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Gemeente Culemborg 

Culemborg is een mooie, historische stad in beweging met bijna 30.000 

inwoners. De kwaliteit van Culemborg wordt onder meer bepaald door de 

fraaie ligging aan de rivier de Lek. De binnenstad heeft een sfeervolle 

markt met historische gebouwen en een goed horeca- en winkelaanbod. 

Er zijn veel voorzieningen en de stad biedt een dynamisch woon-, werk en 

leefklimaat. Culemborg is Nederland in het klein. De stad kent een rijke 

geschiedenis als voormalige Vrijstad aan de Lek en heeft een mooie 

compacte historische binnenstad. Het begrip Vrijstad klinkt ook nu nog 

door in veel maatschappelijke initiatieven en staat voor eigenzinnig, 

betrokken en vitaal. Het ambitieniveau van het bestuur ligt hoog. 

Mensen in Culemborg zijn maatschappelijk betrokken. Deze betrokken 

houding van inwoners maakt van Culemborg een stad waarin nieuwe 

ontwikkelingen en unieke initiatieven van de grond komen. Bij deze vitale 

stad past een soortgelijke gemeentelijke organisatie. 

 

De organisatie 

De organisatie is in omvang overzichtelijk. Er werken ongeveer 150 

medewerkers. Daarbij wordt op verschillende onderwerpen (financiën, 

P&O, ICT) in een bedrijfsvoeringsorganisatie samengewerkt met andere 

gemeenten in de regio. De organisatorische lijnen zijn kort. Dat geldt zowel 

voor de lijnen tussen medewerkers en teams als voor de lijnen richting het 

bestuur. Van medewerkers wordt een hoge mate van zelfstandigheid 

gevraagd, met een proactieve werkhouding. Dit biedt ook veel ruimte aan 

medewerkers om zich in de breedte te ontwikkelen.  

In 2018 is de organisatie in haar huidige vorm van start gegaan. 

Momenteel wordt een evaluatie uitgevoerd, die mogelijk leidt tot 

aanpassingen in de structuur. Het accent in deze teamleidersrol ligt op 

Veiligheid en dat zal in de toekomst ook zo blijven. 

 

Het team Veiligheid en Maatschappelijke Opgaven 

Het team Veiligheid heeft als doel Culemborg veilig en leefbaar te maken 

en te houden. In dit team werken ruim 10 personen als adviseur, 

ketenregisseur, gezinsmanager, vergunningverlener en toezichthouder.  

 

Het team Maatschappelijke Opgaven adviseert als beleidsteam over 

maatschappelijk sociale vraagstukken en houdt regie op de uitvoering van 

gemeentelijke taken die zijn ondergebracht bij verbonden partijen en 

maatschappelijke partners. De aandachtsgebieden binnen dit beleidsteam 

zijn schuldhulpverlening, minima, participatie, onderwijs (inclusief 

leerlingenvervoer), natuur- en milieueducatie, WMO, gezondheid, sport, 

cultuurbeleving en accountmanagement Werkzaak. In dit team werken ca. 

15 adviseurs.  

 

Elk team heeft een coördinator. 

 

Wat ga je doen? 

Als coachende leidinggevende geef jij jouw medewerkers de ruimte om 

zich te ontwikkelen en de dingen zelf te regelen. Jij weet de juiste vragen 

te stellen en bent een gesprekspartner voor zowel het bestuur als de 

medewerkers. Op het gebied van Veiligheid ben jij een belangrijke 

adviseur voor de burgemeester.  
Als teamleider richt je je op de volgende taken: 

- Mede ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van de 

organisatie, haar medewerkers en de hieraan verbonden 

dienstverlening en resultaten.  

- Aansturen en coachen van de beide teams en medewerkers 

(sturen op competenties en cultuur).  

- Vertalen van strategische en tactische doelen naar 

resultaatopdrachten voor de beide teams.  

Geerts & Partners is voor de gemeente Culemborg op zoek naar een teamleider Veiligheid en Maatschappelijke 
Opgaven. Een coachende leidinggevende en strategisch sparringpartner Veiligheid. 

Waarom werken in Culemborg? 

+ Ambitieus 

+ Veel verantwoordelijkheid 

+ Samenwerking in de regio 

+ Gericht op realisatie 

+ Grootstedelijke vraagstukken 
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- Bijdragen aan het opstellen van organisatie- en 

programmaplannen.  

- Zorgen dat er teamplannen gemaakt worden, die aansluiten bij 

de organisatie- en programmaplannen.  

- Sturen op capaciteit, kwaliteit en realisatie van plannen.  

- Stimuleren van de integrale afstemming en samenwerking 

tussen teams en in programma’s.  

- Maken van resultaat- en ontwikkelafspraken met alle 

medewerkers.  

- Eerste aanspreekpunt en strategisch sparringpartner bij 

veiligheidsvraagstukken voor portefeuillehouder(s).  

  

Jouw profiel 

Je bent een manager, die op coachende wijze leidinggeeft. Je bent een 

verbinder, die medewerkers stimuleert en inspireert. Vanuit vertrouwen 

geef je ruimte en stuur je op proces, waarbij je de ingezette koers voor 

ogen houdt en waar nodig bijstuurt. Met jouw enthousiasme breng je de 

gewenste ontwikkelingen tot stand en neem je je medewerkers mee. 

Daarbij vergeet je het borgen en verankeren niet. Natuurlijk ben je 

politiek-bestuurlijk sensitief en ben je een stevige sparringpartner voor de 

burgemeester. Een teamspeler, communicatief sterk, transparant en 

integer.  

 

Gevraagd wordt: 

- Academisch werk- en denkniveau 

- Kennis en ervaring van het veiligheidsdomein 

- Ervaring in het aansturen van teams.  

 

 

 

 

Culemborg biedt: 

Een goede balans tussen werk en privé vindt de gemeente Culemborg 

belangrijk. Daarom heb je de mogelijkheid om je uren flexibel in te delen 

en/of thuis te werken. Je krijgt ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. 

Mogelijkheden om te leren en kansen om je te ontwikkelen, zowel binnen 

je vakgebied als in je loopbaan.  

Een salaris dat afhankelijk is van opleiding en ervaring en maximaal  

€ 6.616- bruto per maand bedraagt (schaal 13 op basis van een 36-urige 

werkweek). Voor iedere medewerker is een individueel keuzebudget van 

17,05 % van het jaarsalaris beschikbaar om je eigen ontwikkeling vorm te 

geven. 

 

Kies jij voor Culemborg? 

Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan voor 25 

juni 2022 en upload je cv en motivatie via onze website: 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures. 

Kort na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit 

voor een online voorgesprek met Carelien Liebrecht, senior-adviseur.  

 

De voorgesprekken (online) vinden plaats op 28 en 29 juni 2022.  

De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in week 27 en 28; 

zodra de data bekend zijn, worden die op onze site geplaatst.  

 

Wil je meer informatie over de functie bel dan met Carelien Liebrecht, 

bereikbaar op 06 21 29 76 33 of 013 20 71 006. 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.   

https://www.geerts-partners.nl/vacatures.

