt de ruimte om je rol op eigen wijze in te 

vullen. Daarnaast werkt West Betuwe deels vanuit huis en deels 
op kantoor. Het nieuwe duurzame gemeentehuis met accent op 
ontmoeting is in aanbouw. 

• Een werkplek die met openbaar vervoer en de auto goed 
bereikbaar is met voldoende parkeergelegenheid. 

• Gebruik van elektrische auto’s voor dienstreizen. 
 

Wat zoeken wij? 
Binnen West Betuwe is gekozen voor situationeel leiderschap, oftewel je 
kunt (makkelijk) variëren in leiderschapsstijl. In dat kader is ook met een 
management ontwikkeltraject gestart. 
Je bent een coachende leidinggevende, oprecht geïnteresseerd en 
betrokken. Je werkt vanuit vertrouwen, voert het goede gesprek, geeft 
ruimte en zet mensen in hun kracht.  
Waar nodig spreek je mensen aan en hak je knopen door.  

Geboden wordt 

 

De veelheid van beleidsvelden vraagt om sturen op hoofdlijnen en vlot kunnen schakelen. Dat maakt het werk van teamleider 
afwisselend en uitdagend.  En samen met je team en vele andere collega’s de uitdagende ambities van West Betuwe waarmaken. 
Extra interessant: als lid van het Breed Management Overleg kun je organisatiebrede projecten draaien.  

Waarom West Betuwe? 

+ WO werk- en denkniveau 

+ Managementervaring 

+ Bekend met P&C-cyclus en 
PDCA 

+ Affiniteit met taakvelden 

+ Ambitieus 

+ Kerngericht werken 

+ Duurzaam 

+ Persoonlijke ontwikkeling 

+ Programmatisch en 
opgavegericht werken 
 



 

 2 

TEAMLEIDER DUURZAAMHEID, VERKEER EN ECONOMIE 
GEMEENTE WEST BETUWE, MINIMAAL 32 UUR 

Een aansprekende persoonlijkheid, die enthousiasmeert en verbindt. 
Je bent gericht op samenwerken, communicatief sterk en een krachtige 
adviseur voor het bestuur en directie. 
Verder neem je mee: 

• WO werk- en denkniveau 
• Politiek-bestuurlijk sensitief 
• Managementervaring 

• Affiniteit met de taakvelden 
 
Gemeente West Betuwe 
West Betuwe is een groene, kleurrijke gemeente waar het heerlijk wonen 
en werken is. Waar iedereen zich welkom en goed geholpen voelt. 
Gemeente West Betuwe is gastvrij en dichtbij. Het is een van de meest 
uitgestrekte, groene en waterrijke gemeenten van Nederland, met 52.000 
inwoners en 26 kernen. 
West Betuwe ligt mooi centraal, per auto en ov nog geen half uur van 
bijvoorbeeld Den Bosch en Utrecht vandaan. We zijn een lerende en 
toekomstbestendige organisatie. Onder de noemer “Samen West Betuws 
Werken” spelen we in op een wereld die steeds sneller verandert. 
Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot nieuwe uitdagingen die om 
wendbaarheid vragen. 
 In programma’s, projecten en processen spelen we daar samen met 
betrokkenen slim op in, zodat onze dienstverlening continu verbetert. 
Onze medewerkers nemen actief leiding over hun eigen ontwikkeling en 
bewegen zo mee met de uitdagingen, die op ons afkomen. 
Daarbij spelen de volgende kernwaarden een rol: dienstverlenend, 
mensgericht, gedreven, durf, vakbekwaam en vertrouwen. 
West Betuwe is erin geslaagd om, na de herindeling van 2019, een 
aansprekende, wendbare organisatie te bouwen met een eigen identiteit.  

We hebben bijzondere aandacht voor de specifieke situaties in de kernen, 
daar zijn we trots op! De volgende fase breekt nu aan, waarbij het 
realiseren van ambities en opgaven centraal staan. 
 
Jouw team 
Je team bestaat uit 24 personen verdeeld over 2 beleidsmatige teams: 
Team Duurzaamheid & Economie (16) en Team Verkeer (8). De 
medewerkers adviseren en hebben contact met programmamanagers, 
collega’s, portefeuillehouders, college, raad, inwoners en 
partnerorganisaties. Veel van de werkzaamheden worden projectmatig 
en/ of programmatisch opgepakt. Het team Duurzaamheid en Economie 
adviseert onder meer over economie, recreatie & toerisme, cultuurhistorie, 
erfgoed, landschap, platteland, duurzaamheid, klimaatadaptatie, 
circulariteit, milieu en het opdrachtgeverschap richting de 
gemeenschappelijke regelingen AVRI (afval) en ODR (milieu). Team 
Verkeer adviseert over mobiliteit in de breedste zin: van betaald parkeren, 
verkeersveiligheid tot mobiliteitshub’s. Bij ruimtelijke vraagstukken en de 
opgaves waar West Betuwe voor staat zoals duurzaamheid en kerngericht 
werken is het team actief betrokken bij de benodigde maatschappelijke 
participatie.  
 
Solliciteer! 
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel?  
Solliciteer voor 3 oktober 2022 en upload je sollicitatie via: 
https://www.geerts-partners.nl/vacatures.. 
Wil je meer informatie over de functie? Bel dan even naar 013 20 71 006.  
 
Zodra de data voor de gesprekken bij de opdrachtgever bekend zijn, 
worden die op onze site gepubliceerd.   

Goed om te weten 
 

+ Minimaal 32 uur per week 

+ De online voorgesprekken 
met Carelien Liebrecht 
vinden op 6 oktober plaats. 

+ Een assessment kan 
onderdeel uitmaken van de 
procedure.  


