Profielschets
Gemeentesecretaris/algemeen directeur
Onafhankelijke en stabiele leider en adviseur met visie en
daadkracht

De dynamische gemeente Bloemendaal komt graag in contact met een onafhankelijke en
stabiele leider en adviseur met visie en daadkracht
Je werkomgeving
Bloemendaal telt ruim 23.500 inwoners. De gemeente kent vijf kernen: Aerdenhout,
Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang. Bloemendaal is een groene
gemeente met een groot grondgebied. De gemeente heeft een groen en historisch
karakter met waardevolle en karakteristieke dorpen en een kenmerkend landschap met de
Binnenduinrand en de kustlijn.
In de begroting 2021-2024 staan de ambities voor de gemeente voor de komende jaren
en weergegeven in programma’s: https://bloemendaal.begroting-2021.nl/.

De opgave
Naast je reguliere rol als eerste adviseur van het College van B en W; algemeen directeur
van de organisatie en WOR-bestuurder, zijn er enkele specifieke opgaven voor de
gemeentesecretaris:
1. Is een koersvaste leider die toegankelijk en benaderbaar is en die een goede balans
heeft tussen warmte en zakelijkheid. Je bevordert de resultaatgerichtheid in de
organisatie en stuurt daar op. Je vervult een voorbeeldrol.
2. Geeft vorm aan de verdere ontwikkeling van de organisatie waarbij integrale
samenhang en het uitdragen van de kernwaarden: lef, nieuwsgierig en trots. Je
investeert in het managementteam en geeft leiding aan de domeinmanagers. Je
draagt zorg voor optimale communicatie over de ontwikkelingen en gemaakte
keuzes.
3. Investeert in een solide samenwerking binnen de organisatie en tussen raad, college
en organisatie. De verhoudingen tussen deze gremia zijn dynamisch. De
gemeentesecretaris is rolvast en zichtbaar. Is sensitief voor politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt dit naar de gemeente.
4. Vertegenwoordigt Bloemendaal binnen de diverse regionale
samenwerkingsverbanden, waaronder de Regio Zuid-Kennemerland en
representeert de gemeente met souplesse.
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Je stijl
Je staat vóór en achter de gemeentelijke organisatie en bent vaardig in het balanceren
tussen de ambities van het college en de middelen (mensen en geld) waarmee deze
gerealiseerd kunnen worden. Je staat voor kwalitatieve bestuursadvisering en bent in staat
vanuit deze rol met de bestuurders te reflecteren.
Jij bent iemand die ontwikkelingen van ‘buiten’ kan vertalen naar de gemeentelijke
organisatie. Je houdt het overzicht vanuit een helikopter view. Je bent vasthoudend en
koersvast voor wat betreft de ingezette lijn en stuurt nadrukkelijk op resultaten en
doelstellingen.
Je hebt een warm hart voor een constructieve relatie met de Ondernemingsraad en
investeert daar, samen met de leden van de OR actief in, vanuit je rol als WOR-bestuurder.
Bovendien investeer je in een goede relatie binnen de driehoek, samen met de
burgemeester en de griffier.

Over de organisatie
Bij Bloemendaal werken ongeveer 200 loyale en betrokken medewerkers met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Binnen Bloemendaal kent men op dit moment de volgende
domeinen, geleid door domeinmanagers. Het betreft: beheer, beleid, dienstverlening en
gemeentelijke belastingen. Daarnaast zijn er vijf bedrijfsvoering teams
(Informatievoorziening, Communicatie, HR, Facilitaire zaken en Financieel beheer) die
zowel voor Bloemendaal als Heemstede werken. Dat geldt ook voor het team Handhaving.
Ook zit Bloemendaal in meerdere Gemeenschappelijke Regelingen, waarbij Bloemendaal
bij de GR Gemeentelijke Belastingen Kennemerland Zuid als centrumgemeente optreedt.
De gemeentesecretaris is voorzitter van het management team Bloemendaal. Om een
optimale afstemming tussen Bloemendaal en Heemstede te bevorderen, hebben de twee
MT’s en de beide gemeentesecretarissen regelmatig overleg met elkaar.

Functie-eisen


Academisch werk- en denkniveau.



Ruime ervaring als strategisch (eindverantwoordelijke) leidinggevende in een
politiek-bestuurlijke omgeving, ervaring als gemeentesecretaris is een pré.



Ervaring met organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.



Een visie op de (veranderende rol van de) gemeentelijke overheid en op
samenwerkingsverbanden in de regio.



Een uitstekende politieke sensitiviteit. Jij voelt feilloos aan welke (soms botsende)
politieke belangen er spelen en weet hier tactvol mee om te gaan.



Lef, energie en daadkracht. Tegelijkertijd breng je rust en stabiliteit.



Humor, relativeringsvermogen en je bent stressbestendig.
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Arbeidsvoorwaarden
Bloemendaal kent een informele werksfeer met korte lijnen tussen medewerkers en
bestuur. Geen dag is hetzelfde in Bloemendaal! De gemeente streeft naar diversiteit.
Je kunt rekenen op:


Een marktconform salaris, schaal 15.



Moderne arbeidsvoorwaarden met ruimte voor flexibiliteit en ontwikkeling.

Procedure-informatie
De werving en selectie van de gemeentesecretaris is in handen van Ellen Bruin van
Castanho Selectie & Advies. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld.
Na een voorselectie door het bureau vindt de voordracht plaats aan de opdrachtgever. Een
delegatie van het College van B&W, MT en de Ondernemingsraad, is betrokken door
deelname in de selectie- of adviescommissie.
Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus is de planning als
volgt:


De eerste en tweede gespreksronde met kandidaten zijn op vrijdag 19 maart en vrijdag
26 maart 2021 gepland.



Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.



Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.



Het College van B & W neemt eind maart 2021 een benoemingsbesluit.



Kandidaat start zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden.

Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin,
telnr. 06-20303256. Je kunt solliciteren tot 1 maart 2021 via www.castanho.nl/vacatures
Als je jouw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je
vervolgens een bevestiging van de sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de
reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur
van Castanho.
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