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1.

Gemeente Urk
Manager Ontwikkeling & Advies
Urk

ORGANISATIE

Urk staat vooral bekend om vis. Maar Urk is ook cultuurhistorie, winkelen en heerlijk eten en drinken.
Urk is bedrijvigheid in de haven en waterrecreatie. Urk is het oude Zuiderzeegevoel in een modern
jasje. Urk is Urk.
Urk groeit en de ontwikkelingen van de gemeente staan dan ook niet stil. Daardoor is de
gemeentelijke organisatie voortdurend in beweging. De organisatie wordt steeds klantgerichter en dat
betekent dat de invulling van de functies een dynamisch proces is. De afdeling Ontwikkeling en Advies
maakt nu een ontwikkeltraject door. Een mooi moment om in te stappen.
Deze afdeling is vooral belast het ontwikkelen van beleid op de vakgebieden: ruimtelijke ontwikkeling,
ruimtelijke plannen, volksgezondheid, stedenbouw, jeugd, jeugdzorg, visserij, economische zaken,
toerisme, recreatie, welzijn, onderwijs en sport.
Het college heeft een stevige ambitie. De medewerkers werken hard volgens het no-nonsense
principe binnen korte lijnen. De cultuur van de gemeentelijke organisatie is gericht op samenwerking,
maatschappelijke betrokkenheid, vernieuwingsgerichtheid, openheid en nuchterheid en is informeel en
dynamisch.
De gemeente scoort bij audits en inspecties regelmatig bovengemiddeld. Ook wordt regelmatig aan
pilots meegedaan en is er sprake van aansprekende projecten op veel terreinen. Het
ziekteverzuimcijfer ligt al jaren ver onder het landelijk gemiddelde. Binnen het personeelsbeleid is er
persoonlijke aandacht met de mogelijkheid te investeren in je eigen persoonlijke ontwikkeling. Omdat
de gemeente Urk werkt met individuele werkkaarten, zijn we flexibel in het vaststellen van de
werktijden waardoor werk en privé goed te combineren zijn. Er is sprake van veel eigen
regelmogelijkheden binnen een stevige, leuke en inhoudelijke functie.
Zie ook www.urk.nl

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Je stuurt een team aan van 14 medewerkers en rapporteert aan de directie.

2.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid voor de taakvelden ruimtelijke ontwikkeling,
economie, visserij en samenlevingszaken.
Je zorgt dat de afdeling Ontwikkeling en Advies wordt klaargestoomd voor nieuwe tijden. Samen met
de medewerkers voer je het ingezette cultuurveranderingstraject uit. Medewerkers hebben daarvoor
het MDI-traject afgerond. Aan de basis hiervan ligt de notitie “De toekomst van de afdeling
Ontwikkeling en Advies”.
Je initieert, ontwerpt, regisseert en evalueert complexe en bestuurlijk/politiek gevoelige programma’s
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die gezichtsbepalend zijn voor de positionering van de gemeente Urk. Je analyseert en agendeert het
beleid van de hogere overheden en samenwerkingspartners in kansen en bedreigingen.
Je ontwikkelt en evalueert strategische visies en uitvoeringskaders. Je adviseert over complexe
strategische vraagstukken aan directie en bestuur.
In de regio werken we steeds meer samen. Je vervult daarin een actieve rol. Je ziet de snel
veranderende omgeving als een kans voor succes. Je bent gericht op een optimaal resultaat en
efficiënte processen. Daarvoor werk je nauw samen met externe partijen en gemeentelijke collega’s.
Je stemt vraag en aanbod af (capaciteitsplanning) binnen het door jou te maken afdelingsplan. Je stelt
de financiële begrotingen op en maakt kwartaal- en managementrapportages. Uiteraard zorg je voor
goede werkprocessen en randvoorwaarden voor projectmatig werken, zodat je mensen optimaal
kunnen functioneren.
Je stuurt je medewerkers aan vanuit hun eigen professionaliteit. Hierbij hoort ook training en coaching
van medewerkers. Je vertegenwoordigt de afdeling in diverse gremia en levert een bijdrage aan de
ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

3.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

Je hebt een Hbo/academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met het aansturen van
professionals. Dat geldt ook voor het werken voor of met de overheid op strategisch niveau. Je hebt
ervaring met strategische beleidsontwikkeling en de beleidssystematiek van de verschillende
overheden.
Je beschikt over een relevant netwerk. Affiniteit met projectmanagement en projectmatig werken is
een absolute voorwaarde. Je hebt inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelt visies en
implementeert deze binnen de taakvelden van de afdeling.
Je zoekt samenwerking en verbinding met collega’s in- en extern om je doel te bereiken. Door je
bestuurlijke inzicht ben je een fijne gesprekspartner voor het bestuur.
Je bent een stevige, stimulerende persoonlijkheid, zakelijk, inspirerend en toegankelijk. Je beschikt
over natuurlijk gezag en weet van aan- en doorpakken waarbij je recht door zee bent. Je beschikt over
relativeringsvermogen en een flinke portie gezonde humor. Je bent flexibel, goed in het signaleren en
analyseren van trends, visionair en analytisch ingesteld.
Je durft buiten de bestaande kaders te denken en weet toch te verbinden. Mondelinge en schriftelijke
communicatie gaan je uitstekend af.

4.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Werken bij de gemeente Urk betekent werken in een dynamische werkomgeving met een open cultuur en
korte, informele communicatiestromen.
Aanstelling: fulltime (36 uur). Voor de functie wordt afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring een
salaris geboden van maximaal € 5.005,- bruto per maand (schaal 12). Dit is exclusief 8% vakantieuitkering, 1,5% bijdrage levensloopregeling en 6% eindejaarsuitkering.
De gemeente Urk beschikt daarnaast over een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden,
inclusief de investering in een persoonlijk ontwikkelingsplan.
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