De maatschappij is continue aan het veranderen. We zijn op weg naar een participatie- en
netwerkmaatschappij. Ook voor het Werkplein betekent dit een ontwikkeling, naar een Werkplein met
HART voor de inwoners van West-Brabant.
Wil jij onderdeel zijn van een organisatie die de mens centraal stelt en breder kijkt dan alleen naar de
uitvoering van de Participatiewet? We verdiepen ons in de persoonlijke situatie van inwoners,
ondersteunen bij werk en inkomen en brengen ze waar nodig in contact met onze partners in het
sociale domein. Wil jij je steentje bijdragen aan deze ontwikkelingen?

Directieadviseur
1 fte
Jouw uitdaging
Het is jouw ambitie om met het Werkplein het verschil te maken. Help jij ons de ontwikkeling naar een
mensgerichte organisatie te maken? Je kan daarbij moeiteloos schakelen tussen bestuur, directie en
organisatie. Het lukt jou om met tact én scherpte anderen te adviseren. Met een strategische blik zorg
je dat het werk van je collega’s het meeste bijdraagt aan een mensgerichte organisatie.
Het bestuurlijke proces ligt in jouw handen. Je zorgt voor een goed geïnformeerd bestuur dat
gedragen besluiten kan nemen. Daarbij hoort ook relatiemanagement met bijvoorbeeld de gemeenten
en partnerorganisaties. Je schroomt er niet voor om zaken die al járen zo zijn ter discussie te stellen,
omdat ze niet (meer) het beste zijn voor de inwoner. Je voelt sterke eigenaarschap voor het
Werkplein: als een ware ambassadeur kan jij met een boodschap op pad worden gestuurd.
Werkzaamheden
Als directieadviseur:
- Adviseer je gevraagd en ongevraagd de organisatie, het managementteam en de directeur
- Ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van de besluitvorming in het managementteam,
Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Je zorgt voor de voorbereiding en (strategische)
agenda van deze overleggen.
- Kijk je met een brede blik naar de P&C-cyclus en beleidsstukken. Indien nodig stel je ook zelf
beleidsnotities en strategische voorstellen op.
- Jaag je de doorontwikkeling van het Werkplein aan, leg je verbindingen die er nog niet zijn en
hou je de MT-leden scherp.
- Ben je sparringpartner voor de directeur. Je schakelt daarin moeiteloos tussen tactisch,
operationeel en strategisch niveau.
Hoe verloopt jouw werkdag?
Je slaat de krant open en leest in de krant over de gemeenteraadsvergadering in één van de
gemeenten. Je maakt snel even een notitie voor de Q&A die je aan het maken bent voor de
bestuurders. Op het werk loop je eerst even naar de secretaresse en neem je de weekagenda van de
directeur door. Je ziet dat een paar afspraken voorbereiding vragen en maakt meteen een korte
presentatie over de laatste bestuursrapportage.
Aan het eind van de ochtend sluit je aan bij een overleg tussen directeur en wethouder. Je praat hen
bij over een pilot waarbij het Werkplein een nieuwe werkwijze uitprobeert. Na het overleg lunch je
samen met de directeur, zodat jullie gelijk even kunnen sparren over lopende zaken.
In de middag zit je met collega’s van andere afdelingen om de managementinformatie beter aan te
laten sluiten bij wat bestuur en management nodig hebben. Jij hebt de voorbereiding gedaan en zorgt
dat iedereen met energie de volgende uitzoekvragen oppakt. Aan het eind van de dag zoek je een
rustige werkplek op, zodat je het verslag van de laatste bestuursvergadering nog kan uitwerken. Als je
een paar mailtjes hebt verstuurd met de acties uit die vergadering, besluit je dat het mooi geweest is;
morgen weer een dag!

Over jou
Je begrijpt hoe de besluitvorming in een politiek-bestuurlijke organisatie werkt en welke verschillende
belangen meespelen. Daarnaast blijf je op de hoogte van zaken die in je omgeving en in de politiek
spelen. Complexe situaties doorzie je snel, je kunt vlot schakelen tussen verschillende dossiers en
met strategisch inzicht en overtuigingskracht kom je tot de kern van de zaak. Alhoewel je prima
zelfstandig kunt werken, is voor jou samenwerking de sleutel voor het beste resultaat.
Je hebt een goed stel hersens die je weet te verbinden met je hart, handen en humor. Weten hoe de
hazen lopen, aanvoelen wanneer je even je mond moet houden en inschatten wanneer je écht even
zelf aan de slag moet.

Dit verdien je
Als professional in dienst bij het Werkplein verdien je sowieso de ruimte om jezelf te ontwikkelen en je
eigen visie in te brengen. Wat je nog meer verdient zijn collega’s die net zo betrokken en gemotiveerd
zijn als jij om een optimaal resultaat te behalen. Ook kan je als directieadviseur bij het Werkplein
rekenen op:
• Een uitdagende functie waar geen dag hetzelfde is. Er gebeurt een hoop bij het Werkplein, het
is er geen moment saai.
• Collega’s met hart voor de inwoners.
• Waardering. Die uiten we in complimenten en natuurlijk in een goed salaris van € 3.491,- tot
max. € 5.067,- bruto op basis van 36 uur in schaal 11.
• De mogelijkheid om zelf je tijd in te delen en soms op andere plekken te werken.
• Tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer.
• Alle voordelen van werken bij een gemeente. Zoals een ABP-pensioen en het Individueel
Keuzebudget van 17,05% van je salaris, die je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld
extra vrije dagen of andere persoonlijke wensen.

Wat we verder nog belangrijk vinden:
• Academisch werk- en denkniveau; je schakelt moeiteloos tussen strategisch, tactische en
operationeel niveau. Dat jij hoofdzaken van bijzaken kunt scheiden is essentieel.
• Ervaring; heb je nog niet zoveel ervaring maar wel de juiste competenties, dan nodigen we je
vooral uit om te reageren.
Ben jij degene die we zoeken?
Schrijf dan voor 10 april 2020 een korte brief met CV (o.v.v. vacaturenummer 2020-02 WHWB). Dit
doe je via de website www.werkeninwestbrabant.nl onder het kopje vacatures.
Meer informatie
Wil je voordat je gaat solliciteren meer weten over deze functie? Bel dan met Arjan Dekker,
Teamhoofd Besturing & Control, tel: 06-11870576 of per e-mail: arjan.dekker@werkpleinhartvanwestbrabant.nl. Hij beantwoordt met plezier al je vragen!
Het gesprek
De Corona crisis zorgt ervoor dat we creatief om moeten gaan met gesprekken. Afhankelijk van de
situatie op dat moment wordt je uitgenodigd voor een gesprek op locatie, of via MS Teams op afstand.
Je hoort uiterlijk 17 april of je wordt uitgenodigd.
Het Werkplein zoekt graag zelf zijn kandidaten, dus deze vacature is geen uitnodiging tot acquisitie.
De organisatie; het Werkplein
Het Werkplein Hart van West-Brabant is de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten EttenLeur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal en Zundert. De dienstverlening richt zich op de
230.000 inwoners in deze zes gemeenten en de ruim 18.000 actieve bedrijven. In het
verzorgingsgebied van het Werkplein is werkgelegenheid voor ruim 104.000 personen. Het Werkplein
verzorgt de inkomensondersteuning van ruim 4.000 klanten.

De organisatie wordt gevormd door ruim 180 medewerkers (vast, inhuur en projectmatig). Het
Werkplein Hart van West-Brabant werkt vanuit twee locaties, Etten-Leur en Roosendaal.

