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OPDRACHT BIJ MEERINZICHT SOCIAAL DOMEIN
Binnen het Domein Sociaal zijn we voornamelijk werkzaam op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp

en leerlingzaken. De laatste voeren wij niet alleen uit voor de samenwerkende gemeenten Ermelo, Harderwijk

en Zeewolde, maar ook voor de omliggende gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Dit maakt het

speelveld waarin het Domein Sociaal zich bevindt complex en dynamisch. 

Wij ondersteunen ongeveer 100.000 inwoners. Altijd in samenspraak met de inwoner zelf. Over wat nodig is om

zich aan te passen. Met hulp om regie te blijven voeren over het eigen leven. Thuis, in de buurt, op school of

werk. 

Projectondersteuner netwerkregisseur

Samenvatting van organisatie en domein/team

Je werkt nauw samen met de netwerkregisseur beleidsmatige samenwerking sociaal domein en maakt

onderdeel uit van team Beleid en Kwaliteit bij Meerinzicht domein sociaal. Het team bestaat uit ongeveer 23

medewerkers.

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde werken met hun uitvoeringsorganisatie Meerinzicht

beleidsmatig samen aan verschillende maatschappelijke opgaven in het sociaal domein in de drie gemeenten

en participeren in diverse bestuurlijke regio’s (op de Noord-Veluwe en in Flevoland).

Jij bent als projectondersteuner van de netwerkregisseur de spin in het web van de netwerksamenwerking van

de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en uitvoeringsorganisatie Meerinzicht op beleid binnen het

sociaal domein. Je legt de verbinding tussen collega’s van de betrokken organisaties op ambtelijk-,

management- en bestuurlijk niveau. Je draagt hierin bij aan het in samenhang krijgen of houden van de

bestuurlijke ambities die Meerinzicht en de gemeenten in uitvoering brengen. In overleggen lever je een

bijdrage aan beleidsinhoudelijke discussies en ondersteun je de netwerkregisseur in haar rol van proces

aanjager en procesbegeleider maar voer je ook de redactie. Deze overleggen zijn bijvoorbeeld het bestuurlijk

overleg tussen de drie gemeenten over het sociaal domein en het overleg waarin de integrale samenhang

tussen beleidsonderdelen besproken wordt. Dit resulteert in breed gedragen voorstellen die bestuurlijk akkoord

moeten krijgen of, vise versa, in uitvoering gebracht worden.

Ook organiseer je brede en inspirerende bijeenkomsten met alle (beleids)collega’s om thema’s gewijs de

beleidsmatige samenwerking en de doelen in het sociaal domein te stimuleren en ontwikkelingen voortvarend

te delen en op te pakken.

Wat heeft de opdracht te bieden?

In deze opdracht leer je het brede sociaal domein kennen, werk je in een omgeving waarin nauw wordt

samengewerkt tussen gemeenten en de uitvoeringsorganisatie. Je leert welke dilemma’s en vraagstukken dat

met zich meebrengt. Verder kun je je schouders zetten onder concrete opdrachten en taken, zodat jouw

bijdrage ook echt zichtbaar is.



OPDRACHT BIJ MEERINZICHT DOMEIN BEDRIJFSVOERING
Bij Meerinzicht maken mensen het verschil. Meerinzicht Bedrijfsvoering is het domein die voor de gemeenten

Ermelo, Harderwijk en Zeewolde de adviserende, faciliterende en uitvoerende taken met betrekking tot

bedrijfsvoering verricht.

Innovatie en doorontwikkeling van de digitale informatievoorziening
Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht

Samenvatting van organisatie en domein/team

De afdeling Belastingen & Gegevens bestaat uit de teams Geo-informatie, Belastingen en DIV.

Team Documentaire Informatie Voorziening (DIV) faciliteert de vier organisaties bij de uitvoering van de

documentaire informatievoorziening ten behoeve van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Het team bestaat

uit ongeveer 20 medewerkers.

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

Binnen DIV Record Management (RM) wordt gewerkt om grip op de informatievoorziening te krijgen. Dat

betekent vanuit het verleden projecten om achterstanden weg te werken, het heden om de basis op orde te

krijgen en voor de toekomst kwaliteit te borgen en te ontwikkelingen. Om  DIV verder te ontwikkelen is een

businesscase opgezet. 

Projecten die intern worden opgezet zijn o.a. automatische archivering, ontwikkelen van een poststraat,

ontwikkelen van een e-depot om te bewaren archieven over te kunnen dragen en operationeel

Kwaliteitsbeheer (pilot in Zeewolde) en bewaarstrategie.

