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DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND 
Zuid-Holland is met 3,6 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. De unieke ligging aan 
zee en in de Hollandse Delta maakt dat de provincie van oudsher een belangrijke rol speelt in Nederland. Zij 
levert een forse bijdrage aan de economie met de haven van Rotterdam, de glastuinbouw in het Westland 
en de teelt van bollen in de Bollenstreek. Er studeren 74.000 studenten aan drie topuniversiteiten en elk jaar 
worden 2,4 miljoen toeristen verwelkomd die hier genieten van de zee en de duinen, gevarieerde 
polderlandschappen met historische dorpskernen en van moderne architectuur en toonaangevende 
musea. Al die bedrijvigheid en al die mensen maken ook dat de provincie voor een aantal uitdagingen staat. 
Hoe blijf je goed bereikbaar? Hoe ga je om met de schaarse ruimte en energiebronnen? Hoe blijf je 
innoveren en op kop lopen? De provincie Zuid-Holland werkt samen met medeoverheden, bedrijven, 
kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de beantwoording van dat soort vragen. 

Om de uitdagingen waarvoor de provincie staat adequaat aan te pakken, is de organisatie zich gaan 
vormen rondom de kernopgaven die zijn gedefinieerd en hierbij ‘opgavegericht’ gaan werken.  
 
 
DE AFDELING BESTUUR EN HET BUREAU KABINET 
Het Kabinet heeft een eigenstandige positie, maar maakt tegelijkertijd ook deel uit van de afdeling Bestuur. 
Door deze positionering kan de interne samenwerking versterkt worden. De prioriteitstelling op inhoud en 
bemensing is een gezamenlijke MT-verantwoordelijkheid. 
 
De afdeling Bestuur staat voor de integraliteit en consistentie van beleid en bestuur. Dit gebeurt door te 
signaleren, te adviseren, te coördineren, te verbinden en toezicht te houden. De afdeling is verantwoordelijk 
voor een eenduidig provinciaal rolprofiel met een heldere taakopvatting en sturingsfilosofie. Er wordt 
gezorgd voor strategische bestuurlijke positionering van de provincie richting Brussel, Ministerie van BZK, 
andere provincies, grote steden, regio’s en gemeentebesturen. Vanuit deze concernbelangen is ook de 
advisering aan en ondersteuning van Gedeputeerde Staten (zowel individueel als collectief), directie- en 
concernteam als collectief, provinciesecretaris en Commissaris van de Koning (zowel provinciale- als 
rijkstaken) belegd bij de afdeling Bestuur. 
 
Het MT van de afdeling Bestuur bestaat uit 5 leden. Naast de chef Kabinet en het afdelingshoofd zijn er nog 
3 managers verantwoordelijk voor de bureaus Bestuurlijke Zaken en Toezicht en Beleidscoördinatie en 
Advies. Binnen het MT worden de opgaven verdeeld. De ambitie is om de opgavegerichte werkwijze ook op 
MT-niveau verder te ontwikkelen.  
 
 
HET KABINET 
Het bureau Kabinet ondersteunt met name de bestuurlijke positie en de rijkstaken van de CdK . Dit betreft 
een breed werkterrein, van burgemeestersbenoemingen tot acteren bij bestuurlijke conflicten, het 
beantwoorden van burgerbrieven, van adviseren over Koninklijke onderscheidingen tot de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing in de provincie.  
 
Binnen dit bureau zijn o.a. de volgende taken belegd: 

• Ondersteunen van burgemeesters op thema’s als ondermijning, integriteit, bestuurlijke problemen 

en weerbaar besturen; 

• Het ondersteunen en begeleiden van burgemeesters in hun persoonlijke ontwikkeling; 

• Het begeleiden van burgemeestersprocedures  en het benoemen (door de CdK) van waarnemend 

burgemeesters; 

• Het ondersteunen van de CdK bij zijn toezichthoudende rol ten aanzien van de veiligheidsregio’s; 

• Het begeleiden van de CdK bij Koninklijke evenementen; 

• Het adviseren over de Koninklijke onderscheidingen en predikaten. 

