Welkom bij de gemeente Smallingerland/Drachten
Wil jij werken aan maatschappelijke opgaven? In een organisatie waarin jouw inbreng
gewaardeerd wordt. Met vakgenoten, die net als jij, initiatief, vrijheid en ondernemerschap
belangrijk vinden en hechten aan ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. In
een collegiale setting met nuchtere betrokkenheid en persoonlijke aandacht. In een
eigenzinnige organisatie met korte lijnen en een no nonsense mentaliteit.
Wil jij werken aan uitdagende ontwikkelingen en projecten die er maatschappelijk toe doen?
Maak dan kennis met jouw collega’s van de gemeente Smallingerland/Drachten en laat je in
een ongedwongen sfeer informeren over de professionele mogelijkheden die de gemeente
jou biedt. Je kunt bellen of mailen met Jacques Heldoorn: 0625024328 of
j.heldoorn@heeredwinger.nl. Hij kan jouw vragen beantwoorden en organiseert graag een
ontmoeting voor jou.

De uitdagingen van Smallingerland/Drachten
Alom wordt de potentie van Drachten en de dertien dorpen onderkend. Drachten, de tweede
stad van de provincie Friesland, heeft zich ontwikkeld als een jonge, stedelijke kern, omringd
door bos, water en veenweidegebied met schilderachtige Friese dorpen. Stad en omgeving
vormen een aantrekkelijke eenheid met een tot de verbeelding sprekend
voorzieningenniveau en uitgelezen mogelijkheden om te recreëren. Smallingerland/Drachten
heeft een zodanige schaal dat inwoners op een vanzelfsprekende manier kunnen kiezen voor
nabijheid of afstand.
Door de ligging is Drachten een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, in het
bijzonder voor de (high tech) industrie en de logistieke sector. Bedrijven profiteren van de
onmiddellijke nabijheid van stedelijke netwerken (Groningen-Assen en Leeuwarden) met
hogescholen en een universiteit en de relatief korte afstand tot Duitsland en de Randstad.
Met de komst van de Lelylijn wordt Smallingerland/Drachten nog aantrekkelijker voor
wonenden en werkenden. Smallingerland/Drachten onderscheidt zich door recreatie en
toerisme, door een groene stad met een aansprekend cultureel en sportief klimaat met
uitstekende onderwijs- en zorgvoorzieningen.
Het gemeentebestuur van Smallingerland is ambitieus. Dat zie je terug in concrete plannen.
Kern daarvan is om met inwoners en bedrijven gezamenlijk op te trekken in het
toekomstbestendig maken van stad en omgeving. Dat geldt zowel het fysieke als het sociale
domein. Smallingerland/Drachten wil de komende jaren de volgende ambities gerealiseerd
zien. De bouw van 1000 woningen de komende 5 jaar. Het aantrekkelijker maken van het
centrum, onder meer door te vergroenen, leegstand tegen te gaan en een nieuwe
bestemming te geven aan ‘rotte kiezen’. Het bedrijfsleven, met name de high tech industrie,
te ondersteunen met vestiging en het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Maar ook
met innovatie door kennisdeling en het intensiveren van de relaties tussen de bedrijven in
Drachten en de Rijksuniversiteit Groningen en de hogescholen. Zo ontstaat een krachtige
motor in de ontwikkeling van de regionale economie.

Recent is het startsein gegeven voor een grootschalige ruimtelijke ontwikkeling aan de
Oostkant van Drachten, de Oostelijke Poort Friese Meren, waarbij delen land onder water
worden gezet ten behoeve van CO2-reductie en het vergroten van de recreatieve en
economische mogelijkheden van stad en omgeving. Dat past in de ambities van het
gemeentebestuur om meer met water te doen, ook waar het gaat om de betekenis van
Drachten als havencity. Smallingerland/Drachten zal zich met de economische potenties die
het heeft krachtiger positioneren in de relevante stedelijke netwerken. De gemeente gooit
nadrukkelijk de luiken open met een oproep aan inwoners, bedrijven en ontwikkelaars om
mee te doen aan de ontwikkeling van een duurzame stad en omgeving en werk te maken
van de uitdagende opgaven die voorliggen.

