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Bij brief van 17 mei 2017, ontvangen op 22 mei 2017, heeft u bij mijn ministerie
een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). In uw verzoek vraagt u naar: “alle
interne en externe vacatures bij de afzonderlijke departementen van de
Rijksoverheid waarbij sprake is van positieve discriminatie, omdat geselecteerd
wordt op basis van geslacht en of culturele achtergrond of omdat geslacht en of
culturele achtergrond een pre vormt bij gelijke geschiktheid.”
Bij brief van 22 mei 2017 is de ontvangst van uw verzoek aan u bevestigd.

Om nadere opheldering over de reikwijdte van uw verzoek te verkrijgen, bent u
per e-mail uitgenodigd om uw verzoek te preciseren. Op 6juni 2017 heeft u op
het ministerie een overleg gehad over de strekking en inhoud van het Wob
verzoek. Dit heeft geleid tot de afspraak om alle vacatures bij de afzonderlijke
departementen van het Rijk over het kalenderjaar 2015 te bekijken op positieve
discriminatie op basis van geslacht en of culturele achtergrond. Bij e-mail van 9
juni 2017 is afgesproken om uiterlijk begin september 2017 de reactie op het
Wob-verzoek bij u aan te leveren. Bij e-mail van 16 juni 2017 is een lijst van
zoektermen die gehanteerd worden bij de screening van de vacatureteksten op
positieve discriminatie aan u voorgelegd. Per email van 20 juni 2017 heeft u de
betreffende lijst met zoektermen geaccordeerd.

Uw verzoek heeft dienovereenkomstig betrekking op alle vacatures bij de
departementen van de Rijksoverheid, intern gepubliceerd op de mobiliteitsbank
en extern gepubliceerd op www.werkenvoornederin.g1 en
www.algemenebestuursdienst.nl, over het kalenderjaar 2015 waarbij sprake is
van positieve discriminatie, omdat geselecteerd wordt op basis van geslacht en of
culturele achtergrond of omdat geslacht en of culturele achtergrond een pre
vormt bij gelijke geschiktheid.

De behandeling van uw verzoek is vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties interdepartementaal gecoördineerd.
Hieronder zal ik ter achtergrondinformatie eerst ingaan op het onderwerp
diversiteit bij het Rijk. Vervolgens zal ik ingaan op de inventarisatie van
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documenten en mijn besluit dat is genomen naar aanleiding van uw verzoek in o augustus 2017

het kader van de Wob.

Diversiteit bij het Rijk
Het Rijk hecht waarde aan een divers samengestelde en inciusieve Organisatie,
zowel in het belang van medewerkers als van de organisatie. Er is behoefte aan
diversity of thought, omdat verschillende perspectieven, achtergronden en
inzichten de denkkracht van de rijksoverheid kunnen vergroten. De rijksoverheid
streeft daarom naar een diverse samenstelling van haar personeelsbestand.
Er is echter geen rijksbreed diversiteitsbeleid. Wel is in het regeerakkoord van het
Kabinet Rutte II een streefcijfer van 300/o vastgelegd voor vrouwen in topfuncties
bij het Rijk. Dit streefcijfer is in 2015 gerealiseerd.
Daarnaast heeft het Kabinet Rutte II afspraken gemaakt met sociale partners om
extra banen te realiseren voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk
minimumloon te verdienen. In het sociaal akkoord uit 2013 is afgesproken om de
komende jaren (voor eind 2023) 125.000 extra banen (25,5 uur per week) te
scheppen. Deze afspraken zijn in 2015 vastgelegd in de Wet banenafspraak en
quotum arbeidsbeperkten. De banenafspraak houdt voor de gehele overheid, dus
inclusief het Rijk, in dat er in totaal 25.000 extra banen komen voor mensen met
een beperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Verder hebben alle ministeries en enkele rijksorganisaties het Charter Diversiteit
ondertekend, waarmee een werkgever toezegt een effectief diversiteitsbeleid te
bevorderen. Ondertekenaars van het Charter Diversiteit bepalen zelf ten aanzien
van welke van de 5 diversiteitdimensies (gender, etnische/culturele diversiteit,
leeftijd, LHBTI’ en arbeidsbeperking of chronische ziekte) van het Charter zij
acties/activiteiten ondernemen.
In de departementale plannen van aanpak Charter Diversiteit zijn geen harde
cijfermatige doelstellingen afgesproken ten aanzien van de instroom of
doorstroom van diversiteitsdoelgroepen anders dan de hierboven genoemde
afspraken ten aanzien van vrouwen in topfuncties en mensen met een
arbeidsbeperking. Er is op Rijks- en departementaal niveau geen voorkeursbeleid
met focus op leeftijd, gender, etnische/culturele diversiteit, LHBTI of mensen met
een arbeidsbeperking.