 

Het bureau Kabinet is onderverdeeld in: 



 

• Een chef Kabinet; 

• Team burgemeesters- en veiligheidszaken; 

• Team ondersteuning. 

 

Het bureau Kabinet telt 20 medewerkers, inclusief de secretaressepool van de afdeling. 

 

In verband met pensionering van de huidige kabinetschef is de provincie Zuid-Holland op zoek naar een 

opvolger.  

 
 
DE OPDRACHT 
De afgelopen jaren is een solide Kabinet opgebouwd met vakvolwassen medewerkers die vanuit een 
stevige basis professioneel hun taken uitvoeren. In een werkveld dat sterk in ontwikkeling is, is ook een 
verdere ontwikkeling van bureau Kabinet vanzelfsprekend. Van de nieuwe chef Kabinet wordt gevraagd om 
samen met de medewerkers van het Kabinet de komende jaren de strategische ambitie verder in te vullen 
en uit te bouwen. Dat heeft enerzijds een interne dimensie: het versterken van de verbinding binnen de 
provinciale organisatie met andere beleidsterreinen. Maar nadrukkelijk ook een externe dimensie: 
aansluiten bij de bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken in bestuurlijk Zuid-Holland. Een open, 
verbindende, verkennende en initiatiefrijke rol van het bureau wordt daarom nog belangrijker. 
 

Gezien deze opdracht wordt nu een eigentijdse chef Kabinet gevraagd die het Kabinet kan begeleiden bij 

deze ontwikkelopgave naar een ‘Kabinet moderne stijl’. Hiervoor wordt iemand gevraagd die positie en rol 

van het Kabinet intrinsiek begrijpt en gevoel heeft voor verhoudingen en protocollen. En tegelijkertijd óók 

met een frisse en open blik naar maatschappelijke ontwikkelingen kijkt en signaleert en het kabinet ook 

hierin een rol kan geven. Dit vraagt enthousiasme, omgevingsbewustzijn, inventiviteit en lef, en om iemand 

die medewerkers op stimulerende en positieve wijze hierin meeneemt.    

 

 

WAT GA JE DOEN? 

Je geeft leiding aan het bureau Kabinet: 

• In de dagelijkse praktijk weet je de lange termijn ontwikkeling van het bureau te bewaken en weet je 

in het hier en nu steeds een goede balans te realiseren tussen ambities en kansen enerzijds en de 

beschikbare capaciteit anderzijds; 

• Je vult samen met de medewerkers de strategische ambitie voor meer interne en externe 

verbinding in.  Daarbij enthousiasmeer en coach je en breng je medewerkers in positie, spreekt aan 

en weet ook grenzen te stellen en bewaken; 

• Je geeft invulling aan een opgavegerichte werkwijze binnen het Kabinet en bevordert het denken in 

opgaven i.p.v. taken; 

• Je maakt met de plaatsvervangend kabinetschef afspraken over een goede werkverdeling.  

 

Je bent aanspreekpunt, adviseur en sparringpartner voor de CdK en de burgemeesters in Zuid-Holland: 

• Je weet wat bestuurders beweegt en kunt daarop reflecteren en adviseren. Ook in soms zeer 

complexe en gevoelige bestuurlijke vraagstukken; 

• Je onderhoudt actief jouw netwerk bij o.a. veiligheidsregio’s, gemeenten, kring van kabinetschefs, 

BZK en JenV; 

• Je bent aanspreekpunt voor mogelijk geïnteresseerden voor het ambt burgemeester. En je 

ondersteunt de CdK bij het selecteren van kandidaten in de burgemeestersprocedures en bij het 

benoemen van waarnemers. 

 



 

Je bent MT lid van de afdeling Bestuur:  

• Je draagt bij aan de opgavegerichte organisatieontwikkeling en je bevordert actief de 

samenwerking binnen en buiten de afdeling; 

• Je weet je weg binnen de provinciale organisatie te vinden en ziet de meerwaarde van een goede 
inhoudelijke samenwerking met andere afdelingen. 