De organisatie van de gemeente Smallingerland/Drachten
Daarom zoekt Smallingerland/Drachten ambitieuze professionals, minder en meer ervaren,
die willen helpen met de realisatie van alle voornemens.
Bij de organisatie van de gemeente werken 450 mensen in 21 teams. In het ruimtelijk
economisch domein zijn in totaal 8 teams actief. Bij 4 daarvan zijn posities vacant:
❖ team Ondernemen en Ontwikkelen: economie, arbeidsmarkt, recreatie en toerisme,

grondzaken en gebouwen

❖ team Omgeving: duurzaamheid, mobiliteit, woningbouw en stedenbouw
❖ team Programma’s en Projecten: programmasturing en projectleiding van, onder

meer, ruimtelijke ingrepen

❖ team Omgevingsbeheer Geregeld: beheer en onderhoud openbare ruimte

De teams Ondernemen en Ontwikkelen en Omgeving werken nauw samen en hebben
dezelfde leidinggevende.
Aan de ambities van Smallingerland/Drachten op ruimtelijk economisch terrein liggen beleid,
plannen en uitvoeringsagenda’s ten grondslag. Daaraan is door deze teams de afgelopen
jaren hard gewerkt en niet zonder resultaat. Het bestuur van de gemeente heeft een
‘omgevingsvisie’ vastgesteld die leidend is voor de ruimtelijk economische ontwikkeling van
stad en omgeving. De totstandkoming van die omgevingsvisie is mede het resultaat van
beleidsdocumenten op deelterreinen: economisch beleid en actieagenda, grondbeleid en
centrumvisie. De omgevingsvisie wordt op dit moment ‘vertaald’ naar een
uitvoeringsprogramma met concrete programma’s en projecten waarvan aansluitend de
prioriteit, duur, inzet en het geld worden bepaald.

De vacatures van de gemeente Smallingerland/Drachten
Om de ambities van Smallingerland/Drachten te kunnen realiseren zoekt de gemeente
nieuwe professionals in de volgende posities:
❖ de gemeente kan besluiten om zelf als aanjager van een belangrijke ruimtelijk

economische ontwikkeling te functioneren, vaak ook kloppen initiatiefnemers
(ontwikkelaars) bij de gemeente aan. In beide gevallen ontstaat publiek private
samenwerking om een ontwikkeling verder te brengen. Jij bent een volwaardige
gesprekspartner voor de marktpartijen en regisseur van de betreffende ontwikkeling.
Jij overziet het speelveld van interne en externe actoren. Vanuit jouw ruimtelijke en
economische expertise stuur je op kansen en ben je alert op mogelijke haken en
ogen. Bij de ontwikkeling van jouw strategie stem je af met jouw collega’s en het
management, zorg je voor draagvlak, bestuurlijke afstemming en besluitvorming door
College en Raad. Ondernemerschap en gerichtheid op samenwerking zijn de kritische
succesfactoren. Je gaat werken als SENIOR ADVISEUR RUIMTELIJK
ECONOMISCHE ONTWIKKELING in het team Ondernemen, Ontwikkelen en
Omgeving
❖ wil jij werken aan levendige en aantrekkelijke dorpen en wijken in

Smallingerland/Drachten? Dan ben je van harte welkom om bij ons aan de slag te
gaan als SENIOR ADVISEUR RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Een van de vijf
speerpunten in de omgevingsvisie is het bevorderen van de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van wijken en dorpen. Het wonen en leven in wijken en dorpen
wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Om dat zo te houden en een
antwoord te hebben op demografische ontwikkelingen worden uiteenlopende
initiatieven ontplooid, zoals de totstandkoming van integrale kindcentra,
multifunctionele centra, wijkuitvoeringsplannen, woningbouwprojecten en
energiemaatregelen. Jij wordt de ‘trekker’ van leefbaarheid en aantrekkelijkheid. Dat
betekent dat je alle initiatieven coördineert, zorgt voor programmatische samenhang,
maar ook dat je zelf projecten voor jouw rekening neemt. Wil je aan de slag met dit
thema, maak dan kennis met de collega’s van het team Ondernemen, Ontwikkelen en
Omgeving
❖ heb jij ervaring als adviseur grondzaken bij een gemeente of ben je een