Projecten waarbij DIV vanuit de informatievoorziening bij betrokken is:

Koppelen van applicaties aan zaakgericht werken (o.a. Suite GWS4all, Inkoop, Squit 2020). Daarnaast is DIV

betrokken bij Anonimiseren, Wet Open Overheid, E-diensten, actualiseren van de werkprocessen in I-Navigator.

In de dagelijkse praktijk wordt gewerkt met het zaaksysteem Liber. Liber is gekoppeld aan Corsa. De zaaktypen

staan in de applicatie I-Navigator (om zaken te kunnen registreren en om de kwaliteit te kunnen toetsen).  

De Record Managers houden zich voornamelijk bezig met projecten, het verwerken van achterstanden en de

voorbereiding op nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen.

Je zal een bijdrage leveren aan de optimalisatie en doorontwikkeling van de digitale informatie.

Wat heeft de opdracht te bieden?

Alle facetten van een goede informatiespecialist om  binnen een korte tijd zaakgericht werken in combinatie

met goed archiefbeheer op te kunnen oppakken.



OPDRACHT BIJ GEMEENTE ERMELO
De ambtelijke organisatie van de gemeente Ermelo ontwikkelt zich tot een wendbare netwerkorganisatie,

waarin medewerkers flexibel samenwerken rondom voortdurend wisselende maatschappelijke en bestuurlijke

opgaven. Onze netwerkorganisatie stelt mensen (inwoners én medewerkers) en hun onderlinge relaties en

interactie centraal. Er zijn geen afdelingen en teams en ook geen leidinggevenden. Er zijn slechts 2 grootheden:

mensen en werk. Wij doen ons werk vanuit de volgende kernwaarden: Samen, Bevlogen, Betrouwbaar en

Wendbaar.

Voor alle trainees in Ermelo geldt dat zij gedurende het traineeship secretaris zijn van het

portefeuillehoudersoverleg (PHO) van één van de wethouders. De taken bestaan uit het voorbereiden van de

wekelijkse afspraak (maken agenda, zorgen dat de stukken klaar staan), het notuleren van de afspraken die

gemaakt worden en het uitzetten van opdrachten in de organisatie. Door het voeren van het secretariaat van

het PHO krijg je veel achtergrondkennis over wat er politiek en bestuurlijk speelt in Ermelo.

Wonen / Duurzaamheid

Samenvatting van organisatie en domein/team

Je draait mee met de groep mensen die zich bezighoudt met de thema’s wonen en duurzaamheid. Op dit

moment bestaat deze groep uit een projectleider en senior beleidsadviseur en twee (junior) beleidsadviseurs

die allemaal werken aan verschillende projecten op het gebied van wonen en duurzaamheid. Daarnaast is er

specifiek voor de proeftuin ‘aardgasvrije wijken’ een procesbegeleider werkzaam en houden twee mensen zich

bezig met de uitvoering van projecten op het gebied van duurzaamheid (een adviseur duurzaamheid en een

medewerker subsidies).

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

Ermelo heeft flinke ambities op de thema’s wonen en duurzaamheid. Begin 2021 is de nieuwe gemeentelijke

woonvisie vastgesteld. De focus ligt daarbij op drie onderdelen: toekomstbestendige buurt(schap), een

woningbouwprogramma dat in balans is en passend en betaalbaar wonen. In dezelfde periode is ook het

programma duurzaamheid (opgestart in 2010) een nieuwe fase ingegaan. Er liggen verschillende uitdagingen

zoals rond de uitvoering van de Regionale Energie Strategie, de aardgas transitie in de Ermelose wijken, het

verder verduurzamen van de eigen organisatie en het stimuleren van inwoners en bedrijven op weg naar een

duurzamere toekomst. Alles vanuit de ambitie van de gemeente Ermelo om in 2035 klimaatneutraal te zijn.

De groep mensen die werkzaam zijn op de thema’s wonen en duurzaamheid stemt in onderling overleg af wie

waaraan werkt. De basis daarvoor is het thema-overleg wonen/duurzaamheid waarin ook jij mee gaat draaien.

De precieze invulling van het werkpakket vindt daarom plaats bij de start van het traineeprogramma. Concrete

werkzaamheden waaraan gedacht kan worden zijn het ondersteunen van projecten of het gebied van wonen en

zorg en tijdelijke huisvesting, het verrichten van onderzoek naar huisvesting voor specifieke doelgroepen, het

duurzaamheidsdashboard, ondersteuning bij de wijk van de toekomst en het windpark Horst en Telgt. De

werkzaamheden zijn zowel op strategisch als operationeel niveau.

Wat heeft de opdracht te bieden?

Twee dynamische beleidsvelden die volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling staan. Ruimte om

te ontdekken en te leren.



