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De gemeente Leusden 

Leusden is een groene gemeente in het midden van het land 

met een prachtig buitengebied in de overgang van de Utrechtse 

Heuvelrug naar de Gelderse Vallei. Een zelfbewuste en 

ambitieuze gemeente; een beetje eigenzinnig en open voor 

innovatie. Daarbij zorgen onze 31.000 inwoners, ondernemers 

en maatschappelijk middenveld voor veel dynamiek. Ze 

verwachten een zorgvuldige en meedenkende dienstverlening 

bij alle initiatieven die ontwikkeld worden, maar hebben ook 

oog en zorg voor hen die het minder goed getroffen hebben. Ze 

gaan liever het gesprek aan dan de strijd; op zoek naar 

oplossingen. 

 

Onze ondernemers zijn een gemêleerde groep met grote 

spelers als AFAS, PON en ARAG, maar ook een bruisend MKB 

en veel ZZP’ers. Voor een gemeente van onze omvang hebben 

we goede en gevarieerde voorzieningen die we koesteren. Daar 

zijn we trots op! 

 

Het is goed wonen, werken en recreëren in Leusden, maar ook 

wij hebben onze maatschappelijke opgaven: 

 Hoe zorgen we voor een inclusieve energietransitie die de 

kwaliteiten van ons groene buitengebied geen geweld aan 

doet? 

 Hoe zorgen we voor voldoende, betaalbare woningen 

waarmee we onze senioren verleiden om door te stromen 

en onze starters een fijne woonplek kunnen bieden? 

 Hoe zorgen we voor onze kwetsbare inwoners en 

ondernemers tegen de achtergrond van (afnemende) 

financiële ruimte? 

 Hoe realiseren we onze ambities en hebben we toch een 

financieel solide fundament?  

 

 

Organisatie 

Bij de gemeente Leusden werken circa 180 mensen, verdeeld 

over 150 fte. Onze organisatie wordt aangestuurd door een 

tweehoofdige directie, bestaande uit de gemeentesecretaris/ 

algemeen directeur en de organisatiedirecteur. Chemie 

tussen de directieleden is essentieel en idealiter zijn ze ook 

complementair aan elkaar. Onder de directie is een laag met 

7 teammanagers met elk hun eigen team. Een deel van de 

medewerkers is in dienst van de gemeente Leusden, maar 

wordt aangestuurd door een teamhoofd binnen de bedrijfs-

voeringssamenwerking van Bunschoten, Leusden, Nijkerk en 

Putten (BLNP). 

 

De kern van onze organisatievisie is om te komen tot een 

robuuste organisatie die goed in staat is de opgaven van de 

samenleving op te pakken, maar die ook flexibel kan reageren 

op de wereld om haar heen. Niet ad hoc van richting 

veranderen, maar op basis van focus en prioriteiten de juiste 

keuzes maken. Daarbij is het handelen van college en raad 

ook van invloed. Juist daarin heeft de gemeentesecretaris/ 

algemeen directeur een spilfunctie.  

 

Deze visie hebben we nog niet ten volle kunnen realiseren. 

Enerzijds hebben we gemerkt dat de basis binnen de 

organisatie nog niet op orde is. Op relevante plekken is er 

onvoldoende capaciteit beschikbaar. Gelukkig wordt er in de 

begroting 2023/2026 een fors bedrag beschikbaar gesteld om 

de basis te herstellen. Maar daarnaast hebben we net als veel 

andere gemeenten te maken met flinke dynamiek en 

uitstroom (in 2022 circa 30 medewerkers).  

 

Gelukkig lukt het om een deel van deze plekken weer met 

goede nieuwe mensen in te vullen, maar we moeten geregeld 

ook inhuren omdat de arbeidsmarkt erg krap is. Het boeien 

en binden van medewerkers is daarom een belangrijk 

aandachtspunt voor het management.  

 

 

 
 
 
Gemeente Leusden 
in het kort 

 
 31.000 inwoners 

 

 180 medewerkers/  
7 teamleiders / 
tweehoofdige directie 

 

 Bedrijfsvoerings-
samenwerking met 
BLNP (Bunschoten, 
Leusden, Nijkerk en 
Putten) 
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Daarnaast is ‘in control’ komen, het handhaven van focus en 

het inzichtelijk maken van consequenties van keuzes, een 

belangrijke opgave. Uit een organisatieonderzoek in september 

2021 is gebleken dat medewerkers duidelijkheid missen over 

het verloop van processen, hoe te werken in projecten, wie voor 

welke zaken aanspreekbaar is en de focus van het college en 

raad met betrekking tot de werkzaamheden. Aan de andere 

kant is men positief over de sfeer en de sociale cohesie binnen 

de organisatie. 

 
Het college vindt de organisatieontwikkeling dan ook de 

belangrijkste opdracht voor de nieuwe gemeentesecretaris/ 

algemeen directeur. Daar hoort ook bij het actualiseren van de 

missie en de visie van de organisatie om de organisatie ook 

goed te kunnen inrichten en de volgende stappen te kunnen 

zetten.  

 

Samenwerking in de regio 

Leusden maakt deel uit van een sterke regio. In de regio 

Amersfoort wordt door de gemeenten Amersfoort, Baarn, 

Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en 

Woudenberg samengewerkt op de terreinen ruimtelijke 

ordening, wonen, economie, verkeer en verschillende aspecten 

van het sociaal domein. Daarnaast werken we op het terrein 

van bedrijfsvoering (financiën, ICT, juridisch, P&O) samen met 

de gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten (BLNP).  

 

Recent onderzoek naar de samenwerking heeft geleid tot een 

advies om de ‘regeling zonder meer’ om te vormen tot een 

bedrijfsvoering organisatie onder de noemer van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Besluitvorming door de raden 

hierover is aanstaande, waarna de verdere uitvoering vorm kan 

krijgen. Uiteraard heeft de gemeentesecretaris een belangrijke 

rol in dit proces. 