(beginnende) planeconoom met cijfermatige kwaliteiten, dan maken wij graag met
jou kennis. Binnen het team Ondernemen, Ontwikkelen en Omgeving zoeken we voor
het onderdeel grondzaken en vastgoed een ambitieuze ADVISEUR GRONDZAKEN
EN VASTGOED met - in potentie - sturende vaardigheden. Recent is het grond- en
vastgoedbeleid van Smallingerland/Drachten door de gemeenteraad vastgesteld. De
kern van dat beleid is dat de gemeente een actieve, ontwikkelende en sturende rol
wil gaan vervullen. Aan jou de taak om met jouw collega’s aan dat beleid vorm te
geven. Daarmee speel je een prominente rol in de initiatiefase van
(vastgoed)ontwikkelingen in Smallingerland/Drachten

❖ wil jij als breed georiënteerde LANDSCHAPSONTWERPER/ECOLOOG aan de slag

met de ontwikkeling van het landelijk gebied in onze gemeente? Een speerpunt uit
onze omgevingsvisie. Denk aan projecten in de Oostelijke Poort Friese Meren, denk
aan landbouw- en energietransitie, aan oplossingen voor de stikstof problematiek,
aan ecologie en biodiversiteit. Van houtsingels tot duurzaam wonen. Ga dan praten
met de collega’s van het team Ondernemen, Ontwikkelen en Omgeving over jouw rol
als senior-adviseur. Je wordt aanjager, plannenmaker en coördinator en zorgt voor
de juiste impulsen in het landelijke gebied van Smallingerland/Drachten.

❖ Mobiliteit is voor inwoners en bedrijven van de gemeente Smallingerland/Drachten

een belangrijk thema. Daarom staan de onderwerpen verkeer (openbaar) vervoer,
parkeren en verkeersveiligheid prominent op de ambtelijke en bestuurlijke agenda.
Vanuit verschillende perspectieven: bijvoorbeeld klimaatdoelstellingen, maar ook bij
fysieke ingrepen die de openbare ruimte raken. Het team Ondernemen, Ontwikkelen
en Omgeving wil zich graag versterken met een BELEIDSADVISEUR VERKEER EN
VERVOER. Jij wordt verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het thema
mobiliteit. Daarbij werk je nauw samen met jouw collega’s van de andere ruimtelijke
disciplines, maar ook met inwoners en bedrijven die hun belangen ingebracht willen
hebben. Jij weet vanuit een heldere visie creatieve oplossingen te vinden die werken.
Gaat verkeer en vervoer jou aan het hart, laat jou dan informeren door jouw
toekomstige collega’s.
❖ Smallingerland/Drachten heeft de ambities op economisch terrein geformuleerd en

een actie agenda bepaald. Voor de uitvoering daarvan komt de gemeente graag in
contact met een SENIOR ADVISEUR ECONOMIE. Wil jij het gezicht zijn van het
cluster economie? Boegbeeld zijn in de regionale samenwerking? De economische
lobby leiden en de architect zijn van strategische allianties? Een prachtige rol voor
een strateeg met een gunfactor die publieke en private partijen weet te boeien en te
binden en een impuls kan geven aan de economische ontwikkeling van stad en
omgeving. In jouw portefeuille komt het stimuleren van de innovatieve maakindustrie
in het Innovatie Cluster Drachten (ICD), maar ook een onderwerp als de regio
campus. Twee speerpunten uit de omgevingsvisie raken dus jouw portefeuille:
Drachten als regionaal verzorgingsgebied en de innovatieve maakindustrie.
Vanzelfsprekend werk je nauw samen met de leden van het College van
Burgemeester en Wethouders. Maak kennis met jouw collega’s in het team
Ondernemen, Ontwikkelen en Omgeving

