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 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Veiligheidsregio Limburg-Noord 

 adjunct-directeur Publieke Gezondheid (GGD) 
 
 Vanuit een heldere visie verbinden en de toekomstbestendige 

GGD bouwen 
 

 
Standplaats: Venlo-Blerick 

  
 
 

   ALGEMEEN 
 
Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt 
samengewerkt tussen verschillende besturen (gemeenschappelijke regeling) en diensten bij de 
uitvoering van taken op het terrein van brandweer, volksgezondheid, rampen- en crisisbestrijding en 
openbare orde en veiligheid.  
Ook de GGD in Nederland is, congruent aan de gebiedsindeling van veiligheidsregio’s, ingedeeld in 25 
regio’s. De bestuurlijke rapportagelijn kan per regio verschillen, waarbij de GGD’s al dan niet een eigen 
verantwoordelijkheid naar het Algemeen Bestuur hebben. De GGD Limburg-Noord maakt deel uit van 
de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). De VRLN is daarmee een van de weinige veiligheidsregio’s 
in Nederland die ook een GGD in de eigen organisatie heeft. 
Zeker gezien de huidige ontwikkelingen rondom de Corona-pandemie wordt de rol en het belang van 
de Veiligheidsregio’s en GGD’s meer dan zichtbaar.  
 

1. ORGANISATIE 
 

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) 
De VRLN bedient 15 gemeenten van de gemeente Mook en Middelaar tot de gemeente Echt-Susteren 
en draagt actief bij aan gezondheid en veiligheid van ruim een half miljoen inwoners. De VRLN telt 
ongeveer 600 medewerkers in vaste dienst, en daarnaast ongeveer 800 brandweervrijwilligers.  De 
VRLN bestaat uit de onderdelen Publieke Gezondheid (GGD), Brandweerzorg en de afdeling 
Crisisbeheersing. De afdeling Bedrijfsvoering is ondersteunend aan het geheel. De VRLN wordt 
aangestuurd door de algemeen directeur. De algemeen directeur  vervult eveneens de rollen van 
commandant Brandweer en van directeur Publieke Gezondheid en is de eerste adviseur aan het 
algemeen en dagelijks bestuur. 
De VRLN kan dat echter niet alleen en is dan ook een brede netwerkorganisatie met overheden, 
gezondheidszorg, bedrijven en burgers. Daarnaast werkt de VRLN nauw samen met politie, 
gemeenten, waterschappen, defensie en bij voorbeeld ProRail. Uitgangspunt is dat de wettelijke taken 
en bevoegdheden van alle betrokkenen intact blijven. De VRLN adviseert gevraagd en ongevraagd, 
regisseert, organiseert, faciliteert en voert activiteiten uit. 
De VRLN heeft als ambitie geformuleerd de veiligste en gezondste regio te willen zijn. 
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VRLN is in 2020 uitgeroepen tot één van de drie finalisten  in de uitverkiezing van ‘beste 
overheidsorganisatie van 2020’, zie hiervoor: https://publicaties.vrln.nl/beste-
overheidsorganisatie/voorwoord/ en  

https://youtu.be/h-ty9ik95rc en https://youtu.be/VjOxUSqHyjE 
 
Het organisatieonderdeel Publieke Gezondheid (GGD) 
Het organisatieonderdeel GGD wordt aangestuurd door de adjunct directeur Publieke Gezondheid 
(adjunct-DPG) en bestaat uit de onderdelen Algemene Gezondheidszorg, GHOR, 
Jeugdgezondheidszorg (0-18 jaar), Bedrijfsbureau GGD en Strategie en Beleid.  
De GGD levert in opdracht van de 15 gemeenten een bijdrage aan een gezond en vitaal leven voor de 
inwoners van Noord- en Midden-Limburg. De GGD zet in op het bevorderen van gezond leven en 
preventie en wil gezondheidsschade opsporen en voorkomen! Naast het inzetten op deze lange 
termijn doelen is de GGD ook een organisatie die in tijden van crises paraat staat.  
 
