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1. CONTEXT 

De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis fuseren per 1 januari 2022 tot de 
nieuwe gemeente Land van Cuijk. Deze nieuwe gemeente in Noordoost-Brabant ligt 
op een economisch kansrijk knooppunt; te midden van verschillende economische 
hotspots met bijbehorende voorzieningen en werkgelegenheid: universiteitsstad 
Nijmegen, Peel en Maas, logistieke hotspot Venlo, Brainport Eindhoven en het 
Duitse Ruhrgebied. 

De nieuwe gemeente telt circa 65.000 inwoners, verdeeld over 25 kernen. Het 
gebied is 26.000 hectare groot en daarmee qua oppervlakte de grootste gemeente 
van de provincie Noord-Brabant. De nieuwe gemeentelijke organisatie zal circa 500 
medewerkers tellen.

Daarmee ontstaat een robuuste gemeente met dito ambtelijke organisatie. Een 
gemeente met strategische denkkracht, met veel potentie, die regionaal en landelijk 
meetelt en een stevige positie inneemt in samenwerkingsverbanden op 
(boven)regionale schaal. De uitdaging is deze schaalvergroting te realiseren met 
behoud van de verbinding met de inwoners in de 25 kernen. Het motto van de 
nieuwe gemeente is dan ook: ‘prachtig en krachtig vanuit onze kern’.

Voor meer informatie en relevante documenten over het herindelingsproces zie: 
www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl

TIJDELIJKE ÉN VASTE INZET 

VOOR DUURZAME VERANDERINGEN

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
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2. Profielschets: kwartiermaker gemeente Land van Cuijk i.o.

• De rol van kwartiermaker wordt ingevuld in de periode ter 
voorbereiding op de daadwerkelijke datum van herindeling, tot en 
met 31 december 2021. 

• Als kwartiermaker treedt u op als algeheel projectleider van het 
implementatieproces voor de herindeling. U verbindt in deze fase de 
diversiteit aan bestuurlijke ambities, wensen, verlangens en 
belangen. 

• In die hoedanigheid bent u de eerste adviseur van uw formeel 
opdrachtgever; de stuurgroep Land van Cuijk i.o., bestaande uit de 
burgemeesters en één wethouder per deelnemende gemeente.

• U treedt op als adviseur tijdens bijeenkomsten van het Land van 
Cuijk-beraad en collectieve bijeenkomsten van raden en colleges. 

• U bent lid van de projectdriehoek, waarin u afstemt met de voorzitter 
van de stuurgroep en de coördinerend griffier. 

• U zit het afstemmingsoverleg met de gemeentesecretarissen voor. 

• U stuurt het projectbureau aan en voert regie over de ambtelijke 
werkgroepen in de projectstructuur. 

• Tevens bent u Wor-bestuurder in het herindelingsproces, in relatie 
tot de georganiseerde Ondernemingsraden en adviseur aan tafel bij 
het overleg met het Georganiseerd Overleg.

• Het herindelingsadvies ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern’
beschouwt u als kader voor uw handelen en de daarin opgenomen 
visie draagt u actief uit en borgt u in de verdere implementatie van 
de organisatie en bestuurscultuur. De ontwikkeling van 
‘kernendemocratie’ borgt u in de opbouw van de organisatie.

• U bent ambtelijk eindverantwoordelijk voor het zorgvuldig vorm en 
inhoud geven aan de nieuwe ambtelijke organisatie Land van Cuijk 
per 1 januari 2022, zodat deze per die datum zodanig is ingericht 
dat deze het nieuwe gemeentebestuur, de inwoners, ondernemers 
en instellingen kan faciliteren. 

• Vanuit uw verantwoordelijkheid voor het ‘growing concern’, kunnen 
bestuurders en ambtenaren zich tot aan het moment van herindeling 
grotendeels blijven richten op het ‘going concern’.

