
 

 

 
 

 
FUNCTIEPROFIEL 

 
Directeur Fysiek Domein 

“Ondernemend, strategisch en verbindend” 
 

 
Standplaats: Lelystad 
 

 
1. LELYSTAD GEEFT LUCHT 
 
Lelystad. Stad in nieuw land. Hoofdstad van Nederlands jongste provincie Flevoland. Op dit moment telt 
Lelystad ruim 78.500 inwoners. De ambitie is om door te groeien naar 100.000 inwoners en ongeveer 
45.000 arbeidsplaatsen in 2040. Daar zit toekomst in! Lelystad maakt zich klaar voor een next level. De 
stad wil groter en sterker worden. Steeds meer haar eigen weg gaan en haar unieke kwaliteiten beter 
inzetten. 
 
Hoofdstad van de Nieuwe Natuur 
Lelystad is uniek. Met een oppervlakte van 76.471 hectare, inclusief buitenwater, is het een van de 
grootste gemeenten van Nederland. De stad is omgeven door groen en water. Bijna iedere Lelystedeling 
woont aan het water of dicht bij een bos of park. In het spontaan ontstane en internationaal beschermde 
natuurgebied De Oostvaardersplassen leven diersoorten waar veel natuurliefhebbers op af komen. In 
het Markermeer is onder leiding van Natuurmonumenten een nieuw natuur- en recreatiegebied in 
ontwikkeling: de Marker Wadden. Samen vormen zij Nationaal Park Nieuw Land.  
 
Ook toeristen en dagjesmensen weten Lelystad te vinden. De Lelystadse kust ontwikkelt zich als een 
trekpleister voor toeristische activiteiten. Denk aan BataviaStad met 3 miljoen bezoekers per jaar, 
museum erfgoedpark Batavialand en Aviodrome op Lelystad Airport.   
 

  



 

 

 
 
 
 
Lelystad ligt centraal in Nederland en heeft over de weg en via het spoor goede verbindingen met de rest 
van Nederland. Bij Lelystad ligt Lelystad Airport. De beoogde opening voor passagiersvluchten -als twin-
airport van Schiphol- naar verschillende Europese bestemmingen geven de luchthaven betekenis als 
economische motor voor de regio. Ook over water is Lelystad goed bereikbaar. Hier wordt gebruik van 
gemaakt door recreanten, maar ook door bedrijven in onze overslaghaven Flevokust-haven. Samen met 
Zeewolde/Almere bezet Lelystad op dit moment de 3e plek als logistieke hotspot van Nederland.  
 
Naar een Next Level 
Lelystad wil groter en sterker worden. Alle inwoners en ondernemers moeten mee kúnnen en blijven 
doen. De stad moet aantrekkelijk zijn voor de huidige inwoners en nog beter onder de aandacht komen 
van toekomstige inwoners. Groter en sterker te worden kun je niet alleen. Gemeente Lelystad werkt 
daarom samen met Provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken in het programma 
Lelystad Next Level. Een programma waarin kansen worden benut, maar ook flinke uitdagingen worden 
opgepakt. De gemeentelijke organisatie is voor een groot deel van deze acties aan zet en richt op dit 
moment de organisatie daarop in. 
 
Werken voor Lelystad 
Wie werkt voor Lelystad, pakt zijn verantwoordelijkheden, is  transparant,  prestatiegericht en kiest 
slim. Dat geldt voor iedereen in de organisatie. Dat doet Lelystad in een open cultuur, met zo min 
mogelijk managementlagen. Medewerkers zijn experts op hun eigen vakgebied en zorgen dat ze dat 
ook blijven. De organisatie werkt volgens haar kernwaarden: samen, betrokken en duidelijk. Iedereen 
heeft zijn vaste taken, maar levert ook zijn bijdrage aan grotere opgaven in de stad. Dat doen zij samen 
met partners, ondernemers en inwoners. 
De wereld om ons heen verandert continu. Wensen van inwoners veranderen, wetten wijzigen en er 
komen flinke bezuinigingen aan voor gemeenten. Ook voor Lelystad. De gemeente versterkt daarom 
haar strategische kracht en zorgt ervoor dat de organisatie zo is ingericht dat de dienstverlening op 
orde is en gewerkt kan worden aan het waarmaken van de ambities van de stad. 
 
