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Gemeente --Hertogenbosch 
Met haar circa 150.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een dynamische 

gemeente. Een stad waar mensen zich thuis voelen. Geliefd om haar 

gezichtsbepalende cultuurhistorie, om haar Bourgondische levendigheid. De 

afgelopen decennia ook meer en meer om haar moderne, dynamische en 

bedrijvige karakter. Een stad met een sterke identiteit. Ook opgebouwd vanuit 

haar 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 gemeente 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, zoals het Bossche Broek en de Gement, die zorgen 

voor een prettig leefklimaat en een groene oase te midden van stedelijkheid. 

 

De organisatie 
De ondernemende gemeente wil de komende jaren de relatie met burgers, 

ondernemers en maatschappelijke partners verder intensiveren en versterken. 

‘Buiten’ is de primaire focus bij alles wat men doet. In de organisatie werken 

ruim 1.300 medewerkers en is opgebouwd uit 6 sectoren. 

 

Sector Stadsontwikkeling 
De sector Stadsontwikkeling houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering 

van het beleid op het gebied van economie, energietransitie, ruimte, 

grondbedrijf, mobiliteit, leefomgeving, erfgoed en woningbouw.  

 

 

Het is een dynamische sector met circa 230 gemotiveerde en gedreven 

medewerkers, die trots op hun werk en de stad zijn. Er is een hands-on cultuur, 

er wordt gedacht en gehandeld vanuit kansen. Ondernemerschap staat hoog in 

het vaandel, een sector die veel bijdraagt aan de totstandkoming van 

aansprekende plannen in ’s-Hertogenbosch.  

 

Afdeling Programma’s en Projecten 
De sector Stadsontwikkeling bestaat uit 7 afdelingen, waaronder de afdeling 

Programma’s en Projecten. De afdeling bestaat uit circa 20 personen, die zich 

bezighouden met verschillende projecten en programma’s. Er wordt 

projectmatig gewerkt aan complexe processen met een concreet duurzaam en 

zichtbaar resultaat. De uitdaging hierbij is om focus en overzicht te houden op de 

grotere ontwikkelingen, de langere termijn. Voorbeelden hiervan zijn De Groote 

Wielen, Station Oost en omgeving, de spoorzone met in het bijzonder de 

doorontwikkeling van het stationsgebied als knooppunt, het innovatiedistrict en 

de Bossche Stadsdelta. Daarnaast is het programma Duurzaamheid bij de 

afdeling ondergebracht. De recent vastgestelde visie Duurzaam ’s-

Hertogenbosch met haar vier speerpunten: gezond, groen, klimaatbestendig, 

CO2-neutraal, waardebehoud van grondstoffen en duurzame mobiliteit is hierin 

leidend. 

 

Wat ga je doen? 
Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de projectdoelstellingen 

(resultaat in de stad) van de complexe projecten binnen de afdeling. Hiervoor 

werk je intensief samen met een groot aantal disciplines binnen en buiten de 

sector/organisatie. Je formuleert afspraken over de in het project/programma te 

realiseren resultaten in termen van tijd, capaciteit, organisatie, kwaliteit, 

informatie & communicatie, participatie, risico en geld.  

Daarbij stem je af met het lijnmanagement over de te leveren kwaliteit en 

capaciteit.  

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de sector Stadsontwikkeling op zoek naar 
een senior projectmanager Gebiedsontwkkeling.  Pak jij complexe opgaves aan?  Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Waarom  ’s-Hertogenbosch? 

+ Ambitieus  

+ Ondernemend  

+ Dynamisch  

+ Dichtbij 
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Je adviseert zelfstandig en in overleg met opdrachtgevers het bestuur (college en 

gemeenteraad) op basis van integraal gewogen documenten. Je draagt bij aan 

de verdere professionalisering van de afdeling via kennisdeling en intervisie. 

 

De belangrijkste taken in de functie zijn: 

- leidinggeven aan projecten; 

- operationeel leidinggeven aan de projectmedewerkers; 

- het bewaken van afspraken en zonodig maatregelen nemen om een en 

ander in goede banen te leiden; 

- het sturen van alle voor de realisering van het project benodigde 

activiteiten; 

- het tijdig signaleren en oplossen van knelpunten die zich gedurende het 

project voor (kunnen) doen; 

- het zorgen voor benodigde informatie en communicatie m.b.t. het project 

naar betrokkenen (bestuur, opdrachtgever, (externe) deelnemers); 

- het functioneren als aanspreekpunt voor het project en onderhandelen 

met externe partijen waar mee wordt samengewerkt. 

 

Persoonlijk profiel   
Je bent een ervaren projectmanager en gewend om binnen financiële en 

strategische kaders te werken. Je houdt graag het overzicht en verliest niet snel 

je focus. Je hebt een goed oog voor de risico’s voor de gemeente en weet die 

snel in kaart te brengen. Je snapt de economisch/juridische aspecten van 

plannen. Je bent gewend op te treden namens de gemeente in diverse 

overlegsituaties en daarin het standpunt van de gemeente toe te lichten en 

voorstellen te doen. Je beschikt over stevige adviesvaardigheden, bent rolvast en 

legt verantwoordelijkheden daar waar ze thuishoren. Je kunt makkelijk 

schakelen, bent stressbestendig, ondernemend en maakt steeds de verbinding. 

Een stevige persoonlijkheid en sparringpartner. Je snapt de dynamiek van 

werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en het samenspel. Je sluit daar in je 

communicatie bij aan en voert het goede gesprek. 

Samenvattend: resultaatgericht, ondernemend, verbindend, communicatief sterk 

en vaardig in bemiddelen, onderhandelen en improviseren. 

 

Functie-eisen 
- Relevante WO-opleiding; 

- Je hebt kennis van zowel planologische/stedenbouwkundige als 

bouwkundige processen en gedegen juridische en financiële kennis; 

- Tenminste 10 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement en 

contractvorming; 

- Ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en 

omgevingsmanagement. 

 
Geboden wordt 
Werken in een moderne organisatie met ruime mogelijkheden voor persoonlijke 

ontwikkeling en groei. Het salaris is afhankelijk van relevante opleiding en 

ervaring en bedraagt maximaal € 6.365, - (functieschaal 13; salarispeil 1 oktober 

2020) op basis van een 36-urige werkweek. Een vrij besteedbaar keuzebudget 

van 17,05% van je salaris. Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap 

over je geld. Alle ruimte om jezelf zowel op professioneel als persoonlijk vlak 

verder te ontwikkelen.  

 

Geïnteresseerd? 
Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt solliciteer dan uiterlijk vóór 22 maart 

2021. Upload je sollicitatie via onze website: https://www.geerts-

partners.nl/vacatures.  

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 00 06.  

De voorselectiegesprekken (online) met Carelien vinden plaats op 24 en 25 

maart 2021. De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 13 (1e 

ronde) en week 14 (2de ronde).  

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 
Geboden wordt 

+ € 6.365, - bruto per maand op 
basis van een 36-urige 
werkweek 

+ IKB 17,05% 