Sociaal Domein

Samenvatting van organisatie en domein/team

Team Lokaal Sociaal zijn de collega’s Sociaal Domein Ermelo (7 mensen) die samen met de collega’s van

Meerinzicht Sociaal Domein werken aan de beleidsontwikkeling voor dit thema. Lokaal Sociaal is een actieve

groep collega’s die intensief samenwerkt aan de veranderopgave voor het Sociaal Domein. Daarnaast is er

maandelijks een overleg Lokaal Sociaal met aanpalend beleid en in Ermelo, Harderwijk, Zeewolde verband een

transformatie- en inspiratie sessie. Interessant is de breedte van de opdracht, van lokaal, heel praktisch, tot

meewerken aan de Nota Sociaal Domein Ermelo, Harderwijk, Zeewolde -breed.

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

Gewerkt wordt aan de transformatie van het Sociaal Domein, van operationeel tot strategisch niveau

● Samen met bewoners en collega’s van het leefbaarheidsteam werken aan wijkplannen

(methodiek-ontwikkeling en meelopen in de uitvoering) - beleid en uitvoering

● Monitoring Dorpendeal Ermelo-West, met bewoners en een externe partij - uitvoering

● Deelnemer werkgroep transformatie Ermelo - beleid

● Mee opzetten en uitvoeren participatietraject voor Nota Sociaal Domein - beleid en uitvoering

Wat heeft de opdracht te bieden?

Het interessante speelveld van het Sociaal Domein in de breedte, van wethouder en gemeenteraad tot

inwoners. Daarnaast is het Sociaal Domein volop in ontwikkeling en is Ermelo als netwerkorganisatie een mooie

plek om ervaring op te doen met integraal werken, innovatie in de samenwerking tussen overheid en bewoners

en de veranderopgave voor Sociaal Domein samen met partners in te vullen.



Toerisme, recreatie, cultuur & sport
Let op: deze opdracht wordt gecombineerd met Ruimtelijke Ordening.

Samenvatting van organisatie en domein/team

Kenmerken team: open sfeer, fijne samenwerking, platte organisatie, verantwoordelijkheden in samenspraak

verdeeld, dicht bij het bestuur en uitvoer, jong team en multidisciplinair.

Je werkt samen met de beleidsmedewerkers Sport, Cultuur en Recreatie, projectleider Vitale Vakantieparken.

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

Recreatie en Toerisme:

Toerisme en recreatie maakt Ermelo levend, door mensen en voor mensen. Iedereen geniet en besteed de vrije

tijd op zijn of haar eigen manier. De één geniet van wandelen in de rustige natuur, de ander houdt van

avontuurlijke activiteiten zoals kitesurfen bij strand Horst.

De gemeente wil de positie die Ermelo nu heeft op het gebied van toerisme en recreatie versterken. We willen

verbetering van de kwaliteit van het aanbod in de gemeente en vergroting van diversiteit, met als doel spreiding

in ruimte en tijd zodat er kwalitatief goed recreatief aanbod geboden kan worden. We willen dat de lusten van

de bezoekers en inwoners worden vergroot en de lasten worden beperkt, zodat deze in balans blijven.

Toerisme & Recreatie als middel voor gemeente Ermelo.

Op nationaal niveau wordt Toerisme & Recreatie steeds minder als doel op zich gezien maar steeds meer als

middel om een bijdrage te leveren aan lokale opgaven. Toerisme wordt al lang gezien als een sector die vooral

bijdraagt aan de regionale economie. Een sector met inderdaad economische impact, namelijk meer dan 1100

banen (en dat betekent ruim 8 procent van de totale werkgelegenheid). Toerisme kan aan veel meer bijdragen.

Het heeft waarde op diverse maatschappelijke en sociale thema’s.

Kortom een sector dat direct bijdraagt aan het welzijn, de welvaart en het geluk van alle inwoners.

Vitale vakantieparken: beleid parken buitengebied, transformatie naar wonen, participatie, uitwerken beleid

hiervoor, ondersteuning proces, cluster strokel/tonsel, gebiedsontwikkeling naar wonen. Versterken van lokale

verblijfsrecreatie. Omgevingsplan recreatieterreinen.

Cultuur: gemeente Ermelo is verantwoordelijk voor de uitvoer van het lokale cultuurbeleid en het faciliteren

van cultuureducatie en amateurkunst zoals bijvoorbeeld, Podiumkunst, musea, bibliotheken en muzieklessen.

Het versterken van het lokale en regionale culturele netwerk door lokale partners te stimuleren om culturele

evenementen en activiteiten te organiseren.

