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DE GEMEENTE DELFT 
 
Delft is een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische 
binnenstad (en om Delfts blauw). Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en 
Deltares. Een stad van monumenten en experimenten. 
Delft heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven. De jongste 
oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. Ook 
vandaag kijkt de stad reikhalzend uit naar morgen. Het bepaalt de agenda van het bestuur en de 
gemeentelijke organisatie. Spraakmakende infrastructurele projecten, sociale en bestuurlijke 
vernieuwing. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen. 
 
 
HET ORGANISATIEMODEL 
 
Om de opgaven voor de stad te kunnen realiseren heeft Delft gekozen voor een platte 
organisatiestructuur. Met als ruggengraat voor de sturing het samenspel tussen strategische 
beleidsvorming (waarom), programmering (wat) en uitvoering (hoe). Deze inrichting maakt een 
helder onderscheid in rollen en een goede (proces)sturing mogelijk.  
 
De lijnorganisatie bestaat uit twee managementlagen: de directie en de managers van de 
afdelingen. Het primaire proces is verdeeld over portefeuilles (met daarbinnen afdelingen): 
Samenleving en Veiligheid, Ruimte en Economie, Dienstverlening en Bestuur.  
 
Om het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap nog beter vorm en inhoud te kunnen geven 
beschikt Delft over 11 ambtelijk opdrachtgevers, die de functietitel programmeur hebben. In het 
ambtelijk samenspel richten de strategisch beleidsadviseurs zich op het ‘waarom’ , de 
programmeurs op het ‘wat’ en de uitvoering op het ‘hoe’. De uitvoering is in handen van de 
medewerkers van de afdelingen en maatschappelijke partners. De managers van de afdelingen 
zijn verantwoordelijk voor (de ontwikkeling van) mensen, middelen en methoden. 
 
De functie van programmeur bestaat op deze manier alléén bij de gemeente Delft en is daarmee 
uniek! 
 
 
DE OPDRACHTGEVER OFWEL DE PROGRAMMEUR 
  
De programmeurs vervullen een spilfunctie in de organisatie. Zij zijn de schakel tussen bestuur en 
ambtelijke organisatie, zijn de vertalers van de wensen van het college voor de ambtelijke 
organisatie. Zij vormen de verbinding tussen bestuurlijke wensen, wettelijke taken, beschikbaar 
budget en beschikbare capaciteit binnen de gemeente en externe samenwerkingspartners.  
 
De programmeur heeft vier rollen. Hij/zij is vertaler van (strategische) doelen en opgaven naar 
inspanningen. Hij/zij is vervolgens opdrachtgever en budgethouder voor alle te leveren 
inspanningen (processen, programma’s, projecten en procedures). Houdt vervolgens als 
regisseur regie op het samenspel tussen afdelingen, op de keten, op het portefeuillehouders 
overleg en op de externe contacten. En bewaakt tenslotte als monitor de afspraken en de 
voortgang, waarover hij/zij verantwoording aflegt aan het bestuur en de directeuren. 
 
De programmeurs leggen functioneel verantwoording af aan het Gemeentelijk Management 
Team en zijn hiërarchisch ondergebracht bij de portefeuille waarbinnen het werkveld valt. In 



 

3 

 

verband met pensionering van één van de programmeurs wordt gezocht wordt naar een 
programmeur met als aandachtsveld de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling. Deze is 
gepositioneerd binnen de portefeuille Samenleving en Veiligheid en rapporteert aan de directeur 
Samenleving en Veiligheid. 
 
 
DE PROGRAMMEUR WMO/WAT DOE JE ALS PROGRAMMEUR WMO? 
 
Binnen de portefeuille Samenleving en Veiligheid werk je met 4 andere programmeurs, die 
verantwoordelijk zijn voor de aandachtsvelden Werk en Inkomen, Jeugd, Wonen, Onderwijs, Sport, 
Cultuur en Maatschappelijke Voorzieningen. 
 
Als programmeur WMO heb je een breed aandachtsveld. De onderwerpen die binnen je taakveld 
liggen zijn onder meer: maatwerkvoorzieningen WMO, individuele verstrekkingen WMO 
(bijvoorbeeld hulp bij huishouden of scootmobielen), beschermd wonen, doelgroepenvervoer, 
vrouwenopvang/huiselijk geweld en kindermishandeling en aanpak verwarde personen. Een deel 
van de WMO-taken wordt uitgevoerd in samenwerking met regiogemeenten (H4). Als 
programmeur ben je ook verantwoordelijk voor de financiën WMO. Delft heeft, net als vrijwel alle 
andere gemeenten, te maken met een tekort binnen het sociaal domein. Om deze tekorten waar 
mogelijk te verkleinen is er het Actieplan Sociaal Domein. 
 