 

 

Functie  

Als gemeentesecretaris van Leusden ben je de eerste 

adviseur van het college, de algemeen directeur van de 

organisatie en de bestuurder op grond van de Wet op de 

Ondernemingsraden. 

 

Als adviseur ben je een stevige sparringpartner voor het 

college, de verbinder tussen de raad, het college, de 

burgemeester, de organisatie en de samenleving. Je hebt een 

duidelijke visie op hoe de samenleving aan zet komt in 

Leusden en welke rolneming daarbij past vanuit de 

organisatie. Je weet de ambities van politiek en bestuur te 

vertalen in hoogwaardige, maar ook uitvoerbare plannen.  

 

Vanzelfsprekend ben jij eindverantwoordelijk voor de 

kwaliteit en integraliteit van alle voorstellen, adviezen, 

college- en raadsvoorstellen. Je vertegenwoordigt de 

gemeente Leusden in contacten met inwoners, pers, 

maatschappelijke organisaties etc. Tot slot sta je collegeleden 

bij en draai je je hand niet om voor het blussen van een paar 

brandjes. 

 

Als algemeen directeur ben je uiteraard eindverantwoordelijk 

voor de uitvoering van alle bestuurlijke besluiten, voor het 

functioneren en door ontwikkelen van de organisatie 

(inclusief BLNP), voor het personeelsbeleid, de 

dienstverlening, de bedrijfsvoering en de 

beleidsontwikkeling, maar bewaak je ook altijd de balans 

tussen de bestuurlijke opgaven en de ambtelijke 

mogelijkheden. 

 

En gelukkig hoef je het niet alleen te doen; je doet dit in 

nauwe samenwerking met de organisatiedirecteur en met de 

mensen waar je direct leiding aan geeft (de concerncontroller, 

het teamhoofd financiën en de strategisch adviseurs). 

 

 

 
Profiel in het kort 
 
Wij zoeken een ervaren 
verbinder pur sang! 
 
 Je verbindt mensen met 

verschillende rollen en 
achtergronden 

 
 Je verbindt bestuurlijke 

wensen aan de 
mogelijkheden van de 
organisatie 

 
 Je verbindt analyse en 

visie aan praktisch 
realiseren 

 
 Je verbindt empathie aan 

duidelijkheid  
 
 Je verbindt de 

organisatie van nu met 
de organisatie van de 
toekomst.  
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Wie zoeken wij? 

Een inspirerend leider met drie belangrijke kernkwaliteiten: je 

bent in de eerste plaats een verbinder, maar je bent ook een 

strateeg met visie en je bent duidelijk en doortastend. 

 

Je hebt een WO-werk- en denkniveau. 

 

Je hebt ruime ervaring opgedaan als eindverantwoordelijke 

manager in een overheidsorganisatie met circa 200 

medewerkers; ervaring als gemeentesecretaris betekent een 

flinke pré. 

 

Wat bieden wij? 

 Een fijne werksfeer en collegiale samenwerking. 

 Een arbeidsovereenkomst van een jaar voor 36 uur per 

week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde 

tijd (bij goed functioneren). 

 Een salaris van maximaal € 7.977,-- bruto per maand op 

basis van een fulltime dienstverband van 36 uur per week 

(schaalniveau 15). Voor zeer goed gekwalificeerde 

kandidaten zijn er meerdere mogelijkheden. 

 Een Individueel Keuze Budget van 17,05% bovenop je 

maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer 

het wordt uitgekeerd. 

 Een moderne kantooromgeving met de mogelijkheid om 

deels thuis te werken. 

 Je krijgt een laptop van de gemeente Leusden en een 

telefoonvergoeding. 

 Last but not least is er gratis parkeren in de directe 

omgeving van het ‘Huis van Leusden’. 

 

Meer informatie 

PublicSpirit kan je meer informatie geven over deze functie. 

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Miriam 

Oosterwijk, directeur PublicSpirit.  

 

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je 

terecht bij Diana de Groot, projectassistente. Zij zijn 

bereikbaar op telefoonnummer 033 4459050. Je kunt 

PublicSpirit uiteraard ook e-mailen via info@publicspirit.nl. 

 

Solliciteren  

Je wordt verzocht te reageren uiterlijk op zondag 2 april 

aanstaande.  

 

Jouw sollicitatie kun je indienen via onze website. Vanuit de 

vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een 

motivatiebrief en een cv indienen (onder vermelding van 

vacaturenummer 7904). 

 

Indien jouw sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een 

automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail.  

Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken 

wij je contact met PublicSpirit op te nemen. 

 

Planning 

Vacature openbaar: vrijdag 10 maart 2023 

Reactietermijn: tot en met zondag 2 april 

Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 14 + 15 

Shortlist presentatie: vrijdag 14 april 2023 

Eerste selectieronde: maandag 17 april 2023 

Tweede selectieronde: maandag 24 april 2023 

Assessment (optioneel): week 18 

Benoeming in collegevergadering: dinsdag 9 mei 2023  

 

Start nieuwe gemeentesecretaris: 1 juli 2023.  

 

 

 

 
 
Planning 

 Reactietermijn: tot en 
met zondag 2 april 

 Voorselectiegesprekken 
in week 14 + 15 

 Shortlist presentatie 
vrijdag 14 april 2023 

 Selectiegesprekken in 
week 16 + 17 

Contact PublicSpirit 

 Miriam Oosterwijk 
(inhoudelijk) 

 Diana de Groot 
(procedure en planning) 

 033 445 9050 
 info@publicspirit.nl 

 

https://www.publicspirit.nl/vacatures/