Sport en Recreatie: er dient een nieuw speelbeleid geformuleerd te worden, waarbij je kan ondersteunen.

Wat heeft de opdracht te bieden?

Direct contact met de buitenwereld en externe partijen. Impact voor de bewoner/recreant/bedrijf.

Samenwerking tussen verschillende partijen, waarbij je veel moet schakelen tussen verschillende niveaus. Werk

waarin je veel kunt opbouwen.



Ruimtelijke ordening
Let op: deze opdracht wordt gecombineerd met Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport.

Samenvatting van organisatie en domein/team

Aandachtsgebied Ruimtelijke ordening en samen met het programma Omgevingswet. Teamomvang Ruimtelijke
ordening bestaat uit ongeveer 18 medewerkers. Kernteam Omgevingswet bestaat uit 6 personen.

Kenmerken team: gezelligheid, bevlogenheid, betrokkenheid en multidisciplinair.

Directe samenwerking met de projectgroep voor het Omgevingsplan (een van de onderdelen van de
Omgevingswet).  Collega’s van ruimtelijke ordening, natuur etc..

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

Je gaat helpen bij het opstellen van het Omgevingsplan centrumgebied Ermelo. Je denkt mee over het proces

en ondersteunt. Te denken valt aan werksessies met collega's opzetten, bijwonen en verwerken, meedoen in

het opzetten van het participatietraject en informatie verwerken. Het is een mix van uitvoering en advisering.

Daarnaast houd je je bezig met de verkabeling hoogspanning, ondersteuning bij de lobby met provincie,

subsidieaanvragen, bestuurlijke stukken, participatie, het actualiseren van bedrijventerreinen, het registeren in

IBIS, windpark Horst en Telgt, ondersteuning, bestuurlijke stukken, participatie en WOB verzoeken. Er komt dus

een breed scala aan onderwerpen voorbij die te maken hebben met gebiedsontwikkeling en de fysieke

leefomgeving.

Wat heeft de opdracht te bieden?

De invoering van de Omgevingswet is een grote opgave voor elke gemeente. Het is leerzaam om te ervaren

welke onderdelen daar bij komen kijken en hoe we dit in de organisatie aanpakken. Alle aspecten van

gebiedsontwikkeling en leefomgeving komen voorbij. Je kunt integraal werken en je werk heeft direct invloed

op de ‘buitenwereld’. Ook ontwikkel je zo een brede blik op wat een gemeente doet.



Vraagstuk Economie & Werklocaties

Samenvatting van organisatie en domein/team

Het team en de werkomgeving is compact. Een beleidsadviseur economie, een bedrijfscontactfunctionaris en

een vakwethouder zijn de meest direct betrokkenen. Uit aanpalende (beleids)disciplines kunnen/zullen nog

collega’s aanschuiven, en zeker zal er ook in contact worden gestaan met diverse collega’s in de regio (primair

Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, maar ruimer kan zich ook voordoen) en met de bedrijvenkring. 

Opdracht en thema worden in voorjaar en zomer van 2022 al aangezwengeld, maar het zwaartepunt van de

ontwikkelingen ligt na de zomer van dit jaar.

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

In Ermelo staat een hoop te gebeuren op de terreinen van economie en arbeidsmarkt, zowel lokaal als

regionaal: strategisch en beleidsinhoudelijk is er veel dat moet worden ontwikkeld en opgebouwd: je bouwt

echt iets nieuws! Lokaal zal er nieuw beleid moeten worden ontwikkeld, waarbij ook verbanden worden gelegd

met beleidsterreinen buiten het economische.

Er moet een nieuw meerjarige versie van het regionaal economisch document, (met ook ruimtelijke- en

statistische aspecten) dat cyclisch aan de provincie dient te worden aangeboden, opgeleverd worden.

In de vakdiscipline economie komen gaandeweg ongetwijfeld ook kwesties op dossierniveau voorbij die het

perspectief eens te meer kleur geven en verband houden met de ‘grotere’ opgaven. 

De feitelijke werkzaamheden variëren dus van participatie in beleidsontwikkeling op allerlei manieren en

niveaus, tot het betrekken van externe partners en lokale- en regionale collega’s en het leveren van bijdragen

aan politiek-bestuurlijke advisering. ‘Hands on’ betekent het o.a. de materie onder de knie krijgen, onderzoeken

en ideeën ontwikkelingen en verbinden, contacten leggen, afstemming zoeken en draagvlak genereren. 

Wat heeft de opdracht te bieden?

