
 

 
 

Stevige en bevlogen bestuursadviseur 
Max € 5.372,- (schaal 11)  

 
Jij levert een enthousiaste bijdrage aan de prestaties van het stadsbestuur van Wageningen.  

Je legt makkelijk verbindingen en hebt affiniteit met politiek en bestuur.  
 
De gemeente Wageningen staat aan de lat voor grote maatschappelijke opgaven. De publieke 
taken die zij als lokale overheid uitvoert zijn de afgelopen jaren toegenomen in omvang, 
verantwoordelijkheid en complexiteit. De ambities van het college zijn in 9 inhoudelijke thema’s 
opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen aan de Slag’. Daarnaast zijn voor de 
ambtelijke organisatie nog tal van andere taken uit te voeren. 
De ontwikkelingen in de verschillende domeinen zijn met elkaar vervlochten. Als ambtelijke 
organisatie werkt men vanuit de vier grote maatschappelijke opgaven: Klimaat neutrale stad, 
Omgaan met schaarse ruimte, Toekomstgericht samenleven en Circulaire toekomstbestendige 
economie.  
 
In deze veelzijdige functie ben je een belangrijke schakel tussen de bestuurders en de organisatie. 
Samen met de twee andere bestuursadviseurs help je de organisatie om de integraliteit en de 
kwaliteit van de advisering te optimaliseren. Als bestuursadviseurs adviseren jullie de vijf leden van 
het college in z’n geheel én de gemeentesecretaris over de bestuurlijke besluitvorming.   
 
Daarbij is de advisering van de individuele collegeleden verdeeld over de drie bestuursadviseurs. Als 
bestuursadviseur word je gekoppeld aan twee wethouders (één wethouder volledige portefeuille en 
één wethouder gedeeltelijke portefeuille). Samen met de drie strategisch adviseurs en de 
concerncontroller, maak je deel uit van Directiestaf.  
 
Waarom Wageningen? 
Wageningen is een mooie unieke stad met een internationaal karakter. Als City of Life Sciences 
werkt Wageningen volop aan de kwaliteit van leven. Denk bijvoorbeeld aan innovaties op het 
gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Wageningen is ook Stad der Bevrijding! Elk jaar 
wordt dit groots herdacht en gevierd op 4 en 5 mei.  
 
Werken bij de gemeente Wageningen vraagt wat van jou, maar daar krijg je ook heel veel voor terug! Je 
krijgt volop ruimte om te innoveren en kan meebouwen aan de verdere ontwikkeling van de 
organisatie. Samen met de collega’s sta je voor de afgesproken resultaten en kwaliteit. Of het nu gaat 
om de dienstverlening of om het maken van plannen; de inwoner staat centraal. Wageningen geeft 
medewerkers veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid om dit met elkaar te bereiken. Er is alle 
ruimte om je als persoon en professional door te ontwikkelen. 
 
Voor de gemeente Wageningen staat plezier in je werk in een fitte organisatie centraal. 
 
Wat ga je precies doen?  
• Je geeft als onafhankelijke adviseur (on)gevraagd advies over politiek-bestuurlijke 

ontwikkelingen; 
• Je bent op het gebied van de bestuurlijke besluitvorming sparringpartner voor het college als 

geheel, individuele collegeleden, gemeentesecretaris en de organisatie; 
• Je bent een verbindende schakel tussen bestuur, gemeentesecretaris, griffie en organisatie; 



 

• Je signaleert en interpreteert in- en externe bestuurlijke risico’s, kansen en ontwikkelingen over 
relevante ontwikkelingen;  

• Je bent medeverantwoordelijk voor de bewaking van bestuurlijke processen; 
• Je ondersteunt het portefeuillehoudersoverleg; 
• Je checkt de collegestukken op bestuurlijke kwaliteit vóór de besluitvorming en treedt daarbij 

op als voorzitter van de bedrijfsvoeringstafel; 
• Je bent bij toerbeurt notulist van de collegevergadering; 
• Je zorgt voor de voorbereiding op de gespreksonderwerpen en je volgt de Politieke Avonden 

ter ondersteuning van de portefeuillehouders;  
• Je bent medebewaker van de afhandeling van moties en toezeggingen. 

 
Wie ben jij? 
Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding, bij voorkeur Bestuurskunde en hebt ervaring in een 
soortgelijke functie. Verder: 
• ben je in staat helder en overtuigend te communiceren op verschillende niveaus; 
• ben je iemand die denkt vanuit de bedoeling, waarbij de inwoner centraal staat; 
• werk je graag samen, ben je aanspreekbaar en durf je anderen ook aan te spreken; 
• beschik je over een flinke dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit en weet je hoe om te gaan met 

tegengestelde belangen; 
• sta je stevig in je schoenen; 
• ben je ook altijd bereid om te groeien en te leren. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Wageningen biedt je een omgeving waar je je werk met plezier kunt doen.  
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 5.372,- bruto per maand op basis 
van een 36-urige werkweek (functieschaal 11). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget 
(17,05% van het salaris). Dit budget kun je voor een groot deel naar je eigen wensen vormgeven. Zo 
kan je extra verlof kopen, een fiets aanschaffen met belastingvoordeel of het budget laten 
uitbetalen voor extra inkomen. Je werktijden zijn flexibel met de mogelijkheid thuis te werken, 
zodat je werk en privé goed kunt combineren. Tot slot stelt Wageningen je een smartphone en 
laptop tot je beschikking. 
 
Contact en informatie procedure 
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact 
op met Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.  
 
We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 2 november 2022 
tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/bestuursadviseur-
wageningen.  
 
De gemeente Wageningen wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan 
iedereen. Diversiteit is een kracht die ze gebruikt om betere resultaten te halen voor Wageningen. 
Men streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de inwoners van Wageningen, 
met alle verschillen.  
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