
 
 

                                                                                  
 

 
Profiel gemeentesecretaris/algemeen directeur Achtkarspelen 
 
 
Achtkarspelen is een actieve gemeente in het noordoosten van Fryslân en telt bijna 28.000 
inwoners. Het is een gemeente met ondernemersgeest waar het goed wonen en werken is. 
 
 
De organisatie 
De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken ambtelijk samen om bestuurlijk 
zelfstandig te blijven. Het grootste deel van de organisatie (met uitzondering van de 
buitendiensten) is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling van Achtkarspelen en 
Tytsjerksteradiel. Samen met de gemeentesecretaris van Tytsjerksteradiel vormt de 
gemeentesecretaris de directie van de werkmaatschappij 8KTD. De gemeenten afzonderlijk 
blijven wel verantwoordelijk voor het eigen beleid. De huidige organisatiestructuur van de 
werkmaatschappij met 600 medewerkers, waaronder 14 teamleiders, 5 clustermanagers 
(fysiek, sociaal, bedrijfsvoering en 2 buitendiensten) en twee algemeen directeuren, bestaat 
ruim twee jaar. In die periode is het fundament gelegd voor samenwerking en vertrouwen 
waarop nu verder gewerkt kan worden aan de organisatieontwikkeling. 
 
 
De opgaven 
De samenleving en de rol van de overheid verandert en daarmee ook de rol van de 
gemeentelijke organisatie. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur speelt u daarom 
samen met uw collega van Tytsjerksteradiel een cruciale rol in de organisatieontwikkeling. U 
stimuleert als directeur van de ambtelijke organisatie de samenwerking zowel intern als 
extern gericht op het realiseren van de bestuurlijke ambities, de uitdagingen die in de regio 
met partners voorliggen en de vragen die samenleving aan de organisatie stelt. Intern werkt 
u met alle professionals aan een adequate beheersing van alle bedrijfsprocessen en aan 
state of the art kwaliteit en integraliteit in beleid en advisering. In dat kader zorgt u voor een 
verdere verfijning van het sturingsmodel gericht op het zo laag mogelijk beleggen van de 
verantwoordelijkheden, helder eigenaarschap en een focus op resultaat. In de hoedanigheid 
van algemeen directeur van de werkmaatschappij dient u ook de belangen van de gemeente 
Tytsjerksteradiel. U vertegenwoordigt tegelijkertijd de gemeente ook in regionale 
samenwerkingsverbanden als de regionale uitvoeringsdienst (FUMO), het Sociaal Domein 
Fryslân (SDF) en het verband van de 6 gemeenten in Noordoost Fryslân. Regionale 
samenwerking is een nadrukkelijke opgave waarin voor de gemeentesecretaris een 
belangrijke, zichtbare rol is weggelegd. 
 
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur is voor u een belangrijke rol weggelegd in het 
versterken van de samenwerking tussen de gemeenteraad (met oog voor de positie van de 
griffie), het college en de ambtelijke organisatie. Met de slogan ‘samen tenzij’ wordt het 
beleid van de beide gemeenten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd met ruimte voor 
‘couleur locale’. U voelt zich thuis in deze complexe bestuurlijke context als eerste adviseur 
en ondersteuner van het college. Van u wordt verwacht dat u onafhankelijk en 
gezaghebbend adviseert richting college en organisatie. U weet de politieke afwegingen 
effectief te vertalen naar input voor de organisatie.  
 



 
 

                                                                                  
 
 
U neemt deel aan het driehoeksoverleg burgemeester, gemeentesecretaris, griffier. U 
ondersteunt de burgemeester bij de uitvoering van zijn taken met gevraagd en ongevraagd 
advies. 
 
 
De kwalificaties 
U communiceert en verbindt effectief. U zorgt ervoor dat de ambtelijke organisatie en het 
bestuur tijdig in positie worden gebracht bij aangelegenheden die samenwerking met 
partners, overheden en de gemeenschap betreffen. U houdt de lijnen kort tussen het 
bestuur en de ambtelijke organisatie en verbindt zo de politiek en de praktijk met elkaar. U 
onderhoudt korte lijnen met uw collega in het samenwerkingsverband. U werkt vanuit 
integraliteit en legt de inhoudelijke verbindingen tussen verschillende documenten, projecten 
en disciplines. Uw managementstijl kenmerkt zich door ruimte te geven aan professionele 
ontwikkeling en door het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid. U geeft leiding vanuit 
kracht en niet vanuit macht. U bent zichtbaar, benaderbaar en u heeft een luisterend oor. 
Die houding is in balans met uw gedrevenheid en autoriteit. U bent besluitvaardig en weet 
daarbij uw afwegingen helder op ieder niveau te presenteren. U heeft een visie op de 
(toekomstige) rol van de gemeentelijke overheid in de samenleving en weet die te verbinden 
met de missie en visie van Achtkarspelen. U bent een ervaren organisatie ontwikkelaar en in 
staat om, met uw collega, de ingeslagen weg een succesvol vervolg te geven. Achtkarspelen 
houdt van doorpakken. U overtuigt met uw resultaatgerichtheid voor wat betreft inhoud, 
kwaliteit en efficiency. Achtkarspelen is een ‘Frysk’ talige gemeente. Het is noodzaak om op 
de korte termijn Fries te kunnen verstaan. U heeft affiniteit met plattelandsgemeenten. 
 
Verder verwachten wij van u een academisch werk- en denkniveau. Leidinggevende ervaring 
in een complexe gemeentelijke context. Politiek bestuurlijke sensitiviteit. Aantoonbare 
ervaring met organisatieontwikkeling en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Bedreven in 
strategische samenwerking. Kennis van de gemeentelijke financiën of deze snel eigen 
kunnen maken. Wij hechten aan onderscheidende creativiteit en het vermogen om te 
kunnen innoveren. 
 

 
De procedure 
Heeredwinger Advies ondersteunt de gemeente Achtkarspelen bij de werving en voorselectie 
van kandidaten voor de procedure van gemeentesecretaris/ algemeen directeur. U kunt 
bellen of mailen met Jacques Heldoorn via j.heldoorn@heeredwinger.nl of 06-25024328 voor 
onderliggende informatie of om uw belangstelling kenbaar te maken. Wij ontvangen uw 
curriculum vitae graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 20 september. 

Het jaarsalaris voor deze positie bedraagt maximaal € 10.7803,- bruto op basis van 36 uur 
per week (schaal 15 CAO gemeenten). Daarnaast worden er goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) en een goede 
pensioenregeling bij het ABP. Op 23 september presenteert Heeredwinger Advies de 
kandidatuur aan de gemeente Achtkarspelen. De eerste selectieronde, met een 
adviescommissie en een selectiecommissie, is voorzien op 25 september tussen 9.00 en 
14.00 uur. Een tweede selectieronde en een eventueel assessment zijn voorzien in de week 
van 28 september.  
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