
 

 

Regisseur Ingenieursdiensten 
Max € 5.371 (schaal 11)  

 
Zuidplas zoekt een energieke Regisseur Ingenieursdiensten die samen met de clustermanager 
IBOR en de teamleden de Ingenieursdienst Zuidplas door ontwikkelt! Ben jij de regisseur, bindende 
factor en kwaliteitsbewaker van het team en sta jij voor een evenwichtige afweging van belangen 
en prettige samenwerking? 
 
Zuidplas: de gemeente die je laat groeien! 
Zuidplas is een fusiegemeente die bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan 
den IJssel en Zevenhuizen. De gemeente bestaat pas 11 jaar, en net als een echte tiener groeit ze 
hard. Dat biedt kansen: in je dagelijks werk én voor je carrière. Door de ligging tussen Rotterdam en 
Gouda kun je jezelf ook aan grootstedelijke vraagstukken wagen. De regio Midden-Holland waarin 
Zuidplas zich bevindt, is eigenlijk een soort Nederland in het klein; een interessant speelveld, zowel 
politiek als geografisch. 
  
Zuidplas groeit de komende jaren flink in inwoneraantal en daarmee ook in het aantal collega’s in 
de organisatie. Ze staat voor uitdagende opgaven en past de werkwijze aan op de vragen vanuit de 
samenleving. Om aan te sluiten op die ontwikkelingen is op interactieve manier een concernplan 
‘Zuidplas Groeit!’ en veranderplan gemaakt, inclusief een nieuwe organisatievisie voor Zuidplas. De 
organisatieontwikkeling heeft als stip op de horizon de hoofdopgaven: Opgavegericht, 
Zelforganiserend, Slagvaardig en Wendbaar en is nog in volle gang. 
 
De groei van de gemeente heeft grote impact op de benodigde infrastructuur en de inrichting van 
de openbare ruimte, zodat de gemeente aantrekkelijk en bereikbaar blijft. Daar mag jij een bijdrage 
aan leveren. Bij Zuidplas doe je werk dat er echt toe doet. Jij helpt mee aan de groei van de dorpen 
en zorgt ervoor dat de gemeente mooier en aantrekkelijker wordt. Nieuwsgierig naar de projecten 
binnen Zuidplas? Bekijk ze via: https://www.maakzuidplas.nl. 
 
Wat ga je doen als Regisseur Ingenieursdiensten? 
Vind je het leuk om operationeel een team van professionals binnen het vakgebied inhoudelijk aan 
te sturen? Is het voor jou een uitdaging om de samenwerking binnen het team te bevorderen en de 
collega teamleden in te zetten op hun kracht? Ben je doel- en resultaatgericht en 
omgevingsbewust? Ben je in staat de grote lijn vast te houden? Coördineer je makkelijk en stuur je 
tijdig bij met het oog op het afgesproken eindresultaat? Dit zijn zomaar een paar belangrijke vragen 
die we aan je stellen.  
 
Je komt te werken binnen de aantrekkelijke en innovatieve groeigemeente Zuidplas! Met de 
ontwikkeling van het Middengebied met daarin een Vijfde dorp van 8000 woningen, groeit ook het 
cluster IBOR met de teams Ingenieursdienst en Beheer Openbare Ruimte. Hier is veel ruimte om 
mee te bouwen aan het cluster zelf door ruimte voor eigen initiatief en ideeën op het gebied van 
projectmatig creëren, door te werken met nieuwe technieken en moderne opdrachtgever-
opdrachtnemer aanpak. 
 



 

Je (dagelijkse) activiteiten bestaan onder meer uit: 
• het aansturen en het begeleiden van de werkzaamheden en ontwikkeling van het team 

IDZ; 
• het adviseren van de clustermanager over het team IDZ en het cluster IBOR; 
• het aansturen van complexere civiel- en cultuurtechnisch projecten; 
• het aansturen van projectmedewerkers; zowel eigen medewerkers als medewerkers van 

een ingenieurs-of adviesbureau; 
• het beoordelen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen; 
• het aanbesteden van diensten en werken; 
• het opstellen en bewaken van budgetten en planningen; 
• het organiseren van de participatie van bewoners en bedrijven; 
• het voorkomen van klachten door proactief handelen. 

 
Wie ben jij? 

• Je hebt academisch werk- en denkniveau richting civiele techniek met minimaal 5 jaar 
civieltechnische ervaring in grotere ontwikkel en herstructureringsprojecten; 

• Je bent een teamspeler en krijgt energie van anderen inhoudelijk aan te sturen en te 
coachen; 

• Je bent resultaatgericht, analytisch en goed in het plannen en organiseren van de 
werkzaamheden van de ingenieursdienst; 

• Je bent een “netwerker” en vindt het leuk om met veel mensen samen te werken en 
omgevingsbewust; 

• Je bent pragmatisch maar je bent je altijd bewust van je omgeving. Je houdt van humor op 
zijn tijd; 

• Je bent een goed onderhandelaar, je bent communicatief sterk, goed in samenwerken en 
verbindend; 

• Goede kennis van de wet- en regelgeving, zoals RAW-systematiek UAV en UAV gc; 
• Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Zuidplas biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 5.371,- bruto 
per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 11). Daarnaast ben je verzekerd van 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel keuze budget (IKB), variabele 
werktijden en een goede reiskostenregeling. Je krijgt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst 
voor de duur van één jaar, met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.  
 
Naast een uitdagende functie in een plezierige werkomgeving biedt Zuidplas volop mogelijkheden 
om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld via haar eigen Zuidplasacademie. Als eigentijdse werkgever 
met haar nieuwe moderne gebouw (flexconcept) wordt flexwerken ook sterk gefaciliteerd. Je krijgt 
de beschikking over een smartphone, Chromebook en een elektrische fiets voor werkafspraken. Tot 
slot werk je met gedreven en betrokken collega’s, die samen resultaat willen behalen en altijd 
bereid zijn om anderen te helpen. 
 
Contact en informatie procedure 
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je 
contact opnemen met Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 
612 06 55.  
 
Ben je na het lezen van deze vacature helemaal enthousiast geworden? 
Wil jij je steentje bijdragen aan de ontwikkeling van Zuidplas en de organisatie? 
 
We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 29 mei 2022 



 

tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/gemeentezuidplas. De 
vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld. 
 
Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.  
Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website. 

http://www.zeelenberg.nl/vacatures/

