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1. GEMEENTE SMALLINGERLAND 
 
Smallingerland, een gemeente met ruim 55.000 inwoners, is gelegen in het hart van Noord-Nederland, op 
de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Rondom hoofdplaats Drachten liggen 13 grotere en kleinere 
dorpen in de unieke Friese Wouden. Ruim 450 medewerkers werken elke dag voor deze gemeente om 
goede voorzieningen en een prima woon- en werkklimaat te realiseren met oog voor cultuur en een 
innoverend bedrijfsleven.  

 
Veranderende omgeving 
Gemeente Smallingerland is dienstverlenend en faciliterend voor haar inwoners, bedrijven en organisaties. 
Het bestaansrecht ligt in de omgeving waarvoor wordt gewerkt, een omgeving die in een hoog tempo 
verandert. De vragen die op de organisatie afkomen zijn fundamenteel anders dan jaren geleden. De vragen 
van de toekomst zijn al helemaal niet bekend. Die zijn onvoorspelbaar. Gemeente Smallingerland heeft 
zichzelf de vraag gesteld:  

 Hoe kunnen wij als lokale overheid meebewegen met alle veranderingen?  

 Hoe kun je van toegevoegde waarde blijven voor inwoners, bedrijven en organisaties?  

 Waar maak je het verschil?  
 
Het Rijk heeft binnen het sociaal domein taken overgeheveld naar gemeentes en met de invoering van de 
omgevingswet staat de volgende grote verandering voor de deur. Beide ontwikkelingen vragen om een 
overheid die meer gebruikmaakt van de kracht van de maatschappij en breder kijkt naar vraagstukken. De 
grenzen tussen de overheid en omgeving vervagen en steeds vaker is de gemeente partner of deelnemer.  
 
Organisatieontwikkeling 
Gemeente Smallingerland beweegt naar een wendbare organisatie die een betrouwbare partner is om 
gezamenlijke doelen te bereiken. Gericht op de toekomst, denkt vanuit mogelijkheden en continu streeft 
naar verbetering. Een organisatie die zich snel kan aanpassen aan de ontwikkelingen en door voortschrijdend 
inzicht ook steeds in beweging blijft. Er is een organisatie-ontwikkelingstraject ingezet, die de dienstverlening 
en samenwerking met de omgeving vooropstelt. De gemeente bouwt actief aan een organisatie die flexibel 
is, denkt vanuit mogelijkheden en voortdurend in contact staat met haar omgeving. Een organisatie waar 
mensen voorop staan en niet de regels, die werkt vanuit opgaven, ruimte geeft om te leren en te 
experimenteren en in beweging blijft. Luisteren, durven en leren! Van medewerkers vraagt dit: een open 
houding, slimmer organiseren en beter samenwerken. Kortom: in beweging! 
 
Actuele thema’s 
Het organisatie-ontwikkelingstraject is op dit moment in volle gang. Actuele thema’s zijn: 

 Werken vanuit dienstverlening. 

 Opgave- en resultaatgericht werken. 

 Werken aan teamsucces. 

 Werken vanuit persoonlijke ontwikkeling. 
 



   

 

 

Organisatiestructuur en leiderschap 
Om van toegevoegde waarde te zijn voor de omgeving, is het noodzakelijk om meer ruimte te geven aan 
medewerkers. Heldere aansturing op zowel proces als op resultaat draagt hieraan bij. Dit vereist een meer 
flexibele en wendbare inrichting van de organisatie, middels een plattere organisatiestructuur met een 
sterkere concernsturing, een managementlaag minder (geen afdelingshoofden) en het versterken van het 
profiel van teammanagers. Aansturing op integrale advisering staat hierbij voorop, met bevoegdheden die 
zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd.  

 

De organisatie is met deze structuurwijziging in een vergevorderd stadium. Het directieteam bestaande uit 
drie directeuren (gemeentesecretaris/algemeen directeur en twee concerndirecteuren) is recent 
geformeerd. De directie is onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de aansturing van het concern. 

 

Als volgende en alsmede ook de laatste structuurstap wordt de nieuwe managementlaag met 21 
teammanagers ingericht. De teammanager is verantwoordelijk voor de aansturing van een team van circa 
15-20 fte. Waar mogelijk en na gebleken geschiktheid worden deze managementposities ingevuld door eigen 
medewerkers. Op enkele plekken wordt inmiddels naar een externe invulling gekeken. Momenteel zijn er 
meerdere posities van teammanager vacant. Op basis van deskundigheid, ervaring, vaardigheden en 
persoonlijkheid wordt naar het profiel van externe kandidaten gekeken en vindt er afstemming plaats op de 
portefeuilles die op dat moment vacant zijn. Binnen de nieuw in te richten organisatie wordt nadrukkelijk 
waarde gehecht aan persoonlijkheid en drijfveren. Naar verwachting zal de organisatie in de nieuwe structuur 
medio 2019 geformeerd zijn. 