❖ lijkt het jou aantrekkelijk om bij een gemeente te werken en wil je je bekwamen als

beleidsmedewerker in het ruimtelijk economisch domein? Kom dan bij ons werken als
JUNIOR BELEIDSMEDEWERKER. Je kunt ervaring opdoen op verschillende
beleidsterreinen: wonen, recreatie en toerisme en economie. Je krijgt een mentor,
studiefaciliteiten, een leuk team en je wordt on the job opgeleid tot een volwaardig
beleidsmedewerker. Samen met andere, jonge professionals kun je ervaringen
uitwisselen. Aarzel niet en ga de ontmoeting aan met de collega’s van het team
Ondernemen, Ontwikkelen en Omgeving

❖ voor het takenpakket (zie hierboven) van het team Ondernemen, Ontwikkelen en

Omgeving komt de gemeente graag in contact met een MEDIOR/SENIOR
ADVISEUR RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Je hebt als generalistische
professional affiniteit met de werkvelden van het team en wilt je graag verdiepen in
een of meerdere disciplines. Jij ‘vertaalt’ ontwikkelingen op de verschillende
inhoudelijke terreinen naar initiatieven en plannen of beleid, zorgt voor samenhang
en draagvlak, organiseert de besluitvorming en houdt feeling met de uitvoering. In
voorkomende gevallen schuw je het niet om zelf een project te trekken. Je hebt
uiteraard invloed op jouw inhoudelijke agenda

❖ het team Ondernemen, Ontwikkelen en Omgeving is drukdoende met de invoering

van de Omgevingswet. Meerdere medewerkers nemen een deel van de
implementatie voor hun rekening, naast hun reguliere taken op het terrein van de
ruimtelijke ordening. Het team wil graag nog een ADVISEUR OMGEVINGSWET
toevoegen. Jij zorgt met jouw collega’s voor de invoering van deze wet binnen de
gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd ben jij een allround adviseur op de terreinen
bouwen, wonen en omgevingsplan. Mooie uitdagingen binnen een hecht team. Maak
gebruik van de mogelijkheid om kennis te maken

❖ het team Omgevingsbeheer Geregeld maakt graag kennis met een

PROJECTLEIDER OPENBARE RUIMTE. Het gaat in het bijzonder om
rioolvervangingsprojecten die in combinatie met wegonderhoud leiden tot complexe
herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte waarbij verschillende disciplines
samenkomen. In de voorbereiding werk je nauw samen met de collega’s van
ontwerp, beheer en werkvoorbereiding, maar neem je tegelijkertijd de externe
omgeving mee, bijvoorbeeld door het organiseren van bewonersavonden. Aan de
hand van een duidelijke opdracht creëer jij met jouw projectteam de meest optimale
oplossingen. Jij krijgt te maken met herstructurering, nieuwe aanleg en vervanging
van wegen, kunstwerken en riolering. Je hebt kennis van en ervaring met RAWbestekken en UAV-GC contracten. Onderzoeken, contracten bestekken en
projectmanagement hebben voor jou geen geheimen meer. Ben jij de
oplossingsgerichte projectleider die van nature de samenwerking zoekt? En ben je in
staat om, waar nodig, een voorstel te schrijven voor het College en de
gemeenteraad? Maak kennis met de doeners van Omgevingsbeheer Geregeld

❖ het team Programma’s en Projecten is de thuisbasis van de gemeentelijke

programmamanagers, (senior) projectleiders en ondersteuners. Het team verwelkomt
graag twee nieuwe SENIOR PROJECTLEIDERS GEBIEDSONTWIKKELING. In
deze rol ben je met jouw multidisciplinaire projectteam verantwoordelijk voor het
leiden van complexe gebiedsontwikkelingsprojecten van begin tot eind, van plan van
aanpak tot oplevering en verantwoording. Denk bijvoorbeeld aan
woningbouwprojecten en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Je let als
senior projectleider in het bijzonder op samenwerking, draagvlak en bestuurlijke
besluitvorming. Je vindt gemakkelijk je weg in de gemeentelijke organisatie. Je helpt
het team met het verder professionaliseren van het projectmatig werken en coacht
junior projectleiders. Je bent een sterke en assertieve persoonlijkheid die veel kennis
meeneemt over projectmatig werken. Jouw aanstaande collega’s vertellen jou graag
meer over hun werk

❖ de gemeenteraad van Smallingerland/Drachten heeft de ‘omgevingsvisie’ vastgesteld.

