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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. Waar een vruchtbare bodem voor samenwerking zorgt dat de 
gemeenschap tot volle bloei komt.  
Gemeente West Betuwe is gastvrij en dichtbij. West Betuwe is in 2019 
ontstaan door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 
Lingewaal. West Betuwe ligt mooi centraal, per auto en ov nog geen 
half uur van bijvoorbeeld Den Bosch en Utrecht vandaan. 
De nieuwe West Betuwse organisatie wil een lerende en 
toekomstbestendige organisatie worden.  
Onder de noemer “Samen West Betuws Werken” is een 
organisatieontwikkeling gestart, met als doelstelling dat alle 
medewerkers netwerkgericht en opgavegericht werken; zij weten 
interne en externe netwerken goed te benutten en richten zich op het 
gewenste eindresultaat. De professionals van West Betuwe krijgen 
daarin de kans om zich volop te ontwikkelen. Daarbij spelen de 
volgende kernwaarden een rol: dienstverlenend, mensgericht, 
gedreven, durf, vakbekwaam en vertrouwen. 
 
Team Veiligheid 
Het team bestaat uit 15 personen en houdt zich vanuit verschillende 
invalshoeken bezig met het leveren van een bijdrage aan een veilige 
leef- en werkomgeving. Binnen dit team zijn de volgende taakvelden 
ondergebracht: integrale veiligheid, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing, vergunningverlening en handhaving (BOA’s). Je veilig 
voelen is een basisbehoefte. Dit vraagt een integrale visie op veiligheid 
en hoe je dit in de samenleving wilt realiseren. 
 

 
Dit doen zij door bij vergunningverlening vooruit te kijken en daar hoort 
het afgeven van handhaafbare vergunningen bij.  
    
Wat ga je doen? 
Als teamleider ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten en -
ontwikkeling van je teams Je geeft heldere kaders, stimuleert 
daarbinnen eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap en stuurt op 
resultaten en effecten. Je zorgt binnen je team voor taakgerichte, 
persoonlijke en relationele ontwikkeling; het vergroten van integraliteit 
en samenwerkingsgedrag met anderen binnen en buiten het team. 
Hierbij passen uitgangspunten als het bevorderen van integraal en 
programmatisch samenwerken, strategisch denken en resultaatgericht 
handelen.  Je neemt medewerkers mee in hun ontwikkeling tot 
volwaardig gesprekspartner en adviseur in een organisatie die door de 
fusie een schaalsprong heeft gemaakt.  
 
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. 
 
Samen met je collega teamleiders ben je bovendien boegbeeld voor de 
organisatieontwikkeling, het programma “Samen West Betuws 
Werken”. Vanuit jouw rol als teamleider ben je in staat om een 
deskundige, ontwikkelingsgerichte bijdrage te leveren aan de 
organisatieontwikkeling.  
 
Je bent voor de programmamanagers het aanspreekpunt wanneer het 
gaat over het bemensen van de programma’s.  

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente West Betuwe op zoek naar een teamleider Veiligheid.  Word jij 
enthousiast van samen met je team werken aan veiligheid van strategie tot operatie? Vind je het een uitdaging om 
samen met collega’s de jonge organisatie verder te ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou.  

 

Waarom West Betuwe? 

+ Ambitieus 

+ Jonge dynamische gemeente 

+ Netwerk en opgavegericht werken 

+ Dichtbij 



2 

TEAMLEIDER VEILIGHEID (0,8 FTE) 
GEMEENTE WEST BETUWE 

Daarbij wordt een goede balans gevonden tussen de reguliere taken, 
het bieden van ontwikkelkansen en het borgen van kwaliteit in de 
programma’s.  

De opgave richt zich met name op het blijvend bevorderen van de 
onderlinge samenwerking en de verbinding maken tussen beleid en 
uitvoering en de bijdrage van eenieder daaraan. Ook het verder 
optimaliseren van de werkprocessen bij vergunningverlening vraag 
aandacht, zodat informatie makkelijker vindbaar en ontsloten is. 

Persoonlijk profiel 
Je bent een enthousiasmerende persoonlijkheid, die anderen ruimte 
geeft en gericht is op persoonlijke groei van medewerkers. Hen 
uitnodigt en stimuleert om initiatief te nemen. Je bent oprecht 
geïnteresseerd, betrokken, benaderbaar en toegankelijk. 

Weet complexe zaken eenvoudig te (om)schrijven, schakelt makkelijk 
van strategie naar operatie en spreekt de taal. Waar nodig sta je naast je 
medewerkers en helpt hen. Je maakt de vertaalslag van richten naar 
inrichten en je beschikt over organiserend vermogen.  

Je gaat uit van het maatschappelijk belang, waar nodig hou je je rug 
recht en ben je aanspreekbaar op genomen besluiten (handhaving). Je 
beschikt over natuurlijk overwicht en bent in staat de boodschap goed 
over te brengen. 

Functie-eisen 
- HBO+ werk- en denkniveau 
- Politiek-bestuurlijk sensitief 
- Managementervaring (mag ook in de rol van coördinator) 
- Affiniteit met de taakvelden 

Geboden wordt 
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 geeft 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 € 5.872, - bruto per maand, op 
basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Aanvullend hierop 
ontvang je een IKB van 17,05% van het jaarsalaris. 

Geïnteresseerd?
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan 
uiterlijk voor 1 juli 2021 via onze website: https://www.geerts-
partners.nl/vacatures.  

Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten 
uit voor een online voorgesprek met Carelien Liebrecht. 

Wil je meer informatie over de functie bel dan met Carelien Liebrecht, 
senior-adviseur, bereikbaar op 06 21 29 76 33 of 013 20 71 006.  

De voorselectiegesprekken (online) met Carelien Liebrecht vinden 
plaats op 5 en 6 juli 2021. De gesprekken bij de opdrachtgever zijn 
gepland op 15 juli (1e ronde online) en 21 juli 2021 (2de ronde fysiek).  

  Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 