 
 Zie ook: smallingerland.nl 
 
 
2.  VACANTE POSITIES 
 
Gemeente Smallingerland heeft op dit moment de volgende posities vacant: 

 

 Teammanager Sociaal Geregeld [schaal 12] 

Het team bestaat uit circa 10-15 fte en houdt zich bezig met het beleidsmatig faciliteren van de uitvoering 
voortkomend uit de wetgeving met betrekking tot werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, jeugd 
en schuldhulpverlening en beheer contractmanagement. Het team functioneert op strategisch niveau met 
overwegend werkzaamheden die een beleidsmatig en -ontwikkelend karakter hebben, met vaak een grote 
politiek-bestuurlijke impact binnen een zeer dynamische omgeving. 

 

 Teammanager Omgeving [schaal 12] 

Het team bestaat uit circa 10-15 fte welke zich bezig houdt met het opstellen van beleid en ontwerpen ten 
behoeve van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, stedenbouw, natuur en landschap, verkeer en 
vervoer, duurzaamheid, water en milieu. Binnen het team ligt de focus op het implementeren van de 
werkwijze passend binnen de nieuwe omgevingswet. Het team functioneert op strategisch niveau met 
overwegend werkzaamheden die een beleidsmatig en -ontwikkelend karakter hebben, met vaak een grote 
politiek-bestuurlijke impact binnen een zeer dynamische omgeving.  

  



   

 

 

 Teammanager Naar Werk [schaal 11] 

Het team van circa 20-25 fte houdt zich bezig met het begeleiden van mensen naar werk vanuit een 
inkomensregeling. De ontwikkeling van het team binnen de nieuwe organisatie kent een focus op de integrale 
afstemming en samenwerking binnen het sociaal domein. Het team functioneert op tactisch niveau met 
overwegend werkzaamheden die een (beleids-)adviserende en/of specialistisch karakter hebben en soms 
een politiek-bestuurlijke impact.  

 

 Teammanager Concern [schaal 12] 

Het team van circa 20-25 fte bestaat uit juridisch advies, geschillenbeslechting, mediation, 
klachtenbehandeling, bezwaar en beroep, openbare orde en veiligheid, Chief Information Security Officer, 
gegevensbescherming, concerncontrol, interne controle, ondersteuning directie, verzekeringen en 
kabinetszaken. Vanuit deze rol ligt er een ontwikkelopdracht naar een concernbrede adviesfunctie. Het team 
functioneert op strategisch niveau met overwegend werkzaamheden die een beleidsmatig en -ontwikkelend 
karakter hebben, met vaak een grote politiek-bestuurlijke impact binnen een zeer dynamische omgeving. 

 

 Teammanager Informatie & Analyse [schaal 11] 

Het team van circa 25-30 fte verricht werkzaamheden op de taakgebieden informatievoorziening, 
informatiebeleid, beheer basisregistraties (BGT, BAG, BRP, WOZ, Datadistributie), data-analyse, 
recordmanagement, DIV(digitaal en analoog), (functioneel) applicatiebeheer, onderzoek en webmaster. De 
ontwikkeling van het team binnen de nieuwe organisatie kent een focus op de in afstemming met de 
verschillende in- en externe klanten verdere digitalisering. Het team functioneert op tactisch niveau met 
overwegend werkzaamheden die een (beleids-)adviserende en/of specialistisch karakter hebben en soms 
een politiek-bestuurlijke impact, waarbij je stuurt op de samenhang in kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid.  

 
 Teammanager Omgevingsbeheer Geregeld [schaal 11] 

Het team van circa 25-30 fte houdt zich bezig met het opstellen van beleid en bestek ten behoeve van de 
fysieke leefomgeving (groen, wegen, riolering en water), voorbereiding en toezicht, op een zodanige wijze 
dat de medewerkers plezier in hun werk hebben en de doelstellingen van het team worden gerealiseerd. De 
ontwikkeling van het team binnen de nieuwe organisatie kent een focus op de integrale en gebiedsgerichte 
dienstverlening en samenwerking met ondermeer het team Omgeving en het team Ondernemen en 
Ontwikkelen. Het team functioneert op tactisch niveau met overwegend werkzaamheden die een (beleids-
)adviserende en/of specialistisch karakter hebben en soms een politiek-bestuurlijke impact.  

 
 Teammanager Services [schaal 10a] 

Het team van circa 15-20 fte houdt zich bezig met huisdrukkerij (inclusief dtp en fotografie), bodedienst, ICT, 
inkoop facilitaire zaken, catering en schoonmaak. Het team functioneert op operationeel niveau met 
overwegend werkzaamheden die een beheersmatig/uitvoerend karakter hebben binnen een stabiele 
omgeving met beperkt politiek-bestuurlijke impact.  
 