 

  Plaats in de organisatie 
 
De adjunct-DPG maakt, samen met de algemeen directeur, de manager Brandweerzorg, de manager 
Crisisbeheersing, de concern-controller en de bestuursadviseur, deel uit van het MT van de VRLN en 
draagt daardoor medeverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. De adjunct-DPG legt 
verantwoording af aan de algemeen directeur. De adjunct-DPG wordt hierbij ondersteund door drie 
afdelingshoofden en acht teamleiders. In totaal zijn er binnen de GGD circa 330 medewerkers 
werkzaam (circa 206 fte).  
Daarnaast maakt de adjunct-DPG, samen met de algemeen directeur VRLN, de vertegenwoordiger van 
de eenheidsleiding van Politie, de coördinerend gemeentesecretaris, de manager crisisbeheersing, de 
manager Brandweerzorg en de directeur Ambulancedienst, deel uit van de Veiligheidsdirectie. De 
algemeen directeur van de VRLN treedt in deze op als voorzitter. 
 
Voor meer informatie: www.vrln.nl. 
 
 

2. FUNCTIE 
 
De adjunct-DPG is verantwoordelijk voor de verdere inhoudelijke doorontwikkeling van het 
organisatieonderdeel GGD en initieert én implementeert innovaties op het vakgebied en neemt 
verantwoordelijkheid voor een toekomstgerichte organisatie. De adjunct-DPG is verantwoordelijk voor 
de voor de GGD noodzakelijke certificeringstrajecten en de bedrijfsvoering van de GGD als geheel. 
Voor de bestuurscommissie GGD en de inspectie gezondheid en jeugd is de adjunct-DPG het eerste 
aanspreekpunt. De adjunct-DPG heeft in crisissituaties een functie als operationeel DPG.  
 
De adjunct-DPG ondersteunt de DPG in zijn opdracht:  

1. Het adviseren over, ontwikkelen en borgen van de publieke gezondheid via het netwerk van 
publieke gezondheidszorg met een groot aantal actoren van diverse achtergronden en daarbij 
verbeteren en mede ontwikkelen van fysieke en sociale veiligheid met partners als brandweer, 
politie, gemeenten en overige veiligheidspartners;  

2. Het verbinden en aansluiten bij gemeenten en daarbij meerwaarde bieden in het kader van de 
decentralisaties. De 15 gemeenten, eigenaren en tevens opdrachtgevers van de GGD, hebben 

https://publicaties.vrln.nl/beste-overheidsorganisatie/voorwoord/
https://publicaties.vrln.nl/beste-overheidsorganisatie/voorwoord/
https://youtu.be/h-ty9ik95rc
https://youtu.be/VjOxUSqHyjE
http://www.vrln.nl/


    

 

 

 

 

 
3 

in het sociaal domein een grotere rol gekregen op het terrein van de ondersteuning bij burgers 
thuis. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen 
maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg, de WMO en participatie. De GGD zoekt de 
aansluiting bij gemeenten en wil toegevoegde waarde bieden aan gemeenten in het kader van 
de decentralisaties. Hierbij dienen ook verbindingen gelegd te worden met preventie en 
gezondheid. 

3. Het onder regie van het openbaar bestuur, naadloos laten opschalen van de acute- en publieke 
gezondheidszorg, van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening, waarbij de betrokken 
organisaties als één samenhangende zorgketen optreden. 

4. Enkele van de belangrijke GGD-thema’s zijn: de toekomstige financieringsstructuur, de 
discussie over infectieziektebestrijding, de impact van de Omgevingswet, forensische 
geneeskunde, risico gestuurde Jeugdgezondheidszorg gezondheidsbevordering en het zicht 
krijgen op de kwetsbare mensen in de regio. En daarnaast de organisatie(-cultuur), 
samenwerking en verbinding tussen de verschillende onderdelen, visieontwikkeling en 
leiderschap.  

 
 