Organisatie 
In de gemeentelijke organisatie (700 medewerkers) gaat men informeel met elkaar om en bouwt men 
met elkaar aan het nog mooier en sterker maken van de stad. Vanaf augustus 2020 kent de gemeente 
een organisatiestructuur met een gemeentesecretaris/algemeen directeur en drie directeuren. Deze 
vier vormen samen de directie en zijn integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de hele 
organisatie in alle aspecten. . De directeuren hebben ieder een aandachtsgebied en geven inspirerend 
leiding aan de teamleiders binnen dat aandachtsgebied (domein) zodat zij en hun medewerkers hun 
werk voor de stad op een goede manier kunnen doen. De gemeentesecretaris is als algemeen directeur 
eindverantwoordelijk voor de organisatie. Hij richt zich vooral op de ondersteuning van het college van 
burgemeester & wethouders en is voorzitter van de directie. 
 
Voor meer informatie zie ook: www.lelystad.nl 
 

 
  

http://www.lelystad.nl/


 

 

 
 
 
2. DE FUNTIE 
 
Als directeur Fysiek Domein bent u een generalist, met een brede blik en multi-inzetbaar. U kunt 
gemakkelijk schakelen tussen verschillende disciplines en gemeentelijke taken. Samen met uw 
mede directieleden bent u verantwoordelijk voor het hele concern. U overziet de gehele 
organisatie, legt dwarsverbanden en zorgt voor integraliteit in aanpak en besluitvorming.  
 
Tegelijk bent u een belangrijk onderdeel van het lijnmanagement binnen de organisatie. De 
organisatie is ingedeeld in drie domeinen: Strategie & Ontwikkeling, Sociaal en Fysiek. U bent 
concreet verantwoordelijk voor het functioneren van het Fysiek Domein, in relatie tot de rest van 
de organisatie. U vertaalt de concernvisie door naar het Fysiek Domein en draagt er (mede) zorg 
voor dat taken en processen binnen uw domein optimaal zijn afgestemd op dat wat er in de 
andere domeinen gebeurt. U faciliteert (grijpt in) daar waar teams langs elkaar heen werken of 
elkaar in de weg zitten. U bent er om congruentie te bevorderen (bijvoorbeeld richting het 
bestuur) en duidelijkheid, richting en structuur te geven waar nodig. Dit doet u deels via de 
teamleiders: u faciliteert en coacht hen zodat zij de ruimte ervaren om met hun medewerkers de 
beste resultaten te bereiken waarbij u oog heeft voor de collectieve agenda.  
 
Ook zorgt u voor het verder ondersteunen en uitbouwen van maximaal “werken volgens de 
bedoeling”. U draagt direct de personeelszorg voor de teamleiders binnen het domein. U bent 
verantwoordelijk voor de mensen en middelen (PIJOFACH) op domeinniveau. U kunt tevens ten 
aanzien van grote opgaven direct opdrachtgever zijn, zowel binnen het Fysiek Domein als 
daarbuiten. Ook bent u voor meerdere wethouders de strategisch gesprekspartner en u kunt, bij 
zijn afwezigheid, optreden als plaatsvervangend algemeen directeur/gemeentesecretaris. 

 
Opgave 
Lelystad heeft haar ontwikkelkoers en ambities voor de fysieke, sociale en economische 
ontwikkeling van Lelystad vastgesteld: de strategische agenda voor de komende jaren, 
uitgangspunt voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level, de 
Omgevingsvisie en projecten in de stad. Deze ambitie vraagt in het fysieke domein een 
uitdagende opgave te realiseren: in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, 
aantrekkelijke en economisch sterke stad met 100.000 inwoners te zijn die zich presenteert als 
hoofdstad van de nieuwe natuur.  
De directeur Fysiek Domein werkt aan de strategische ruimtelijke opgaven van de stad, het door 

ontwikkelen van de strategische ruimtelijke agenda en het concretiseren van de deelopgaven om 

tot daadwerkelijke uitvoering te komen. Concretisering in de grote projecten/programma’s: 

kustontwikkeling, doorontwikkeling nationaal park Nieuwland, het stadshart, het stationsgebied, 

de luchthaven, de wijkenvernieuwing en bereikbaarheid. 