TIJDELIJKE ÉN VASTE INZET 

VOOR DUURZAME VERANDERINGEN
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3. Profielschets: gemeentesecretaris/ algemeen directeur gemeente Land van Cuijk

• De functie van gemeentesecretaris/ algemeen directeur wordt 
ingevuld vanaf het moment van herindeling, met ingang van 1 
januari 2022. 

• Als gemeentesecretaris/ algemeen directeur treedt u op als eerste 
adviseur van het college van B&W van de gemeente Land van 
Cuijk. U ondersteunt het college en bevordert de integraliteit in 
bestuurlijke advisering.

• U bent tevens algemeen directeur van en dus eindverantwoordelijk 
voor de ambtelijke organisatie gemeente Land van Cuijk. 

• Daarbij bent u verantwoordelijk voor en bewaakt de hoofdlijnen in de 
realisatie van de strategische, tactische en operationele doelen. 

• U stimuleert en faciliteert de doorontwikkeling van en innovatie in de 
ambtelijke organisatie. U verbindt op inhoud vanuit lokale, regionale 
en landelijke ontwikkelingen en vraagstukken. U inspireert 
management en medewerkers in de zelfstandige uitoefening van 
hun vakgebied.

• Tevens treedt u op als Wor-bestuurder in de zin van de Wet op de 
ondernemingsraden en voert u het overleg met de 
ondernemingsraad.

• In deze functie geeft u stapsgewijs invulling aan de 
(door)ontwikkeling van de in het voortraject uitgewerkte besturings-
en sturingsfilosofie, de visie op dienstverlening, de 
kernendemocratie en zorgt u voor een integratie van de 
verschillende culturen tot één Land van Cuijk-cultuur. 

• U bent het gezicht naar buiten van de ambtelijke organisatie.

TIJDELIJKE ÉN VASTE INZET 

VOOR DUURZAME VERANDERINGEN
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• Academisch werk- en denkniveau en strategische denkkracht.

• Ruime managementervaring en -kwaliteiten in een politiek-bestuurlijke omgeving.

• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, hecht aan openheid en transparantie.

• Ervaring met (bege)leiden van complexe veranderingsprocessen, met aantoonbare resultaten.

• Kennis van bedrijfsvoering en procesmanagement.

• Heldere visie op (de rol van) de moderne overheid in een veranderende samenleving, waarbij 
de bedrijfsvoering in dienst staat van de maatschappelijke opgaven.

• In staat medewerkers te stimuleren tot een professionele houding met aandacht voor de 
wensen van de politiek, bestuurders, inwoners, ondernemers en instellingen.

• Coacht, inspireert en biedt ruimte aan de denkkracht en ontwikkeling van medewerkers, zodat 
zij optimaal kunnen presteren.

• Besluitvaardig, vernieuwend, vertrouwen gevend en de drijvende kracht achter de verdere 
ontwikkeling van de gemeente Land van Cuijk.

• Bewust van de rol van de medezeggenschap, als vertegenwoordiging van de medewerkers, 
en investeert in een vertrouwenwekkende relatie.

• Inspirerend voor anderen en resultaatgericht.

• Beschikt over relevante netwerken, bouwt deze uit en onderhoudt deze. Heeft kennis van de 
regio.

• Verbinder, integer, duidelijk, innovatief en ondernemend, besluitvaardig, energieke bouwer met 
gevoel voor humor, relativeringsvermogen, staat boven de partijen.

4. Functie-eisen en competenties kwartiermaker/ 

beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur

TIJDELIJKE ÉN VASTE INZET 
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5. INZET EN ARBEIDSVOORWAARDEN

• Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk. 

• De eerste tijdelijke benoeming (tot en met 31 
december 2021) als kwartiermaker vindt plaats in 
dienst van de huidige gemeente Boxmeer. 