In dat document worden de inhoudelijke onderwerpen benoemd (centrumpositie,
maakindustrie, ontwikkeling landelijk gebied, leefbare en aantrekkelijke wijken en
dorpen en bereikbaarheid) die centraal staan in de verdere ontwikkeling van de
gemeente. De omgevingsvisie is uiteraard een document op hoofdlijnen dat
uitwerking behoeft naar een samenhangend uitvoeringsprogramma dat inzicht geeft
in projecten en activiteiten, maar ook in prioritering, financiën, personele capaciteit
en verantwoordelijkheden. Het uitvoeringsprogramma is geen statisch document,
maar wordt bijvoorbeeld beïnvloed door een nieuw coalitieakkoord, politieke
besluitvorming en de beschikbaarheid van middelen. Dat vraagt om voortdurende
actualisatie van het uitvoeringsprogramma. Het team Programma’s en Projecten is op
zoek naar een PROGRAMMAMANAGER OMGEVING, die leidend is in de
totstandkoming en actualisatie van het uitvoeringsprogramma. Een cruciale positie
voor een zwaargewicht die als geen ander inhoud en proces weet te combineren. Als
jouw portefeuille die ruimte biedt kun je ook zelf aan de slag met projecten uit het
uitvoeringsprogramma

Het aanbod van de gemeente Smallingerland/Drachten
Voor deze 13 posities komt de gemeente Smallingerland/Drachten graag in contact met
belangstellende professionals. Wat heeft de gemeente jou te bieden:
❖ je bent bij de gemeente Smallingerland geen nummer. Jouw inbreng en initiatieven
❖
❖
❖

❖

❖

worden gewaardeerd
je kunt rekenen op een collegiale setting waarin aandacht is voor jouw professionele
en persoonlijke ontwikkeling. Dat begint met een introductieprogramma op maat
de gemeente investeert in persoonlijk vakmanschap. Je kunt dus afspraken maken
over studie, maar ook over de verdere ontwikkeling van jouw carrière
het gemeentehuis van Smallingerland wordt binnenkort duurzaam verbouwd met
aandacht voor comfortabele verblijfsruimten waar jij jouw collega’s kunt ontmoeten.
Ook thuis werken behoort tot de mogelijkheden
de gemeente biedt, afhankelijk van de functie die jij ambieert, een maximaal bruto
jaarsalaris van € 80.980,-. In uitzonderlijke gevallen is een arbeidsmarkttoelage
bespreekbaar. Ook ZZP-ers zijn welkom. Voor hen geldt dat de begroting van de
gemeente leidend is en dat sprake moet zijn van een langer commitment. De hier
genoemde bruto bedragen zijn inclusief 17,65 % Individueel Keuze Budget (IKB)
de gemeente wil dat jij bewust voor Smallingerland/Drachten kiest. Daarom word je
in de gelegenheid gesteld om vrijblijvend digitaal of live kennis te maken met de
ambtelijke organisatie en het bestuur. Jacques Heldoorn is jou behulpzaam met het
regelen van een afspraak. Mocht je besluiten om verder te willen, dan stemmen wij
de procedure ook op jouw wensen af. Het motto is: persoonlijk maatwerk. Uiteraard
ontmoet je in de formele procedures jouw collega’s en jouw teamleider

Wat neem jij mee voor de gemeente Smallingerland? Je bent HBO of academisch opgeleid
(bijvoorbeeld economie, bedrijfskunde, bestuurskunde, planologie, cultuur- en
civieltechniek). Jouw motivatie is doorslaggevend: je wilt jouw vakmanschap inzetten voor
de duurzame ontwikkeling van stad en omgeving. Je bent nieuwsgierig, ondernemend,
vasthoudend en gericht op samenwerking. Je doorgrondt het werken in een gemeentelijke
organisatie met het primaat van de gemeenteraad. Je bent in staat om ook schriftelijk te
rapporteren.
Voor meer informatie kun je bellen of mailen met Jacques Heldoorn: 0625024328 of
j.heldoorn@heeredwinger.nl.