5. HET PROFIEL 
 

De GGD van de VRLN maakt een uitdagende tijd door. Zowel extern en ook intern zijn er volop 
ontwikkelingen gaande. De GGD heeft de afgelopen jaren meerdere leidinggevenden gekend 
waardoor de cohesie in de organisatie aandacht verdient. Aangezien de adjunct-DPG verantwoordelijk 
is voor het goed functioneren van de GGD vraagt het enige lenigheid en sensitiviteit om te opereren in 
de bestuurlijk complexe setting en om de DPG daarin te ondersteunen. De DPG focust zich, naast de 
eindverantwoordelijkheid voor de VRLN, op de externe contacten, bestuurlijk en binnen de 
netwerkpartners. De adjunct-DPG heeft meer een inhoudelijke focus en heeft contacten met de 
bestuurscommissie GGD als 1e adviseur, opdrachtgevers, ketenpartners en de landelijke 
overleggremia. Voor alle onderdelen van de VRLN is een Beleidsplan 2020-2023 opgesteld. De uitrol 
van dat Beleidsplan is in volle gang. Het is zeer wenselijk dat de adjunct-DPG de verdere uitrol omarmt 
en daar waar nodig deels bijstuurt. De GGD is de afgelopen jaren in ontwikkeling geweest. Van de 
adjunct-DPG wordt verwacht dat hij in staat is de uitrol van het transitieplan en de uitdagingen die 
daaraan verbonden zijn te leiden en de organisatie hierin mee te nemen. Eveneens vraagt de lijn tussen 
bestuur, DPG en medewerkers de nodige aandacht en kan de inhoudelijke verbinding tussen veiligheid 
en gezond en het sociale domein verder geoptimaliseerd worden. 
De adjunct-DPG heeft een belangrijke rol in de samenwerking op enkele terreinen (bijvoorbeeld TBC) 
met Veiligheidsregio Limburg-Zuid. 
 
Kortom, de doorontwikkeling van de GGD naar een nieuwe, innovatieve organisatie die stabiel en 
toekomstbestendig is. 
 

6. Kennis en ervaring 
 

 Academisch werk- en denkniveau 

 MT-ervaring, bedrijfs- en afdeling overstijgend denken en handelen 

 Ervaring in een leidinggeven aan professionals  

 Ervaring met uitrollen van reeds bestaand beleid, op details bijsturen 

 Ervaring met visieontwikkeling 
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 Ervaring in, dan wel affiniteit, met organisaties met een vergelijkbare dynamiek als de GGD of de 
publieke gezondheid 

 Ervaring in, dan wel sterke affiniteit met, de publieke gezondheid 

 Ervaring met dienstverlening (-concepten), snapt klant – leverancier relatie 

 Ervaring met (cultuur-)transities en vernieuwingen 

 Ervaring met, dan wel gevoel voor politieke verhoudingen is een pre 

 Succesvol in gang zetten en afronden van een transitie 

 Schat mensen in op waarde en talenten 

 Kan snel draagvlak creëren, geeft vertrouwen en krijgt vertrouwen 

 Maakt af waaraan begonnen is 

 Ervaring met het ontwikkelen van een aanspreekcultuur en eigenaarschap 

 
7. Competenties en persoonlijk kenmerken 

 

 Moderne stijlen van leiderschap, stijlflexibel  

 Succesvol veranderen en veranderingen borgen 

 Inspirerend 

 Vertrouwenwekkend, betrouwbaar, zorgt voor rust 

 Sterke verbinder, toegankelijk, aanspreekbaar, mensenmens 

 Communicatief sterk, transparant, eenduidig 

 Resultaatgericht  

 Ondernemend 

 Besluitvaardig en koersvast 

 Bedrijfsmatig en analytisch sterk 

 Voelt zich comfortabel in de rol van ‘tweede man/vrouw’ 

 Politiek, bestuurlijk en organisatie-sensitief 

 Energiek, frisse kijk op zaken 

 Executiekracht 

 Eerlijk en oprecht 

 Geduld en doorzettingsvermogen 

 Stressbestendig in crisissituaties 

 

8. VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG-NOORD BIEDT U 
 
De functie van adjunct-DPG is als strategisch manager ingedeeld in schaal 15 van de CAR/UWO, 
maximaal € 7.675,00 bruto per maand. Het bruto maandsalaris is gebaseerd op een aanstelling van 1,0 
fte, zijnde 36 uur per week (norm 1 oktober 2020). Inschaling vindt afhankelijk van opleiding en werk- 
ervaring plaats. 
De adjunct-DPG draait mee in de piketdienst. Deze wordt bovenop de arbeidsvoorwaarden vergoed. 
 
Daarnaast wordt er een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden. Zoals 
pensioenopbouw bij het ABP, 17,05% IKB (individueel keuzebudget, een vrij besteedbaar budget 
waarin o.a. het vakantiegeld en eindejaarsuitkering is verwerkt). 
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 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Alfred Eilering 
06-22211310 
alfred.eilering@beljonwesterterp.nl 
 
 

 


