
De ideale werkgever
Gemeente Molenlanden is dé ideale werkgever voor mensen 
die houden van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. 
Wij werken bijvoorbeeld écht plaats- en tijdonafhankelijk. Je 
bepaalt zelf waar je werkt en wanneer je werkt. Ook krijg je alle 
ruimte om inhoud te geven aan je nieuwe baan. Jouw ideeën 
zijn meer dan welkom. We gaan uit van zelforganisatie: teams 
nemen verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden, 
monitoren hun prestaties en passen waar nodig hun werk-
strategie aan. Zij luisteren naar wat de ander nodig heeft 
en zien win-win-oplossingen. Het gaat om partnerschap en 
samenspel. Spreekt onze manier van werken je aan? Dan 
komen we graag snel met je in gesprek.

Je nieuwe baan 
Wij willen dat alle inwoners van Molenlanden zich 
kunnen ontwikkelen en meedoen. Voor een deel van de 
kinderen spreekt dit niet vanzelf. Je eerste opdracht is 
het ontwikkelen en implementeren van Jeugdbeleid. Je 
werkt integraal en legt verbindingen met collega’s en 
partijen die zich bezighouden met Wmo, Gezondheid, 
Welzijn, Onderwijs en Participatie. Uiteraard kijk je ook 
naar landelijke en regionale initiatieven en ontwikkelingen 
op het sociaal domein. De uiteindelijke doelen zijn: de 
transformatieopgave verder vormgeven, lokale regie op 
de uitvoering en het beheersbaar maken en houden van 
kosten. Jij vervult daarin een aanjaagfunctie, analyseert 
knelpunten en adviseert het bestuur. In samenspel met 

verschillende partijen, intern en extern, ben je in staat om 
een integrale afweging te maken wat leidt tot een voor alle 
partijen gewenst of acceptabel resultaat.

Aanbod
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris 
geboden van maximaal € 5.017,- bruto per maand (CAR-
UWO schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Naast genoemd 
bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de 
vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een 
deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt 
inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk 
werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, 
de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform 
de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en 
Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Dit ben jij
Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en bijvoorbeeld 
een achtergrond als bestuurskundige, beleid en management 
in de gezondheidszorg of onderwijs. Door je ervaring kun je 
direct aan de slag. Dat doe je met passie, want je hebt een 
belangrijke missie en je wilt resultaat zien.

Je kunt goed zelfstandig werken, stelt prioriteiten omdat elke 
dag anders is, maar wordt ook enthousiast van werken in 
teamverband. Naast inhoudelijke vakkennis, weet je voldoende 
van financiën, subsidiëring, inkoop en regelgeving. Daarnaast 
heb je ervaring met het leiden van projecten.

Meer informatie
Bel voor meer informatie met Marjolein Moria,  
06 24 23 72 19 of Menno Keller 06 31 75 25 03. Mail 
je sollicitatiebrief en CV naar Gert Krijgsman, HR adviseur, 
gert.krijgsman@jouwgemeente.nl. Solliciteren kan tot  
22 november 2019. De eerste gesprekken vinden plaats  
op dinsdag 26 november 2019 tussen 9:00-12:00 uur.  
De tweede gesprekken vinden plaats op dinsdag  
3 december 2019 tussen 9:00-12:00 uur.

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente in 
de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. We 
gaan voor een vijf sterren-dienstverlening, waarbij we 
actief aanwezig zijn in de twintig karakteristieke kernen. We 
verbinden ons met 43.500 inwoners en ondernemers door 
hen te ontmoeten, kennis te delen, samen oplossingen te 
vinden en elkaar te inspireren. En natuurlijk kijken we over 
de grenzen van onze groene oase en werken we samen met 
partners in de regio en daarbuiten.

BELEIDSADVISEUR  
SOCIAAL DOMEIN 
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Met een passie  
voor Jeugdbeleid