De kern van wat de opdracht te bieden heeft is helder en zowel eenduidig als veelzijdig:

Je (zeker als je affiniteit hebt met het beleidsterrein) krijgt inzicht en overzicht op het complete beleidsspectrum

in een lokale gemeentelijke setting: van visie- en strategisch niveau, tot de uitwerking ervan richting

operationeel niveau, uitvoeringsprogramma’s en projecten die voornemens tastbaar maken; van onderzoeken

en ontdekken dus tot ‘alledaagse’ zaken; van individueel bezig zijn tot samenwerking met collega’s en

bestuurders, van lokaal- tot regionaal niveau, van zelfstandig denken tot afstemming met externe partijen, en

van beleidsontwikkelfase tot besluitvorming in college en raad.  



OPDRACHT BIJ DE GEMEENTE ZEEWOLDE
Prachtig gelegen aan het water en centraal in Nederland ligt de jongste gemeente die ons land kent, de

gemeente Zeewolde. Zowel groots als kleinschalig, aangezien de grotere steden binnen handbereik liggen, maar

omringd door de rust en prachtige natuur van de Veluwe. De gastvrijheid van de inwoners, de aandacht voor

duurzaamheid en het dorpse karakter maakt Zeewolde een heerlijke plek om te wonen, werken & leven. De

samenleving en maatschappij veranderen in rap tempo, dat vraagt om een andere overheid. De gemeentelijke

organisatie is kleiner geworden, maar heeft tegelijk ook meer verantwoordelijkheden gekregen. Hierdoor is de

organisatie volop in ontwikkeling met als hoofddoel een tevreden en gelukkige burger. Gericht op en zowel

samen met onze inwoners, bedrijven, organisatie & instellingen werken wij als professionele medewerkers aan

maatschappelijke en bestuurlijke opgaven.

Vraagstuk Bijzondere woonbehoeften

Samenvatting van organisatie en domein/team

Je komt te werken bij het team Wonen & Economie van de gemeente Zeewolde. Binnen dit team werken we

met 13 collega’s aan de gebiedsontwikkeling in Zeewolde; we zorgen voor de ontwikkeling en realisatie van

woonwijken, bedrijventerreinen, centrum en voorzieningen. De beleidsmatige aspecten van economie en

wonen vallen ook onder de verantwoordelijkheid van het team. 

Je toekomstige collega’s zijn klant- en resultaatgericht. Er wordt gewerkt in een informele sfeer waarin ieder zijn

of haar bijdrage levert aan de resultaten die het team beoogt te halen. Je hebt een directe samenwerking met

de beleidsmedewerker wonen en zorg.

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

Deze opdracht gaat over:

1. Het geven van een antwoord op de centrale vraag: Hoe geven we een beleidsmatige invulling aan het

woonzorgvraagstuk? Hoe vertalen wij de woonzorgopgave in ruimtelijk beleid (omgevingsvisie en

omgevingsplan)?

2. Het vertalen van de gegevens uit de woonzorganalyse naar concreet beleid, namelijk de woonzorgvisie.

Indien nodig doe je extra onderzoek naar informatie om de woonzorganalyse aan te vullen en de

vertaalslag naar de woonzorgvisie te maken. Daarnaast organiseer en voer je gesprekken met

stakeholders (woningcorporaties, zorgpartijen, makelaars, etc.) om de uitkomsten van de

woonzorganalyse en ideeën over wonen en zorg te bespreken. Uitkomsten van de gesprekken worden

meegenomen in de woonzorgvisie. Tot slot zoek je in het ontwikkelen van de woonzorgvisie de

verbinding met andere beleidsstukken uit het ruimtelijke en sociaal domein (omgevingsplan, regionaal

kader Wmo bijv.).

Bovengenoemde zal je in samenspraak met de beleidsmedewerker wonen en zorg oppakken.

Wat heeft de opdracht te bieden?

Heb je een brede interesse en weet je nog niet zeker welk domein het beste bij je past? Dan is dit traineeship

iets voor jou! Je doet ervaring op in zowel het sociaal als het ruimtelijk domein en kunt proeven van twee totaal

verschillende vakken. Daarnaast doe je ervaring op met integraal werken en het verbinden van verschillende

domeinen: een kwaliteit die steeds belangrijker wordt om de huidige, complexe maatschappelijke vraagstukken

op te lossen.



OPDRACHT BIJ DE GEMEENTE HARDERWIJK
Harderwijk is een ondernemende gemeente met een open en menselijk karakter waar men op een ontspannen

wijze kan wonen, werken en genieten. Hiervoor wil de gemeente Harderwijk zich dan ook samen met haar

medewerkers volledig inzetten. Dit doen we door middel van een ‘kleinere’ en flexibele overheid, waardoor we

onze inwoners faciliteren in plaats van reguleren. Samenwerken en netwerken met de inwoners staat centraal.

