
   

 

 

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR RUIMTE 
 

Architect van toekomstbestendige leefomgeving 
 

 
Standplaats:  Hoogezand   
 

 
1. GEMEENTE MIDDEN-GRONINGEN 
 

In Midden-Groningen tref je een gemeente die volop in ontwikkeling is. De gemeente heeft grote 

ambities op het gebied van leefomgeving. Het Nationaal Programma Groningen (NPG) biedt kansen 

om de gemeente veiliger, mooier en socialer te maken. Maar er is meer. Ook binnen de muren van 

het gemeentehuis gebeurt veel. Vanuit vier nieuwe domeinen wordt gebouwd aan een organisatie 

die de belangen van inwoners en ondernemers maximaal ondersteunt. Hierdoor ontstaat de functie 

van directeur Ruimte; een inspirerende collega die onderdeel van deze verandering wil uitmaken en 

mede vorm wil geven aan de toekomst van Midden-Groningen. 

 

Midden-Groningen. Een gemeente die jou al het moois van het platteland biedt. Ruimte, 

karaktervolle dorpen, schitterende natuur. Maar ook een gemeente met stedelijke trekken. En juist 

die ontmoeting tussen stad en buitengebied maakt Midden- Groningen zo interessant. Sociale 

achterstanden, de gevolgen van de gaswinning, de energietransitie. De uitdagingen zijn groot en 

divers. Wat de gemeente Midden-Groningen bijzonder maakt, is dat er volop ruimte is om de 

gemeente mooier, veiliger en socialer te maken. Dat je hier nog écht iets kunt achterlaten voor 

inwoners. Dit biedt jou een unieke kans om de toekomst van Midden-Groningen mede vorm te 

geven. 

 

Gemeente Midden-Groningen heeft een stevige en serieuze ambitie: een gemeente zijn waar 

iedereen heel goed kan wonen, leven, ondernemen en werken. Samen met bewoners, bedrijven en 

organisaties wil ze initiatieven ondersteunen en zaken mogelijk maken waardoor de gemeente een 

mooie plek is om te wonen, te werken of te bezoeken. Door als organisatie dichtbij de mensen te 

staan en te werken volgens het principe: vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid.  

 
Naar de website: https://www.midden-groningen.nl  en https://werkenbij.midden-groningen.nl/ 

 
 

Plaats in de organisatie 

Samen met de algemeen directeur en de directeuren bedrijfsvoering, sociaal domein en 

dienstverlening, concerncontroller en directiesecretaris vorm je het nieuwe directieteam van de 

gemeente Midden-Groningen. Je geeft leiding aan het domein Ruimte, welke momenteel opnieuw 

wordt ingericht en omvat het projectenbureau, omgevingskwaliteit, RO, VTH en economische zaken. 

https://www.midden-groningen.nl/
https://werkenbij.midden-groningen.nl/


   

 

 

In totaal telt het domein 65 medewerkers. De teams van IBOR (bestaande uit 125 medewerkers) 

worden momenteel aangestuurd door een interim directeur, maar worden medio 2023 

samengevoegd met Ruimte. 
 
2.  DE UITDAGING 

 

Je bent eindregisseur van het ruimtelijk domein. Dat bestaat uit meerdere disciplines die samen 

zorgen voor goede ruimtelijke- economische afwegingen binnen de opgaven waarvoor de gemeente 

Midden-Groningen het komende decennium staat. Eén van de uitdagingen waarmee jij aan de slag 

gaat is de transitie van een beheer- naar ontwikkelgerichte organisatie. Deze omslag is nodig om de 

uitdagingen zoals de woningopgave, energietransitie, klimaatadaptatie, werkgelegenheid en 

landbouw het hoofd te bieden. De kansen hiervoor liggen onder meer bij het Nationaal Programma 

Groningen (NPG), de Regio-Groningen-Assen en de Toekomstagenda Groningen: netwerken waarin 

we samenwerken met andere lokale-, regionale-, en landelijke overheden. Jouw kennis en ervaring is 

nodig om deze doelen te verwezenlijken. Een team van strategen en beleidsadviseurs staat klaar om 

jou daarmee te ondersteunen. Het domein Ruimte wordt momenteel opnieuw ingericht. Je gaat aan 

de slag om de structuur binnen het domein verder vorm te geven. Medio 2023 wordt het team IBOR 

samengevoegd met het domein Ruimte.  

Daarnaast ben je onderdeel van een nieuw te vormen directieteam. De gemeente is ambitieus op alle 

fronten. Een integrale aanpak is hierbij noodzakelijk, samenwerking is cruciaal.  Samen met je collega 

directieleden bouw je aan een organisatie die het mogelijk maakt om deze ambities waar te maken.  

 
3.  PROFIEL 

 

In deze functie zijn vele ogen op jou gericht. Intern gezien ben jij degene die vormgeeft aan de 

transitie in het ruimtelijke domein. Met jouw kennis en ervaring ben jij een baken van rust die zorgt 

voor een duidelijke koers. Je weet de juiste prioriteiten te stellen en houdt grip en overzicht. 

Uiteraard stuur je op resultaten, financiën en planning. Maar, je hebt ook oog voor werkplezier en 

samenwerking. Jouw oplossingsgerichte en inspirerende manier van leidinggeven springt hierbij in 

het oog. Hierdoor ben je in staat om teams, programma’s en projecten naar duurzame resultaten te 

gidsen. Tevens draag jij bij aan de samenwerking met en de verbinding tussen de overige drie 

domeinen. Naar buiten toe ben jij degene die Midden-Groningen en haar belangen uitdraagt en op 

de agenda zet. Je bent iemand die makkelijk contacten legt, kansen ziet en het netwerk uitbouwt.  

 

Daarnaast heb je: 

 Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. 

 Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. 

 Kennis van ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling. 

 Een relevant netwerk. 

 Ervaring met projectmatig werken is een pre. 
   



   

 

 

Drie redenen om voor deze functie te kiezen: 

1. Je wilt van betekenis zijn 

Jij geeft leiding aan een domein dat volop in ontwikkeling is en dat van grote waarde is voor 

de toekomst van Midden-Groningen en haar inwoners. 

2. Je wilt verantwoordelijkheid 

Jij bent eindverantwoordelijk voor meerdere teams en programma’s en 

medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de organisatie. 

3. Jij wilt het verschil maken 

Je krijgt de kans om samen een toekomstbestendige organisatie neer te zetten. 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Leiderschap. 

 Visie op het vakgebied ruimte, strategisch.   

 Politiek en bestuurlijk sensitief. 

 Koersvast. 

 Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, netwerker. 

 Samenwerkingsgericht. 

 Creatief.  

 Executiekracht. 

 
5. GEMEENTE MIDDEN-GRONINGEN BIEDT JOU 
 
Een aantrekkelijke en dynamische functie in een organisatie met grote ontwikkelingen en opgaven. 
Het salaris is conform CAO- gemeenten, schaal 15 cao Gemeenten; € 5671 - 7977 bruto per maand. 
Tevens ontvang je 18,25% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee 
je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder investeert de 
gemeente Midden-Groningen via opleidingen in jouw loopbaan. 
 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Janine Smetsers 
06-296 246 26 
 
Janine Smetsers is van 18 april t/m 29 april afwezig. Je kunt dan contact opnemen met: 
Nienke Rooda 
06-291 597 97 


