
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Gemeente Berg en Dal 

 Opgavemanager (32-36 uur) 

 
 ‘Met sociaal maatschappelijke impact’ 
 

 
Standplaats:  Groesbeek   
 

 
1. GEMEENTE BERG EN DAL 
 
In het zuiden van Gelderland ligt de gemeente Berg en Dal. Een fusiegemeente van de voormalige 
gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen. Met haar ligging tussen de Rijn en de 
Waal, de Ooijpolder, de stuwwal en de Groesbeekse heuvels, vormt de gemeente het schitterend 
Nationaal Landschap “De Gelderse Poort”. De gemeente telt 12 dorpen en er wonen in totaal zo’n 
35.000 mensen.  
 
Berg en Dal is een prachtige omgeving om te bezoeken, maar zeker ook een fijne omgeving om in te 
werken. Professioneel gezien is de gemeente Berg en Dal een organisatie waar verbondenheid, 
vertrouwen, betrokkenheid en samenwerken de sleutelwoorden zijn. In en aan de gemeente Berg en 
Dal wordt dan ook hard gewerkt door zowel inwoners, als ook door organisaties en externe partners 
om het een plaats te laten zijn waar het prettig wonen en werken is.  
 
Ontwikkelingen in de samenleving zorgen ervoor dat er op een andere manier gewerkt wordt, daar 
speelt de gemeente op in en blijft zich daar ook volop in ontwikkelen. Ze gaan de uitdaging aan om 
aan te blijven sluiten bij maatschappelijke veranderingen, zoals de participatiesamenleving en de 
digitalisering. De missie van de gemeente “iedereen doet ertoe en doet mee in onze vitale en 
betrokken gemeenschappen” is daar al een uiting van. In het verlengde daarvan heeft de gemeente 
een vijftal bestuurlijke ambities uitgesproken: 
 

 We doen het samen! 

 Betaalbaar Berg en Dal! 

 Hier wordt gewerkt! 

 Duurzaam Berg en Dal! 

 Zichtbaar en betrouwbaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 
De organisatiewaarden van gemeente Berg en Dal zijn gericht op resultaatgedrevenheid. Ze richten 
zich op wat bereikt moet worden, wat toegevoegde waarde heeft voor de inwoners en voor de 
organisatie. Zij:   
 

 stellen de resultaten centraal, in lijn met haar ambities; 

 zijn met elkaar en met haar inwoners verbonden; 

 geven elkaar ruimte,  verantwoordelijkheid en vertrouwen; 

 hebben vertrouwen in elkaars vakmanschap; 

 spreken hun waardering uit en vieren successen; 

 spreken elkaar aan als dat nodig is; 

 werken vanuit persoonlijke motivatie en betrokkenheid; 

 werken samen! 
  
Naar de website: https://www.bergendal.nl 
 

Plaats in de organisatie 
Er zijn in de gemeente twee lijnen waarlangs gewerkt wordt. De lijn van de reguliere werkzaamheden 
(lijnorganisatie) en de lijn van de opgaven. De lijnorganisatie bestaat uit 15 teams, aangestuurd en 
gefaciliteerd door teamleiders en bedrijfsleiders. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de reguliere taken van de organisatie. Grotere, complexe vraagstukken worden 
aangepakt als opgaven, waar kennis en kunde rond het thema samen worden gebracht.  
 
In de functie van opgavemanager ben je zowel manager van opgaven als manager van de 
lijnorganisatie. Je maakt onderdeel uit van het managementteam en rapporteert direct aan de 
gemeentesecretaris.  
 
 
2.  PROFIEL 
 
Door de veranderende rol van de gemeente zijn er aanpassingen aan de organisatiestructuur 
geweest om de nieuwe manier van werken beter te ondersteunen. Het opgavegericht werken is daar 
een resultante van en dat vraagt om nieuwe manieren van werken, vaardigheden en gedrag. De 
gemeente Berg en Dal maakt daarnaast een brede organisatieontwikkeling door. Vanuit je rol als 
opgavemanager ben je hierin sturend en een aanjager.  
 
Als opgavemanager ben je de ambtelijke opdrachtgever van de opgaven binnen de gemeente Berg 
en Dal. Je bent de key player als het gaat over de opgave met het sociaal maatschappelijke karakter. 
Je bent een daadkrachtige verbindende leider met een duidelijke visie op maatschappelijke 
vraagstukken. Cruciaal is de rol die je hebt tussen de opgaven, het opgaveteam, de bestuurlijke 
opdrachtgever en de in- en externe partners. Hierin structureer je, leid je de opgaven en stuur je de 
opgaveteams aan.  
 
 

https://www.bergendal.nl/


   

 

 

 

 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Je werkt integraal samen met collega’s uit het opgaveteam en zorgt voor verbinding in de 

organisatie met beleid en uitvoering op de aan jou toegewezen opgaven.  
 Je stuurt op de voortgang van de opgaven en zorgt voor commitment bij externe partijen en 

(potentiële) samenwerkingspartners.  

 Je bent op de hoogte als het gaat over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het sociaal 
maatschappelijke domein.   

 Je levert een belangrijke bijdrage aan de verandering die gepaard gaat met de brede 
organisatieontwikkeling. 

 Je bent sparringpartner voor de teamleiders waar je leiding aan geeft.  

 Je neemt verantwoordelijkheid voor je teams en de organisatie. Hierbij faciliteer en stimuleer je 

jouw teamleiders in hun persoonlijke en vakmatige ontwikkeling en in het nemen van hun eigen 

verantwoordelijkheid. 
 
 
4. FUNCTIE EISEN 
 
Je bent omgevingssensitief en als verbindende leidinggevende werk je graag en prettig samen. Je 
bent je bewust van de politieke omgeving waarin je opereert en waar je te maken hebt met 
verschillende belangen. Je herkent je in onderstaand profiel: 
 

 HBO/WO werk- en denkniveau met relevante opleiding.  

 Kennis van het sociaal maatschappelijk domein. 

 Relevante ervaring in het publieke domein.  

 Ervaring als leidinggevende. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Verbindend, enthousiasmerend en gericht op samenwerking.  

 Daadkrachtig, innoverend en ondernemend. 

 Organisatie- en politieke sensitiviteit.  

 Analytisch sterk. 

 

 
6. GEMEENTE BERG EN DAL BIEDT  
 
De gemeente Berg en Dal biedt u allereerst een uitdagende en maatschappelijk betrokken functie. 
Het betreft een functie van 32 tot 36 uur die in overleg flexibel in te delen zijn. Aangeboden wordt 
een contract voor de duur van een jaar, met het voornemen om deze om te zetten in een vaste 
aanstelling. De functie is ingeschaald in schaal 13 met de daarbij behorende salaris bandbreedte van 
minimaal € 4.777,00 en maximaal € 6.365,00 bruto per maand (o.b.v. 36 uur).  
 



   

 

 

 

 

 

 

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden geboden. Binnen die voorwaarden is het 
mogelijk om tijd- en plaats onafhankelijk te werken en krijg je een budget mee om je werkplek thuis 
goed in te kunnen richten.  
 
Je krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget (IKB) 17,05% van je bruto salaris. Dit 
budget mag je naar eigen keuze inzetten, bijvoorbeeld voor het kopen van extra verlof, als aanvulling 
op het salaris, opleiding, fiets, etc. Overige aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden; een goede 
pensioenregeling via het ABP pensioenfonds en ruimte om je talenten verder te ontwikkelen.  
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Nicola Cattari, consultant 
nicola.cattari@beljonwesterterp.nl 
06 - 31 785 685 
 
 
 