Naast aandacht voor de uitvoering van opdrachten die voortvloeien uit wettelijke taken en het 
Bestuursprogramma 2018-2022, wordt de komende periode bijzondere aandacht gevraagd voor: 

1. het zorgdragen voor de uitvoering van het Actieplan Sociaal Domein in de opgave om 
effectief beleid te voeren én het meedenken over innovaties; 

2. de resultaatsturing H4: waarbij je zorg draagt voor de juiste implementatie van de 
aanbesteding van maatwerkvoorzieningen WMO, die regionaal zijn aanbesteed; 

3. de doordecentralisatie en transformatie Beschermd Wonen; 
4. de uitvoering van een regiovisie Huiselijk Geweld. 

 
Voor de laatste drie opdrachten werk je regionaal samen en heeft Delft in een aantal gevallen een 
centrumfunctie. Dit betekent dat je als programmeur ook extern zichtbaar bent als opdrachtgever 
en nauwe contacten onderhoudt met andere gemeenten in de regio en met 
samenwerkingspartners als bijvoorbeeld Delft Support, Stichting Perspektief, GGZ Delfland, Pieter 
van Foreest en Delft voor Elkaar.  
 
Intern onderhoud je nauwe contacten met de wethouder. Dat is je bestuurlijke opdrachtgever met 
wie je de vertaling van wensen, voortgang in opdrachten en alles wat het taakveld van de WMO 
betreft bespreekt. Je bent het eerste aanspreekpunt en sparringpartner en vergezelt de 
wethouder regelmatig bij werkbezoeken en commissie- en raadsvergaderingen. Daarnaast heb je 
een uitgebreid intern netwerk van onder meer beleidsadviseurs die samen met jou vorm geven 
aan de opdrachten en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering hiervan, managers van de 
afdelingen die capaciteit beschikbaar stellen, financieel adviseurs en controllers ter 
ondersteuning van je financiële verantwoordelijkheid, de afdeling inkoop rondom aanbestedingen 
en de directeuren.  
 
Bijna de helft van het totaal beschikbare budget van de gemeente is bestemd voor de portefeuille 
Samenleving en Veiligheid. Zo’n 40 miljoen euro daarvan is bestemd voor de WMO. De 
programmeur WMO is budgethouder hiervan. Als programmeur WMO heb je hiermee de grote 
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verantwoordelijkheid, en voorál ook de kans om van substantiële waarde te zijn voor de mensen 
die het nodig hebben. In de opgave om effectief beleid te maken kun jij dus het verschil maken! 
 
 
DE INKLEURING 
 
De gemeente Delft is een ontwikkelgerichte gemeente die continu in beweging is. Interessant aan 
Delft is dat het alle grootstedelijke problematieken kent, en tegelijkertijd klein genoeg is om 
iedereen echt te kennen. Het Delftse karakter kenmerkt zich mede door een continue drang tot 
innovatie. Dit uit zich in een dynamische en informele werksfeer. Ook de 3-voudige sturing via de 
lijn, de programmeurs en de structuur van projecten en programma’s draagt bij aan een dynamiek 
waarin goede afstemming en het kunnen stellen van prioriteiten van belang is. Deze dynamische 
omgeving is bij uitstek geschikt voor iemand die zich in zo’n context senang voelt en actief en 
constructief wil bijdragen aan de verdere consolidatie naar een professionele en resultaatgerichte 
organisatie.  
 
Over de programmeurs wordt ook wel gezegd: “Het zijn hoogwaardige opdrachtgevers die stevig 
in hun schoenen staan, en met hun mentale wendbaarheid, omgevingsbewustzijn en politiek 
fingerspitzengefühl de verbinding vormen tussen bestuurlijke wensen, wettelijke taken en 
beschikbaar budget en capaciteit en de ambtelijke organisatie en samenwerkingspartners”. 
 
De functie van programmeur is veelzijdig en complex. Je opereert in een aanzienlijk krachtenveld 
van interne en externe actoren met elk hun eigen specialisme en belang. Als programmeur is het 
de uitdaging om als smeerolie in het geheel te fungeren en gezamenlijk tot resultaten te komen. 
Het is van belang om in deze complexe structuur steeds helder te zijn over wie welke rol heeft en 
rolvast te blijven. Dit betekent dat je een sterke persoonlijkheid bent die een autonome positie 
durft in te nemen. Tegelijkertijd beschik je over de kracht om te verbinden. Je bent sociaal 
vaardig, een soepele communicator en je hebt een brede stijlflexibiliteit ontwikkeld. Je weet door 
(inhoudelijke) argumenten én de wijze waarop je acteert gezag en draagvlak te creëren. Een 
zakelijk professionele houding past hierbij. 
 
Je hebt reeds ervaring in een rol dichtbij het bestuur. Je bent een ervaren sparringpartner op 
niveau en ziet het als jouw uitdaging om te fungeren als schakelpunt tussen bestuur en 
organisatie. Je hebt een scherpe analytische geest en het vermogen om boven de materie uit te 
stijgen. 
 
