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DE GEMEENTE WEST BETUWE 
 
West Betuwe is een groene, kleurrijke gemeente waar het heerlijk wonen en werken is. Waar 
iedereen zich welkom en goed geholpen voelt. Waar een vruchtbare bodem voor samenwerking 
zorgt dat de gemeenschap tot volle bloei komt. Gemeente West Betuwe is gastvrij en dichtbij. 
West Betuwe is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, 
Neerijnen en Lingewaal. West Betuwe ligt mooi centraal, per auto en ov nog geen half uur van 
bijvoorbeeld Den Bosch en Utrecht vandaan.  
 
Onder de noemer “Samen West Betuws Werken” ontwikkelt de organisatie zich als een lerende 
en toekomstbestendige organisatie. Gekozen is om de organisatie verder te ontwikkelen in 
netwerk- en opgavegericht werken. Uitgangspunt hierbij is dat het resultaat voorop staat en niet 
de vorm. Dit betekent dat gaandeweg de organisatie en cultuur steeds meer kleur en een eigen 
karakter krijgen. Deze beweging daagt uit en biedt de professionals van West Betuwe volop 
kans zich breed te ontwikkelen. 
 
 
HET TEAM COMMUNICATIE 
 
Het team bestaat uit 2 senior adviseurs (waarvan 1 vacature), 3 medior adviseurs en 3 
algemeen medewerkers, waaronder één vormgever. Het team staat onder leiding van een 
teamleider. Aandachtsvelden zijn onderling verdeeld op basis van expertise en interesse, en 
zoals kenmerkend is voor de gemeente West Betuwe geldt ook hier dat dit niet in beton 
gegoten is. Het team is jong van geest én in leeftijd (gemiddeld 42 jaar). Gedeeld worden een 
nuchtere geest, een aanpakkersmentaliteit en pragmatisme die bij de regio rivierenland passen. 
 
Met enthousiasme wordt nu uitgekeken naar een senior communicatieadviseur met ruime 
ervaring in de publieke sector die het team zowel professioneel komt versterken als ook 
persoonlijk eigen kleur toevoegt. 
 
 
DE FUNCTIE EN DE OPGAVE  - WAT GA JE DOEN EN WAT NEEM JE MEE? 
 
Als senior communicatieadviseur geef je strategisch communicatieadvies over complexe 
organisatorische en bestuurlijke vraagstukken. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor de 
directie en vervult vanuit je expertise een belangrijke adviesrol bij de organisatieontwikkeling. Je 
bent ook een stevige gesprekspartner voor een aantal wethouders. Voor hen verzorg je de 
perscontacten en de woordvoering.  
 
Continu wordt gewerkt aan het verbeteren van de interne en externe communicatie. Het team 
communicatie heeft daarbij de regie op het communicatiever maken van de organisatie. Als 
adviseur weet je het communicatiebewustzijn van de organisatie te vergroten en je collega’s te 
verleiden om duidelijker en effectiever te communiceren en zich meer beeldend, boeiend en 
bondig te uiten. 
 
Voor de nieuwe senior communicatieadviseur ligt specifiek een aantal boeiende opgaven voor: 
 
1. Communicatievisie 
Van jou wordt verwacht dat je een uitgesproken visie hebt op communicatie en op hoe 
communicatie kan bijdragen aan de organisatiedoelen. Je bent een van de dragende krachten 
bij de ontwikkeling van een professionele communicatievisie voor de nieuwe organisatie.  
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2. Citybranding/gebiedsmarketing 
De fusiegemeente West Betuwe bestaat uit 26 kernen met een eigen karakter. Voor de senior 
communicatieadviseur een mooie uitdaging om het karakter en de aantrekkelijkheid van de 
nieuwe gemeente mee op de kaart te zetten bij en voor bewoners, bezoekers, bedrijven en 
andere belanghebbenden. Gevraagd wordt nu een adviseur die hiermee ervaring heeft.  
 
3. Dienstverlening en participatie 
In alles wat de gemeente West Betuwe doet staat de samenleving centraal. Een veranderende 
maatschappij vraagt om een andere rol van de overheid. Een rol die van (ver)zorgend en 
sturend opschuift naar meer faciliterend, ondersteunend en co-creërend. Het is hierbij de 
uitdaging om inwoners, ondernemers en andere (maatschappelijke) partners actiever te 
betrekken bij de dienstverlening van de gemeente. Participatie is daarbij een sleutelwoord. Van 
de nieuwe communicatieadviseur wordt verwacht dat deze een beeld heeft van de 
veranderende rol van de (gemeentelijke) overheid en de creativiteit heeft om een omslag in 
interactief communiceren met de samenleving te begeleiden (van push naar pull).  
 
Verder heb je samen met je collega’s een rol in de lokale en regionale crisisorganisatie.  
 
 
Samenvattend wacht een veelzijdig mooie functie en een aantal boeiende opgaven waarin je 
zowel als team als eigenstandig stevig je tanden kunt zetten. Gezocht wordt hiervoor naar een 
ervaren communicatieprofessional die de positie van de gemeente in de samenleving snapt en 
weer nieuwe expertise en deskundigheid meeneemt. Je bent creatief, kunt out of the box 
denken en brengt nieuwe energie en een frisse blik. Je bent een strategisch denker met een 
hands-on-mentaliteit. 
 
De beoogde kandidaat heeft ruime ervaring als communicatieadviseur bij een gemeente. Ook 
kandidaten met ervaring in andere omgevingen binnen de (semi-)publieke sector die zich 
herkennen in het profiel worden van harte uitgenodigd te reageren!  
 
 
FUNCTIE EISEN 

 
- WO werk- en denkniveau; 
- meerdere jaren ervaring als communicatieadviseur in de (semi-)publieke sector; 
- strategisch denker én doener; 
- organisatie en omgevingssensitief en weet wat er speelt in de samenleving; 
- visie op interactieve communicatie & marketing (en weet social media effectief in te zetten);  
-stevige sparringpartner en adviseur. 
 
 
Persoonskenmerken: creatieve geest, out of the box/buiten kaders durven denken, pro-actief, 
soepel communicator, zichtbaar, stressbestendig, snel kunnen schakelen tussen verschillende 
dossiers. 
 
 
WAT BIEDT WEST BETUWE  
 
De gemeente West Betuwe is volop in ontwikkeling. Nieuwe inbreng wordt omarmd en is mede 
vormend voor het profiel van de organisatie. West Betuwe biedt je de kans om bij te dragen aan 
de vorming van het unieke DNA van de gemeente. Een fantastische plek als je ambitieus bent 
en ook jezelf verder wilt ontwikkelen! 
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De functie is ingedeeld in schaal 11. Dit betekent een salaris van maximaal € 5.169,- bruto per 
maand, op basis van een volledige (36-urige) werkweek. Aanvullend daarop is er het 
Individueel Keuze Budget (IKB), dat 17,05% van het bruto salaris bedraagt. Het IKB is een 
bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Het IKB kan vrij 
ingezet worden voor het kopen van extra verlof, extra inkomen door uitbetaling, etc. Je kunt 
hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. De 
gemeente kent een 36-urige werkweek en flexibele werktijden. In aanvang wordt een 
jaarcontract geboden dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. 
 
 
DE PROCEDURE  
 
De gemeente West Betuwe wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. 
Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kun je tot en met zaterdag 14 
november 2020 sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie 
over de vacature kun je 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. Een assessment maakt onderdeel uit van de 
procedure. Het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, 
bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen ook deel uitmaken 
van het sollicitatieproces.  
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