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TEAMMANAGER STRATEGIE EN BELEID RUIMTE  
GEMEENTE GELDROP-MIERLO 

Gemeente Geldrop-Mierlo 

De gemeente Geldrop-Mierlo ligt in zuidoost Brabant en maakt 

onderdeel uit van Brainport Eindhoven. Met haar 40.000 inwoners 

verdeeld over 2 dorpen, vele natuurgebieden en voorzieningen, 

een fraaie gemeente om te wonen, werken en te recreëren. De 

gemeente is volop in beweging en denkt na over haar toekomst. 

Hoe moet Geldrop-Mierlo er in 2040 uit zien?  

 

De organisatie 

Een gemeente met veel ambitie en de medewerkers werken er 

hard aan om samen met inwoners, bedrijven en instellingen te 

zorgen voor een fijne woon, werk- en leefomgeving. Ze willen 

voortvarend inspelen op vragen uit de samenleving of, beter nog, 

deze vragen voor zijn. Daarom blijven ze hun interne organisatie 

door ontwikkelen. Zo wordt er steeds meer opgavegericht 

gewerkt. Nog veel belangrijker vinden ze dat ze een informele 

organisatie zijn, waarbinnen wordt gestreefd naar verbinding, 

integraliteit, samenwerking en eigenaarschap. 

 

Team Strategie en Beleid Ruimte 

Je team opereert binnen de afdeling Ruimte en bestaat uit 25 

collega’s binnen een breed scala aan werkvelden op het gebied 

van economie, recreatie en toerisme, volkshuisvesting, 

grondzaken, verkeer en stedenbouw.  

Naast beleidsvorming houdt het team zich ook bezig met het 

strategische contact met stakeholders buiten het gemeentehuis.  

 

 

 

Wat ga je doen? 

Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers staat in Geldrop-

Mierlo hoog in het vaandel. Als teammanager ligt jouw focus op de 

ontwikkeling van het team Strategie en Beleid én de organisatie.  

Je bent continu met je medewerkers in gesprek over de invulling 

van het werk, en creëert een goede werkbalans. 

Denk hierbij aan het politiek sensitiever maken van medewerkers, 

maar ook aan de grote uitdaging om de komende 15 jaar bijna 

3.000 woningen te realiseren. Je creëert en faciliteert een 

inspirerende en stimulerende werkomgeving voor je 

medewerkers. Je zorgt dat het team de teugels in handen neemt 

als het gaat om de ontwikkeling en de borging van beleid en de 

continue verbetering van de dienstverlening. Je zoekt hierin 

afstemming met diverse interne en externe partijen, zoals de 

inwoners, het college van B&W en andere teams. Je zoekt actief 

de samenwerking op met jouw collega teammanagers en kijkt 

vanuit een integrale bril naar vraagstukken.  

Dit doe je door: 

- richting te geven en eigenaarschap te stimuleren door de 

inhoudelijke verantwoordelijkheden bij het team neer te 

leggen 

- te zorgen dat je team een proactieve en verbindende rol 

inneemt richting andere teams 

- verder vooruit te kijken dan morgen, je ziet kansen en 

mogelijkheden waarmee je kan anticiperen op 

toekomstige ontwikkelingen 

- samen met je medewerkers teamdoelen vast te stellen, 

die je regelmatig met elkaar evalueert. 

Geerts & Partners is voor de gemeente Geldrop-Mierlo op zoek naar een teammanager Strategie en Beleid voor 
de afdeling Ruimte. Een mensgerichte manager, die gericht is op de ontwikkeling van team en medewerkers. Een 
strategische denker, die samen met het team de doelen realiseert. 

Waarom Geldrop-Mierlo? 

+ Ambitieus  

+ Mooie opgaven 

+ Betrokken  

+ Samen  

+ Mensgericht 
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Je maakt een strategische personeelsplanning en sturing daarop is 

een belangrijk onderdeel van je werk.  

Je bent eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van kader 

stellend beleid en biedt waar nodig procesmatige ondersteuning 

hierin. Tot slot ben je verantwoordelijk voor de budget- en 

beleidscyclus en bewaakt de totale budgettering binnen het team.  

 

Persoonlijk profiel 

Een mensgerichte inspirerende manager, die op een coachende 

wijze leidinggeeft aan het team. Hierbij ben je in staat te variëren 

in stijl en sluit je aan bij hetgeen dat de professional nodig heeft. Je 

bent politiek-bestuurlijk sensitief en begrijpt wat de bestuurder 

nodig heeft. Je bent een stevige gesprekspartner voor bestuur en 

management. Ook tijdens drukte behoud je het overzicht en stelt 

prioriteiten. Met jouw strategisch vermogen ben je een fijne en 

gewaardeerde sparringpartner voor je medewerkers.  

Verbeteren, vooruitkijken en voor succes gaan is wat jou drijft. 

Veranderingsbereidheid vergroot jij door het tonen van oprechte 

interesse in je team, te luisteren en de ruimte te geven tot 

initiatieven. Schakelen tussen organisatorische vraagstukken en 

operationele uitdagingen, waarbij je de mens niet uit het oog 

verliest, kun jij als geen ander. Daarnaast breng je humor mee!  

Hier horen de volgende competenties bij: besluitvaardig, zakelijk, 

interpersoonlijk sensitief, strategisch vermogen, politiek-bestuurlijk 

sensitief, creativiteit en coachend leidinggeven. 

 

Gevraagd wordt: 

- HBO+ werk- en denkniveau 

- Ruime managementervaring 

- Affiniteit met de taakgebieden van het team 

 

Geldrop-Mierlo biedt: 

Werken voor een middelgrote gemeente waarbij eigen inbreng en 

initiatief gewaardeerd wordt. Een salaris van maximaal € 6.103, -

bruto per maand (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek 

(salarispeil 1 april 2022) afhankelijk van opleiding en ervaring. De 

gemeente kent ook de uitloop in schaal 13. Een vrij besteedbaar 

Individueel Keuze Budget van 17,05% waarbij onder andere 

rechtstreekse uitbetaling, aankoop van extra verlof, uitruil woon-

werkverkeer of de fiscaal vriendelijke aankoop van een fiets 

mogelijk is. Flexibele werkdagen en -tijden met de mogelijkheid 

om gedeeltelijk thuis te werken. Bij aanvang in je functie ontvang 

je een laptop en een mobiele telefoon. 

 

Kies jij voor Geldrop-Mierlo? 

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

voor 17 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 voorgesprek.  

 

De voorgesprekken vinden plaats op 21 juni 2022.  De 

gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 26 en 27. 

Zodra de data bekend zijn worden die op onze website 

gepubliceerd. 

 

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.   

 

Geboden wordt: 

 max. € 6.103, - bij 36 uur 

IKB van 17,05% 

   32-36 uur 

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

