
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 Gemeente Oisterwijk 

 Gemeentesecretaris/algemeen directeur 
 
 Inspirerend en verbindend leider met een visie op de verdere 

ontwikkeling van de organisatie en de samenwerking in de regio 
 

 
Standplaats: Oisterwijk   
 

 
 
1. GEMEENTE OISTERWIJK 
 
 
De gemeente Oisterwijk, dé Parel in ’t groen, is een informele organisatie, waar medewerkers zich 
volop kunnen ontwikkelen. Een gemeente met een dorps karakter en stadse allure, dat verder kijkt 
dan zijn eigen grenzen. Zo wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek om 
een eigenstandige gemeente te kunnen blijven en wordt in het sociaal domein samengewerkt met de 
negen gemeenten in regio Hart van Brabant. Door de samenwerking met partners en gemeenten in 
de regio daagt Oisterwijk de 200 medewerkers uit groots te denken en wordt er de nodige flexibiliteit 
gevraagd. Binnen de organisatie is er aandacht voor elkaar en de inwoners en is er alertheid op wat 
er om de gemeente heen gebeurt. De gemeente is altijd op zoek naar actieve collega’s met veel 
energie, die zich iedere dag weer inzetten voor de inwoners, instellingen en bedrijven uit Oisterwijk, 
Moergestel en Heukelom. Met de invoeging van het dorp Haaren groeit Oisterwijk door naar zo’n 
32.000 inwoners.  
 
Zoals zoveel andere gemeenten wordt Oisterwijk geconfronteerd met een aantal uitdagingen. 
Oisterwijk zou Oisterwijk echter niet zijn als daar geen plannen voor worden gemaakt teneinde zaken 
in goede banen te leiden. Langs een aantal lijnen wordt er gewerkt aan het behalen van 
doelstellingen. Door een organisatie- en afdelingsplan 2021 op te stellen worden targets in beeld 
gebracht. Daarnaast worden knelpunten in de organisatie aangepakt en wordt de efficiëntie vergroot 
door processen te verbeteren. Tegelijkertijd wordt strategische personeelsplanning ingezet en wordt 
er geïnvesteerd in medewerkers om kennis, kunde en competenties te versterken. Om de ambities 
van de gemeenteraad en het college van Oisterwijk te realiseren is het nodig de leiderschapsstijl van 
het management duidelijker en eenduidiger neer te zetten. Tot slot is er behoefte aan aanscherping 
van de cultuur conform de uitgezette koers. Immers, Oisterwijk wil een organisatie van Waarmakers 
zijn, dus denken in mogelijkheden in plaats van in problemen! 
 
Oisterwijk is een netwerkorganisatie. De ambtelijke organisatie is ingericht op drie soorten 
klantvragen: individueel, collectief en intern. Dat betekent dat de organisatie bestaat uit drie 
onderdelen. Dienstverlening gaat over persoonlijke klantvragen. Maatschappij gaat over klantvragen 
die betrekking hebben op een groep grotere klanten. En bedrijfsvoering gaat over klantvragen binnen 
de organisatie. De kern van het op deze manier inrichten van de organisatie is: weten wat de 
klantvraag is en de nodige kennis en kunde in huis hebben om deze vragen te beantwoorden. Hierbij 



   

 

 

 

 

 

 

wordt gewerkt vanuit specialistische afdelingen. Deze afdelingen gaan de verbinding aan met elkaar 
en de omgeving waarvoor ze werken. 
 
In verband met de pensionering van de gemeentesecretaris zoekt Oisterwijk een opvolger die leiding 
geeft aan de organisatie en de ingezette koers en veranderingen op gedoseerde doch voortvarende 
wijze doorzet.  
 
Naar de website: https://oisterwijk.nl 
En: https://www.youtube.com/watch?v=NZayrGyA2sg&t=1s 
 

