
Gemeente Molenlanden is een innovatieve 

gemeente in de Zuidelijke Randstad met 20 

kernen en een grenzeloze ambitie. Als je houdt 

van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid 

pas je goed bij onze manier van werken. We 

hebben bijvoorbeeld geen leidinggevenden, 

maar zelforganiserende teams die 

verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 

taken. Al voor het coronatijdperk werkten wij 

plaats- en tijdonafhankelijk. Ook krijg je alle 

ruimte om inhoud te geven aan je nieuwe baan.  

Dit ga je doen  

Jij bent een professional op het gebied van ruimtelijke ordening.  Je 

doet wat je graag wilt en waar je goed in bent. Oplossingen vinden 

voor ruimtelijke strategische en tactische vraagstukken en team 

overstijgende opgaven met een ruimtelijke component. Zo start je 

direct met het ontwikkelen van de Molenlandse omgevingsvisie. 

Hoe leuk is het om richting te geven aan de samenwerking met 

belangrijke partners, inwoners en organisaties in onze gemeente. Jij 

wordt de trekker van een belangrijk instrument dat met de 

Omgevingswet geïntroduceerd wordt, zoals de omgevingsvisie of 

het omgevingsplan. Als RO-strateeg weet je wat er speelt. Daardoor 

kun je verschillende ruimtelijke initiatieven op het schaalniveau van 

de regio, gemeente en dorpen in samenhang brengen. Je adviseert 

over de inhoud, het proces en de rolneming van de gemeente aan 

collega’s binnen de hele organisatie en het dagelijks bestuur.   

Dit ben jij 

Je hebt minimaal een Hbo werk- en denkniveau en aantoonbare 

kennis van en ervaring met integrale ruimtelijke opgaven en 

ontwikkelingen. Landelijk en provinciaal volg je wat er speelt qua 

beleid, innovatie en visie. Dit weet je te vertalen naar onze lokale 

situatie.  

Je schakelt makkelijk tussen het niveau van de regio, gemeente en 

dorpen (en de verbinding daartussen). Daardoor kun je een 

gedragen overkoepelende strategische RO-visie en/of advies 

ontwikkelen. Je ziet het resultaat al voor ogen en hebt de drive en 

het vermogen om zaken verder te brengen. Voor bedrijven, 

bewoners, overheden, bestuur en collega’s ben je dan ook een 

kundige en prettige gesprekspartner. Inhoudelijk sterk, maar ook 

een inspirator en motivator. Binnen je functie bouw je een netwerk 

op dat je goed onderhoudt. Je hebt een politieke en bestuurlijke 

sensitiviteit die we terugzien in je aanpak. Binnen een jong en 

enthousiast team denk je  mee over ontwikkeling en groei. Je frisse 

blik en verrassende ideeën zijn welkom.   

Aanbod 

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal 

€ 5.372,- per maand (CAO gemeenten, schaal 11) bij een 36-urige 

werkweek. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm 

van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van de 

arbeidsvoorwaarden naar eigen wensen kunt inrichten. Verder biedt 

de gemeente een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor 

loopbaanontwikkeling, goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

conform de CAO gemeenten. 

Meer informatie? 

Heb je inhoudelijke vragen over deze baan? Neem dan contact op 

met Lida Bode, 06-317 525 17, lida.bode@ jouwgemeente.nl. 

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Alice 

Bosse, HR-adviseur, 06-317 525 21, alice.bosse@ 

jouwgemeente.nl. Mail je sollicitatiebrief en cv naar Lizette 

Jumnoodoo, hrmolenlanden@jouwgemeente.nl. 

 

 

   

 

 