 

  



   

 

 

3. PROFIEL 
 
Algemeen 
Een coachende en situationele stijl van leidinggeven is voor u vanzelfsprekend; ruimte geven voor 
eigenaarschap bij medewerkers en teams, tegelijkertijd ook duidelijkheid en kaders brengen als het proces 
hierom vraagt. Sturen waar nodig, loslaten waar het kan. U bent verbindend, daadkrachtig en gericht op 
samenwerking. Als belangrijke cultuurdrager laat u voorbeeldgedrag zien in leiderschap, dienstverlening, 
luisteren, durven en leren. Verbinden en verbeteren zit in uw genen. U hebt affiniteit met de Friese cultuur.  
 
Positie schaal 12 
U beschikt over een WO werk- en denkniveau, aangevuld met meerjarige brede leidinggevende ervaring in 
een politiek-bestuurlijke context. U hebt ervaring in dynamische organisatie(s) in transitie, expertise op het 
terrein van organisatieontwikkeling en bent bekend met aanverwante cultuur-en veranderprocessen. U bent 
in staat om voor eigen team strategische beleidslijnen te vertalen naar tactische en hebt kennis van en 
vaardigheid in het aansturen van een team dat functioneert op beleidsmatig en -ontwikkelend niveau. Dit op 
basis van integraal management. U bent in staat om leiding te geven aan programma's en projectmatig te 
werken. U hebt inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en handelt hiernaar. U 
bent (politiek) sensitief en beschikt over een grote omgevingssensitiviteit. 

 
Positie schaal 11 
U hebt een HBO++ werk- en denkniveau, aangevuld met meerjarige, brede leidinggevende ervaring in een 
politiek-bestuurlijke context. U vertaalt voor het eigen team strategische beleidslijnen naar kaders op tactisch 
niveau. U hebt inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en handelt hier naar.  
U hebt kennis van en vaardigheid in het (aan)sturen van een team dat functioneert op (beleids-)adviserend 
en/of specialistisch niveau binnen een dynamische omgeving. U doet dit op basis van integraal management. 
U leidt programma’s en projecten. U hebt kennis van het gemeentelijke takenpakket (aangaande het 
vakgebied) en de ontwikkelingen op dit terrein.  
 
Positie schaal 10 a 
U beschikt over een HBO+ werk- en denkniveau, aangevuld met meerjarige, brede leidinggevende ervaring 
in een dienstverlenende context. U vertaalt voor het eigen team de beleidslijnen naar praktische kaders.  
U hebt inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. U hebt kennis van en vaardigheid 
in het (aan)sturen van een team dat functioneert op operationeel niveau binnen een stabiele omgeving. U 
doet dit op basis van integraal management. U leidt programma’s en projecten. U hebt kennis van het 
gemeentelijke takenpakket (aangaande het vakgebied) en de ontwikkelingen op dit terrein.  
  



   

 

 

4. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Leidinggeven aan een team op strategisch, tactisch of operationeel niveau.  

 Sleutelrol met de andere teammanagers in de organisatieontwikkeling, veranderprocessen in kaart 
brengen en in staat zijn een duidelijke visie te vertalen naar de praktijk.  

 Signaleren van ontwikkelingen binnen het werkveld, het team helpen om samen een visie te formuleren 
en het adviseren over vraagstukken binnen het team.  

 Zorgdragen dat gestelde bestuurlijke- en ambtelijke doelen worden gehaald binnen een efficiënte en 
taakgerichte organisatie.  

 Sturen op resultaten en op de gewenste cultuur, houding en gedrag.  

 Anticiperen op en faciliteren van kansrijke initiatieven vanuit de organisatie.  

 Coaching en ondersteuning van de medewerkers binnen het team.  

 Verantwoordelijk voor de kwaliteit en integraliteit van de dienstverlening van het team.  

 Zorgdragen voor afstemming en bijdragen aan team overstijgende vraagstukken.  

 Samenwerking tussen de teams bevorderen binnen de organisatie (onder andere in de opgaven waaraan 
wordt gewerkt).  

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Verbindend 

 Inspirerend 

 Krachtig 

 Lef 

 Daadkrachtig 

 Samenwerkend 

 Sensitief 

 Coachend 
 
 
6. GEMEENTE SMALLINGERLAND BIEDT U 
 
Gemeente Smallingerland biedt u naast een uitdagende functie in een organisatie die in beweging is goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget en opleidingsfaciliteiten. De inschaling 
is afhankelijk van opleiding en ervaring.  
 
Schaal 10  maximaal € 4.541,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. 
Schaal 11 maximaal € 4.859,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. 
Schaal 12 maximaal € 5.520,= bruto per maand bij een 36-urige werkweek. 
 
Een assessment is een vast onderdeel van de procedure. Voor de indiensttreding is het overleggen van een 
Verklaring Omtrent het Gedrag een vereiste. 
 
 
7.        CONTACT 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Schikan, senior consultant, via 06 – 2789 8844. 
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website.  