 
 
WAT NEEM JE MEE 
Gezocht wordt een integere, energieke en stevige persoonlijkheid want het gaat hier om een complexe 

functie in een complex werkveld.  Je kunt zowel manager als adviseur zijn. Je hebt natuurlijk 

gezag/overwicht en je bent en blijft benaderbaar en enthousiasmerend voor jouw medewerkers. Je geeft 

ruimte waar het kan, en geeft sturing waar het moet. Daarnaast snap je de protocollaire wereld en bent dus 

ook zelf een visitekaartje van de provincie naar onze externe partners toe, in het bijzonder de 52 

burgemeesters in Zuid-Holland. Je bent een netwerker van nature. Uiteraard heb je kennis van het openbaar 

bestuur, de rol en positie van de provincie en de CdK daarbinnen. Je weet de ontwikkelingen op het 

vakgebied ook te vertalen in de verdere ontwikkeling van de strategische agenda. Een uitstekend gevoel 

voor politiek bestuurlijke verhoudingen is dan ook onontbeerlijk. Je bent empathisch. Je weet 

zorgvuldigheid met daadkracht te combineren en weet wanneer unieke situaties om unieke oplossingen 

vragen. 

 

• Academische of WO achtergrond; 

• Minimaal 5 jaar ervaring als leidinggevende aan een team van professionals; 

• Minimaal 8 jaar werkervaring binnen of met het openbaar bestuur en oog voor de positie van 

bestuurders daarin; 

• Een goed en aantoonbaar netwerk of je hebt bewezen dit snel op te kunnen bouwen. 

 
Ook kandidaten die géén achtergrond in de publieke sector hebben, maar wel aantoonbare affiniteit met het 

openbaar bestuur hebben, worden van harte uitgenodigd te reageren. Deze functie biedt een unieke kans 

om je onder te dompelen in het openbaar bestuur. 

 
 
WAT IS JE STIJL VAN LEIDINGGEVEN? 
Jij schakelt makkelijk  tussen diverse managementstijlen. Je bent voor je medewerkers goed 
aanspreekbaar. Je brengt je medewerkers in positie. Je fungeert als sparringpartner en stimuleert hen om 
zich te ontwikkelen en te groeien als professional en als team. 
 
 
WAT BIEDT DE PROVINCIE 
De functie van chef Kabinet is een unieke functie, waar er maar 12 van zijn in Nederland. Je geeft leiding 
aan het Kabinet dat de CdK ondersteunt en bent ook diens adviseur en sparringpartner. Tevens maak je 
deel uit van het MT van de afdeling Bestuur.  De functie van chef Kabinet biedt je een interessante plek in 
het hart van bestuurlijk Zuid-Holland.  
 
Mede afhankelijk van ervaring en kennis vindt inschaling in schaal 15 of 16 plaats. Dit betekent een 
maximum salaris van € 98.989,32,- bruto per jaar, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Daarnaast heb je 
de beschikking over een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit wordt maandelijks 
opgebouwd en de hoogte ervan is afhankelijk van salaris en eventuele toeslagen. Het IKB (inclusief 
vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en tegemoetkoming ziektekosten) bedraagt 22% van het jaarsalaris. Je 
kunt het IKB aanwenden voor bepaalde doelen of laten uitbetalen, je kunt daar maandelijks keuzes in 
maken.  
 



 

DE PROCEDURE 
De provincie Zuid-Holland wordt in deze procedure begeleidt door Merwede Executive Search. 
Uw sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kun je tot uiterlijk zaterdag 11 oktober sturen 
naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact 
opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503. 
De werving voor deze procedure vindt gelijktijdig intern en extern plaats. 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 provincie Zuid-Holland vinden plaats op maandag 4 november en een eventueel vervolggesprek op 
woensdag 6 november. 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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