In de praktijk komen heldere opdrachten tot stand in goede afstemming en co-creatie met je 
opdrachtnemers. Hierbij stel je duidelijke kaders en randvoorwaarden ten aanzien van budget, 
prioriteiten, normen ten aanzien van kwaliteit, kwantiteit en marges. Het is de kunst om 
vervolgens te sturen op proces, integraliteit en resultaten en niet zelf te gaan handelen, dat laat je 
over aan je opdrachtnemers. Zij zijn de inhoudelijke experts. 
 
In verband met je financiële verantwoordelijkheid neem je kennis en ervaring mee met de 
financiële beleidscyclus en ben je bekend met de kadernota, programmabegroting, 
najaarsrapportage en jaarrekening. Hierbij word je ondersteund door de bedrijfseconomisch 
adviseurs. Als budgethouder monitor je en houd je, voor zover je invloed reikt, zoveel mogelijk grip 
op de kosten.  
 
Om je functie goed te kunnen vervullen hoef je nadrukkelijk géén inhoudsdeskundige op één van 
de expertisegebieden binnen het sociaal domein te zijn, maar heb je voldoende body op de inhoud 
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om gesprekspartner te zijn en tot heldere opdrachten te komen. Je hebt hiervoor kennis van 
recente ontwikkelingen in het sociaal domein en hebt affiniteit met het WMO werkveld. 
Samenvattend ben jij iemand die complexiteit omarmt, goed inzicht heeft in krachtenvelden en de 
smeerolie in het geheel kan zijn. Je durft een autonome positie in te nemen en weet tegelijkertijd 
verbinding te leggen en in de rol van opdrachtgever op resultaten te sturen. Je hebt kennis van 
recente ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de motivatie om bij te dragen aan de 
verbeteringen van resultaten en effectiviteit van het beleid in dit domein.  
 
Je neemt ervaringen mee vanuit verschillende rollen in meerdere organisaties, hebt dichtbij een 
bestuur geacteerd als bijvoorbeeld bestuursadviseur en combineert dit met ervaring als 
bijvoorbeeld project- of programmamanager. Óók mensen met relevante ervaring in het 
welzijnswerk en de jeugdzorg of met bijvoorbeeld raadservaring worden van harte uitgenodigd te 
reageren. 
 
 
FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES 
 
- WO werk- en denkniveau; 
- Kennis van recente ontwikkelingen in het sociaal domein en affiniteit met het WMO werkveld; 
- Ervaring in een politiek-bestuurlijke context en een rol dicht bij het bestuur vervuld hebben; 
- Aantoonbare ervaring met procesmanagement en project- en programmamanagement; 
- Aantoonbare ervaring op het gebied van regionale samenwerkingen en 

stakeholdermanagement; 
- Een autonome positie in durven nemen en tegelijkertijd verbindend zijn; 
- Sociaal vaardig en een soepele communicator; 
 
 
Persoonskenmerken: drive en realisatiekracht, verbinder, samenwerkingsgericht, 
omgevingsbewust, resultaatgericht, integraal- en ketenoverstijgend kunnen denken, innovatief 
durven zijn, situationeel kunnen handelen, sociaal vaardig en communicatieve souplesse, 
professioneel zakelijk, relativeringsvermogen en enige humor. 
 
 
WAT BIEDT DELFT 
 
Delft is volop in beweging. De functie van Programmeur WMO biedt je een unieke functie. Een 
interessante plek in dynamische omgeving. Je bent de verbindende schakel tussen bestuur en 
ambtelijke organisatie, waarbij je een rol van betekenis hebt in een sociaal domein dat altijd in 
beweging is.  
 
Werken in Delft betekent werken in een uitstekende (sociale) cohesie met collega’s die een 
gemeenschappelijke visie en doelstellingen delen én passie voor hun werk. Er wordt uitgekeken 
naar een leuke nieuwe collega die weer nieuwe ervaringen en inzichten komt brengen. 
 
Delft is actief gericht op de (persoonlijke) ontwikkeling van haar medewerkers. Dat betekent naast 
de mogelijkheden vanuit lerend werken ook deelname aan trainingen, opleidingen, 
congresbezoeken. Medewerkers worden gestimuleerd om ook zelf de verantwoordelijkheid te 
nemen om vanuit persoonlijke kwaliteiten optimaal te functioneren (persoonlijke leiderschap).   
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De functie is ingedeeld in schaal 13 CAR UWO. De gemeente Delft heeft goede 
arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget. 
 
 
DE PROCEDURE 
 
De gemeente Delft wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Uw 
sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u tot zondag 30 juni sturen naar 
danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. 
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met drs. Danielle Bogie op 
telefoonnummer 06 24788503. 
Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste 
selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten 
voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij de gemeente Delft vinden plaats 
op maandag 15 juli 2019. Een eventueel vervolggesprek op donderdag 18 juli 2019. Een 
assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, 
bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het 
sollicitatieproces. 
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