Lokale inclusie agenda

Samenvatting van organisatie en domein/team

Je komt te werken in het team Samenleving. Bestaande uit ongeveer 30 personen (beleidsadviseurs,

beleidsondersteuners). Het team bestaat uit verschillende clusters (o.a. mens en maatschappij, jeugd,

onderwijs, sport en cultuur), waarin specialisten samenwerken. 

Je werkt samen met het kernteam Inclusie (strategisch beleidsmedewerker, verbinder beleid, adviseur

burgerschap) aan het overkoepelende onderwerp inclusie en zal van daaruit met alle collega’s in aanraking

komen.

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

De gemeente is verplicht om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. In Harderwijk richt deze zich op vier

speerpunten: 

● Hoe voorkomen we dat, ondanks alle activiteiten die we hebben, toch inwoners tussen wal en schip

vallen? 

● Hoe inclusief verhouden inwoners zich tot elkaar?

● Hoe organiseren we onze interactief beleid op een inclusieve manier?

● Hoe geeft de gemeente vorm aan haar voorbeeldfunctie? 

Samen met inwoners zijn doelstellingen geformuleerd. Het is de bedoeling om deze de komende vier jaar

samen met de inwoners te monitoren.

De Lokale Inclusie Agenda krijgt niet een eigen uitvoeringsagenda, maar sluit aan bij lopende projecten. We

zetten in op het verder ontwikkelen van vaardigheden, het verspreiden van ervaringen (wat werkt, wat werkt

niet). Dit doen we in samenwerking met de Harderwijk Academie.

Het werk is divers:

● Organiseren en begeleiden van een netwerk van inwoners met wie we samen de Lokale Inclusie

Agenda gaan monitoren. 

● Intern collega’s bij de Lokale Inclusie Agenda betrekken.

● Faciliteren van het leren en ontwikkelen.

Wat heeft de opdracht te bieden?

De Lokale Inclusie Agenda:

● Is heel breed, je komt met heel veel activiteiten van de gemeente in aanraking (van sociaal tot

ruimtelijk beleid, van dienstverlening tot participatiebeleid etc);

● Kent een uitgebreid extern traject (met participatie van inwoners) én intern traject (leren en

ontwikkelen);

● Is een nieuw instrument en de uitvoering daarvan is in zekere zin een ontdekkingstocht.



Ontwikkeling omgevingsplan

Samenvatting van organisatie en domein/team

Het team Ruimtelijke Dienstverlening bestaat uit 25 medewerkers. Het team vormt het eerste aanspreekpunt

voor inwoners, bedrijven en instellingen als het gaat om de fysieke leefomgeving. Het is verantwoordelijk voor

het opstellen en begeleiden van bestemmingsplannen en ruimtelijke procedures, voor het behandelen van

nieuwe initiatieven en allerhande vergunningen, voor toezicht en handhaving en voor bedrijfscontacten en de

verkoop van bedrijfskavels. Belangrijkste opgave voor de komende tijd is de voorbereiding op de

Omgevingswet, met een belangrijk accent op het ontwikkelen van het omgevingsplan (incl. toepasbare regels),

vergunningverlening en de Wet kwaliteitsborging. De trainee werkt direct samen met de adviseurs ruimtelijke

ordening.

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

Je zult vooral worden ingezet bij de ontwikkeling van het omgevingsplan. Vraagstukken daarbij zijn hoe diverse

thema’s, zoals bijvoorbeeld de energietransitie en klimaatadaptatie vertaald kunnen worden naar het

omgevingsplan. Ander vraagstuk is hoe in het omgevingsplan omgegaan kan worden met milieuhinder van

bedrijven in relatie tot woningbouwontwikkeling.

Naast mede ontwikkelen van het omgevingsplan kan je mede adviseren op het werkterrein van de ruimtelijke

ordening binnen diverse projecten en gebiedsontwikkelingen.

Wat heeft de opdracht te bieden?

Je kan ervaring opdoen binnen het brede aandachtsgebied van ruimtelijke ordening. Je werkt binnen en buiten

de organisatie samen met mensen op diverse vakgebieden. Samen met ervaren medewerkers ben je

vernieuwend bezig met de kansen en mogelijkheden die het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet

biedt.



Bijdragen aan uitvoering duurzaamheidsagenda

Samenvatting van organisatie en domein/team

Het team Ruimtelijk Beleid bestaat uit 30 medewerkers. Het team is verantwoordelijk voor het opstellen en

begeleiden ruimtelijke visies en het opstellen en uitvoeren van ruimtelijk beleid. Hierbij kun je denken aan

beleidsthema’s als economie, cultureel erfgoed, wonen, toerisme en recreatie, mobiliteit en duurzaamheid. Een

belangrijkste opgave voor de komende tijd is het uitvoeren van de duurzaamheidsagenda. Op deze agenda

staan onderwerpen en projecten op  vier pijlers: klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulariteit en

energietransitie. Je werkt direct samen met de adviseurs op deze pijlers. Er is ruimte voor 1 of 2 trainees op

deze opdracht.