 
Plaats in de organisatie 
De directeur Fysiek Domein maakt deel uit van de directie waarin tevens de 
gemeentesecretaris/algemeen directeur, de directeur Sociaal Domein en de directeur Strategie 
& Ontwikkeling plaats hebben. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de concern brede 
strategie en de koers van de organisatie. De directie wordt aangevuld met de concerncontroller 
en ondersteund door de directiesecretaris.  
 
De directeur Fysiek Domein stuurt meerdere teamleiders aan die op hun beurt leiding geven aan 
verschillende teams. Binnen het Fysiek Domein zijn ongeveer 200 fte. werkzaam. Zie ook:  
 



 

 

 
 
 
https://www.werkenvoorlelystad.nl/Teams/Fysiek.html 
https://www.werkenvoorlelystad.nl/afbeeldingen/Werken%20bij%20website/Organigram.pdf. 

 

3 PROFIEL 
 
U bent een energiek en inspirerend leider die het beste uit mensen naar boven weet te halen. U heeft 
een sterke focus op doorontwikkeling van processen en ontplooiing van medewerkers. U herkent zich 
sterk in de principes van zelforganisatie waarbij u vertrouwen geeft en verantwoordelijkheden laag in 
de organisatie legt. U weet hierbij duidelijke kaders te stellen en u geeft sturing waar nodig. U bent 
een daadkrachtig persoon die zakelijkheid en mensgerichtheid uitstekend in balans kan houden. U 
beweegt u gemakkelijk in verschillende netwerken, zowel op lokaal als op provinciaal en ministerieel 
niveau en u beschikt over de nodige politieke sensitiviteit. De nieuwe directeur Fysiek Domein herkent 
zich tevens in de volgende eisen en kwaliteiten; 
 
 Academisch werk- en denkniveau. Passend opgeleid, bedrijfskundig onderlegd met eventueel 

aanvullende managementopleidingen; 
 Ruime ervaring met leidinggeven in een (eind-) verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke 

context binnen de (gemeentelijke) overheid;  
 Vergaande affiniteit met het Fysiek Domein in termen van belangen, verbindingen en 

mogelijkheden; 
 Veranderkundig sterk en ruime ervaring in het (door)ontwikkelen van een organisatie; 
 Analytisch sterk, weet welke implicaties beslissingen en besluiten zowel op concernniveau als 

binnen het Fysiek Domein zullen hebben; 
 Verbindend, een krachtige communicator en netwerker; 
 Daadkrachtig, ondernemend met een gezonde dosis realisatiekracht; 
 Evenwichtig en ontspannen, met relativeringsvermogen en humor. 
  

 
4. HET AANBOD VAN LELYSTAD 
 

Een uitdagende functie met veel handelingsvrijheid en een hoge mate van verantwoordelijkheid. Het 

betreft een functie voor 36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform Cao Gemeenten. Het 

salaris is afhankelijk van uw achtergrond en ervaring en bedraagt maximaal € 7.675,- bruto per 

maand bij een 36 -urige werkweek (schaal 15 per 01-10-2020). 

 
                 
           CONTACT 
 
Indien u vragen heeft over de functie, de organisatie of deze procedure kunt u contact opnemen met 
Geert-Jan Plette, senior consultant bij BeljonWesterterp via telefoonnummer 06-22421363 of 
geertjan.plette@beljonwesterterp.nl 

https://www.werkenvoorlelystad.nl/Teams/Fysiek.html
https://www.werkenvoorlelystad.nl/afbeeldingen/Werken%20bij%20website/Organigram.pdf
mailto:geertjan.plette@beljonwesterterp.nl