 
Plaats in de organisatie 

De gemeentesecretaris is eerste adviseur van burgemeester en wethouders, algemeen directeur van 
de ambtelijke organisatie en WOR-bestuurder. Daarmee is de gemeentesecretaris de verbindende 
schakel tussen college en de ambtelijke organisatie. De directie van de gemeente wordt voor nu 
gevormd door de gemeentesecretaris, waarbij de medewerkers via teamleiders worden aangestuurd 
door vijf afdelingshoofden. Mocht er op enig moment behoefte zijn aan de uitbreiding van de 
directie, dan zal de nieuwe gemeentesecretaris hierover een besluit kunnen nemen. Over de 
samenstelling en het coalitieprogramma van het bestuur van Oisterwijk wordt momenteel 
onderhandeld. Naar verwachting zal het college bestaan uit de burgemeester en drie wethouders. De 
gemeenteraad telt 23 raadsleden en 6 partijen. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
De gemeentesecretaris van Oisterwijk heeft een spilfunctie en krijgt te maken met de ontwikkelingen 
als gevolg van de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 en de invoering van de 
omgevingswet in 2022 en de financiële gevolgen daarvan. De opdracht ligt voor een belangrijk deel 
bij het ‘in control’ zijn van de gemeente. Een onderdeel daarvan zal zijn om actie te ondernemen in 
het ruimtelijk domein (het grondbedrijf) teneinde inkomsten te genereren. Daarnaast is het van 
belang dat het organisatieontwikkelingstraject en het daarbij behorende gedachtengoed worden 
uitgewerkt en geïmplementeerd. Middels coachend leiderschap is het de taak om afdelingshoofden 
en teamleiders verder in positie te brengen, benaderbaar en toegankelijk te zijn en tussen de 
medewerkers in te staan. Ook de goede afronding van de invoeging van het dorp Haaren vraagt om 
aandacht om van het nieuwe Oisterwijk een geheel te maken. Andere thema’s die hoog op de 
agenda staan zijn de bevordering van de burgerparticipatie en de samenwerking tussen de raad en 
het college. De raad is zeer ambitieus, maar er zullen in samenspraak ook keuzes gemaakt moeten 
worden omdat het niet mogelijk is om alle ambities te realiseren. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Eindverantwoordelijk voor de realisatie van de lange termijnvisie en voor de integrale 
bedrijfsvoering 

 Eindverantwoordelijk voor het behalen van de bestuurlijke doelen door de organisatie 

 Adviseren van het bestuur bij strategische keuzes en ontwikkelingen 

 Direct leiding geven aan de afdelingshoofden 

https://www.youtube.com/watch?v=NZayrGyA2sg&t=1s


   

 

 

 

 

 

 

 Zorgen voor verbinding en een klimaat dat medewerkers stimuleert om zich te ontwikkelen 

 Als WOR-bestuurder zorgdragen voor een plezierige en constructieve werkrelatie met de 
Ondernemingsraad 

 Vertegenwoordigen extern (in de regio en landelijk) van Oisterwijk op een overtuigende manier  

 Geven van een impuls aan de verdere ontwikkeling van de organisatie 

 Invulling geven aan de financiële uitdagingen waar de gemeente momenteel voor staat 
 
 

4. PROFIEL 
 

 U heeft aantoonbare ervaring als gemeentesecretaris/algemeen directeur of als loco-secretaris 
of directeur in een grote gemeente. 

 U beschikt over ruime ervaring als strategisch (eindverantwoordelijk) leidinggevende in een 
politiek complexe omgeving. 

 U heeft een academisch werk- en denkniveau. 

 U beschikt over een uitstekende politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

 U heeft aantoonbaar kennis van en succesvolle ervaring met organisatieontwikkeling en 
veranderingsprocessen. 

 U heeft energie en daadkracht om de ambitieuze plannen verder vorm te geven en waar te 
maken. 

 U heeft ervaring in het omgaan met weerstand en bent in staat personen in beweging te krijgen. 

 U staat tussen de medewerkers en bent benaderbaar en toegankelijk. 

 U bent financieel goed onderlegd. 
 
 
5. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Netwerker en verbinder 

 Strategisch denker en omgevingsbewust 

 Coachend leider en boegbeeld 

 Samenwerkend en toegankelijk 

 Politiek-bestuurlijk sensitief 

 Interpersoonlijk sensitief 

 Besluitvaardig en daadkrachtig 

 Georganiseerd en planmatig 

 Communicatief en overtuigend 

 Luisterend en gezaghebbend 

 Innoverend 
 
 
6. OISTERWIJK BIEDT U 
 
Het betreft een fulltime functie (36 uur), met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Inschaling is marktconform en afhankelijk van de kennis en ervaring die u meebrengt. De functie is 
ingeschaald in de CAO Gemeenten schaal 15. Daarnaast opname in het ABP-pensioenfonds en 

een 17,05% individueel keuzebudget bovenop het salaris. 



   

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 CONTACT 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Niek Weelinck 
06 21273705 
niek.weelinck@beljonwesterterp.nl 
 
Een assessment center kan deel uitmaken van de procedure. 
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