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

Je zult worden ingezet bij de uitvoering van de duurzaamheidsagenda. Samen met de trainee kijken we op

welke specifieke vraagstukken de inzet het best tot zijn recht komt. Bijvoorbeeld op het gebied van een van de

pijlers of juist in combinatie met mobiliteit, toerisme of economie. 

Vraagstukken die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: hoe diverse thema’s kunnen worden gedeeld met

inwoners en maatschappelijke organisaties. Ander vraagstuk is hoe de duurzame doelstellingen ook bij andere

collega’s uit onze organisatie onder de aandacht kunnen worden gebracht.  

Naast mede uitvoeren van de duurzaamheidsagenda kan de trainee ook adviseren op het werkterrein van de

ruimtelijke plannen en projecten binnen diverse projecten en gebiedsontwikkelingen.

Wat heeft de opdracht te bieden?

Je kan ervaring opdoen binnen het brede vak van duurzaamheid. Je werkt binnen en buiten de organisatie

samen met mensen op diverse vakgebieden binnen de fysieke leefomgeving. Samen met ervaren medewerkers

is de trainee vernieuwend bezig met duurzaamheidsthema’s.



Ondersteuning op vastgoed juridisch vlak

Samenvatting van organisatie en domein/team

Het ruimtelijk projectenbureau bestaat sinds 1 januari 2021 en is nog in ontwikkeling. Binnen het team zijn vier

clusters: Vastgoed en Grondzaken, Stedenbouw, Projectmanagement en Planeconomie. Het cluster vastgoed en

grondzaken werkt in ruimtelijke projecten nauw samen met planeconomie en projectmanagement (anterieure

overeenkomsten, privaatrechtelijke overeenkomsten); daarnaast op privaatrechtelijk gebied aan

grondovereenkomsten, huur- en pachtovereenkomsten. 

Binnen het domein Stad en Omgeving werken wij aan de ruimtelijke ontwikkeling van woonwijken,

bedrijventerreinen en maatschappelijke functies. We werken aan uitbreidingslocaties en aan inbreiding. De

gemeente Harderwijk voert zowel actief als faciliterend grondbeleid. Onze cluster vastgoed en grondzaken is

daarnaast verantwoordelijk voor het strategisch beheer van het gemeentelijk vastgoed, aan- en verkoop van

grond en huur- en pachtovereenkomsten.

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

Je zal vooral worden ingezet bij het opstellen en beheren van huur- en pachtovereenkomsten en anterieure

(kostenverhaals-)overeenkomsten. Het gaat hierbij zowel om adviserend als om inhoudelijk werk. Daarnaast is

het mogelijk dat je hulp wordt gevraagd bij het beheer van overeenkomsten en/of de administratieve kant,

zoals contact met notarissen etc..

Wat heeft de opdracht te bieden?

Je kan ervaring opdoen met de juridische kant van projectontwikkeling, grondzaken en vastgoed. Je werkt

binnen en buiten de organisatie samen met mensen op diverse vakgebieden binnen de fysieke leefomgeving. Je

wordt geconfronteerd met de overlappen en gaten tussen privaat- en publiekrecht en de consequenties van het

aangaan en beheren van overeenkomsten.



Horecabeleid en veiligheidsbeleid

Samenvatting van organisatie en domein/team

Het team Bestuur & Organisatie richt zich op regievoering op verbonden partijen, klachtencoördinatie,

coördinatie Wet Bibob, bestuursadvisering, coördinatie horeca, procesmanagement en secretariële

ondersteuning aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris en het college van burgemeester en

wethouders. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied

van de openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing en (integrale) handhaving. Verder is binnen team B&O de

centrale juridische advisering ondergebracht op met name het terrein van beleid en verordeningen, openbare

orde en veiligheid, handhaving, nadeelcompensatie, samenwerking en bevoegdheden. Ook wordt vanuit het

team de Harderwijk Academie bemenst.

Je werkt samen met de horecacoordinator en met een aantal mensen van OOV (openbare orde en veiligheid).

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

De opdracht richt zicht op het ontwikkelen van het horecabeleid en het versterken van het integraal

veiligheidsbeleid. Het huidige beleid rond horeca is sterk verouderd. We willen het beleid gaan actualiseren.