• Kort na het zomerreces van 2021 volgt een evaluatie, 
met betrokkenheid van medezeggenschap. Bij een 
positieve evaluatie treedt u vanaf de 
herindelingsdatum, middels benoeming in vaste 
dienst door het nieuwe college van B&W, in dienst bij 
de gemeente Land van Cuijk, in de functie van 
gemeentesecretaris/algemeen directeur.

• Bezoldiging op basis van de CAR-UWO schaal 17 
(max. € 9.069,- per maand, inclusief emolumenten). 

TIJDELIJKE ÉN VASTE INZET 

VOOR DUURZAME VERANDERINGEN
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• Interne én externe kandidaten worden genodigd te reageren op de 
functie van kwartiermaker/ (beoogd) gemeentesecretaris/algemeen 
directeur gemeente Land van Cuijk.

• Dit proces wordt begeleid door GNGMKRS | Interim, Executive 
Search, Werving & Selectie.

• Reacties, bestaande uit een bondige motivatiebrief en curriculum 
vitae, kunnen tot en met 24 januari 2020 worden gezonden naar 
mevrouw Esther Aaldering, directeur GNGMKRS: 
e.aaldering@gngmkrs.nl. 

• Uiterlijk 27 januari 2020 verneemt u of u wordt genodigd voor een 
préselectiegesprek ten kantore van GNGMKRS te Eindhoven, deze 
gesprekken staan gepland van 28 tot en met 31 januari 2020. 

• Gesprekken met de selectie- en adviescommissie zijn voorzien op 
10 tot en met 14 februari 2020. Wij vragen kandidaten daarmee 
rekening te houden en maximale flexibiliteit te betrachten in hun 
agenda.

• De selectiecommissie zal bestaan uit drie bestuurlijk 
vertegenwoordigers uit de stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. 
én de drie voorzitters van de betrokken ondernemingsraden.

• De adviescommissie zal bestaan uit zes medewerkers; twee per 
betrokken ambtelijke organisatie; gemeente Sint Anthonis, 
gemeente Boxmeer en Werkorganisatie CGM.

• Een eventuele tweede gespreksronde, op basis van uitkomsten 
assessment, vindt plaats op 3 maart 2020.

• Een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek zal plaatsvinden 
medio/eind februari, of begin/medio maart 2020 (in het geval een 
assessment wordt ingezet).

• Formele benoeming vindt plaats door de stuurgroep Land van Cuijk 
i.o., op voordracht van de selectiecommissie.

• Een assessment en antecedentenonderzoek kan onderdeel 
uitmaken van de selectieprocedure.

TIJDELIJKE ÉN VASTE INZET 

VOOR DUURZAME VERANDERINGEN

Werving- en selectieproces
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GNGMKRS B.V.

www.gngmkrs.nl

info@gngmkrs.nl

085 - 747 06 19

Esther Aaldering

directeur

esther@gngmkrs.nl

06 18 18 77 00

• Interim, Search, Werving & Selectie voor 

de publieke sector

• Zoals het een goed gangmaker betreft: 

wij gaan voorop in de wedstrijd, maar 

laten u graag winnen!

• Diepgaande kennis van én netwerk in de 

publieke sector

• Bekende met de bestuurlijke ambities en 

maatschappelijke opgaven…

• …en de talenten en persoonlijkheden die 

dat vraagt

• Persoonlijke verbindingen/executive 

search (ook buiten de publieke sector)

• Innovatieve (online) wervingsmethoden

• Scherpe voorselectiegesprekken

• Onafhankelijke assessments op 

(on)bewust gedrag en intelligentie: NIP-

psycholoog

• Begeleiding van selectieproces, met oog 

voor breed draagvlak voor benoemde 

kandidaat

• Verrassende matches, duurzame 

verbindingen

• Geen kandidaat benoemd, geen factuur

• Kandidaat professioneel ongeschikt 

binnen proeftijd, kosteloos herhaling 

procedure

• Transparante procedures conform de 

NVP Sollicitatiecode

DAAROM GNGMKRS!

TIJDELIJKE ÉN VASTE INZET 
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