Horecabeleid is verder breed: terrassen, sluitingstijden, alcoholwet, bestemmingsplan e.d..

Wat heeft de opdracht te bieden?

Mooie opdracht waarin je ervaring kan opdoen met multidisciplinaire samenwerking, met het tot stand

brengen van een beleidsplan, dicht tegen het gemeentebestuur aan, in nauwe samenwerking met de

samenleving.



Proces Havengebied

Samenvatting van organisatie en domein/team

Harderwijk is een ondernemende gemeente met een open en menselijk karakter waar men op een ontspannen

wijze kan wonen, werken en genieten. Hiervoor wil de gemeente Harderwijk zich dan ook samen met haar

medewerkers volledig inzetten. Dit doen we door middel van een ‘kleinere’ en flexibele overheid, waardoor we

onze inwoners faciliteren in plaats van reguleren. Samenwerken en netwerken met de inwoners staat centraal.

Formeel is het een opdracht binnen team Stadstoezicht waar de 3 havenmeesters van de gemeente Harderwijk

onderdeel van zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering in het havengebied ten aanzien van de

beroepsvaart en de pleziervaart. Daarnaast werkt de trainee vooral ook samen met diverse

beleidsmedewerkers uit diverse teams.

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

In het havengebied vindt een samenspel plaats van bewoners, diverse toeristengroepen en diverse typen

ondernemer. Al deze groepen hebben een eigen identiteit en wensen cq verwachtingen. Dit moet worden

verpakt in 1 concept.

Daarnaast vinden er al enige jaren uitgebreide werkzaamheden plaats in dit gebied en deze werkzaamheden

houden de komende jaren nog aan. Ook dit moet worden ingepast in het eerste beschreven krachtenveld.

Doel is om te komen tot een meerjarige planning welke niet primair moet worden uitgewerkt in een

kalenderplanning, maar meer in een beschrijving van kansen en bedreigingen in het hierboven beschreven

spanningsveld.

Het gaat dan om een krachtenveld waar uitvoering, beleid en projectmatige bouw moet worden meegenomen.

Wat heeft de opdracht te bieden?

De ideale trainee moet vooral in staat zijn om diverse belangen goed inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het niet

alleen om belangen van diverse groepen personen maar vooral ook om belangen en voorkeuren van diverse

functiegroepen (uitvoering, beleid, strategie). De trainee zal daarom stevig in zijn/haar schoenen moeten staan

om zich staande te kunnen houden in dit krachtenveld.



Griffie

Samenvatting van organisatie en domein/team

De griffie van Harderwijk bestaat uit de raadsgriffier en 2 raadsadviseurs / commissiegriffiers. De secretaris van

de rekenkamercommissie Ermelo - Harderwijk valt organisatorisch ook onder de griffie Harderwijk, en wordt op

dit moment ingevuld door 1 van de raadsadviseurs. De griffie is een dynamische werkplek, die zich richt op de

inwoners. Een aantal inwoners zijn gekozen, dat zijn de raadsleden die in het bijzonder door de griffie worden

ondersteund en geadviseerd. De griffie richt het proces rond besluitvorming in vanuit het belang van de

gemeenteraad. Je wordt als trainee onderdeel van het team van de griffie.

Samenvatting van het kennisveld van de opdracht

De trainee van de griffie kan (als gekozen wordt voor alle 3 de fases door 1 trainee) volledig opgeleid worden

tot raadsgriffier. Als wordt gekozen voor één fase van 8 maanden kan een kennismaking met het vakgebied

plaatsvinden en ligt het zwaartepunt meer op uitvoering en iets minder op advisering.

Binnen 1 fase kan het het opzetten van de jongerenraad als project uitgevoerd kunnen worden.

Taken:

● Opzetten van jongerenraad in overleg met een in te stellen raadswerkgroep.

● Schrijven raadsvoorstel jongerenraad.

● Opleveren draaiboek verkiezingen jongerenraad.

● Taken uitvoeren van de commissiegriffier: inrichten proces van besluitvorming door de raad afhankelijk

van het onderwerp en de betrokkenheid van inwoners hierbij.

● Organiseren werkbezoeken van de gemeenteraad.

● Secretaris van de onafhankelijke rekenkamercommissie.

● Begeleiden en initiëren initiatieven rond participatie en innovatieve (bestuurlijke) ontwikkeling.

● Communicatie van raadsbesluiten en raadsactiviteiten via (social)media.

Wat heeft de opdracht te bieden?

De griffie is een dynamisch werkveld waar alles samenkomt waar inwoners zich druk om maken. Bij de

verbinding met de inwoners moet je regelmatig een brug slaan, je kan hierin bij de griffie een belangrijke rol

vervullen.