In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk, die jaarlijks aan de Tweede Kamer
wordt aanboden (zie www.rijksoverheid.nI), zijn cijfers opgenomen over de
samenstelling van het personeelsbestand, waaronder de man/vrouw verdeling en
de culturele diversiteit naar ministerie en naar schaalniveau.

Inventarisatie documenten
In totaal zijn 4497 vacatures gepubliceerd in 2015. Het gaat hierbij om vacatures
die vallen onder de definitie van de departementen van de Rijksoverheid die ook
in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt gehanteerd.2

LHBI staat voor: Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen,
transgenders en interseksen.
2 Hieronder vallen de volgende departementen: Ministerie van Algemene Zaken,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Ministerie van
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Het verzoek om een overzicht te genereren van de vacatures waarbij sprake is
van positieve discriminatie, is op de volgende wijze aangepakt. Alle
vacatureteksten uit 2015 die intern op de mobiliteitsbank en extern op
www.werkenvoorriederland nl en www.algemeriebestuursdienst. nl zijn
gepubliceerd, zijn aan de hand van de gehanteerde zoektermen op basis van een
textmining-analyse doorlopen. Dit resulteerde in een overzicht van alle
vacaturenummers waarbij een of meerdere van de zoektermen zijn aangetroffen
in de vacaturetekst. Op basis van dit overzicht zijn de betreffende vacatures
nader bekeken en is vastgesteld of er wordt geselecteerd op basis van geslacht en
of culturele achtergrond.

Dit heeft geresulteerd in een overzicht van 20 vacatures waarbij in de
vacaturetekst wordt aangegeven dat voorkeur uitgaat naar een man of naar een
vrouw. Dit overzicht is als bijlage 1 (Inventarislijst) bij dit besluit gevoegd. In 14
van de gevonden vacatures wordt een voorkeur uitgesproken voor een
vrouwelijke kandidaat. In 6 van de gevonden vacatures wordt een voorkeur
uitgesproken voor een mannelijke kandidaat, waarbij in alle gevallen wordt
aangegeven dat de voorkeur uit gaat naar een mannelijke kandidaat in verband
met de samenstelling van het team, bijvoorbeeld doordat het overgrote gedeelte
van het team uit vrouwen bestaat.
Bij de 14 vacatures waarbij een voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat wordt
uitgesproken, is dit bij 12 van de vacatures vanwege het feit dat de betreffende
Organisatie het aandeel vrouwen in leidinggevende functies wenst te vergroten.
Dit ligt in lijn met het vastgestelde streefcijfer dat in het regeerakkoord van
Kabinet Rutte II is opgenomen voor vrouwen in topfuncties bij het Rijk.
Van de 12 vacatures waarbij een voorkeur wordt uitgesproken voor een
vrouwelijke kandidaat, zijn er 9 van het ministerie van EZ. Dit is te verklaren uit
de relatieve achterstand die EZ had en nog heeft in het behalen van het
Rijksbreed gestelde streefcijfer. EZ heeft hier daarom een extra inspanning op
verricht.
Bij twee vacatureteksten gaat het om een voorkeur voor een vrouw in verband
met de samenstelling van het team en ter bevordering van een meer
evenwichtige verdeling van man/vrouw in het team.
Er zijn geen vacatureteksten aangetroffen waarbij geselecteerd is op basis van
culturele achtergrond.

Besluit
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u
heeft verzocht, opgenomen in de 20 vacatures die zijn aangetroffen waarin een
voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke kandidaat wordt uitgesproken,
openbaar te maken op grond van de Wob. Zoals u zult zien, zijn in de 20
vacatureteksten geen namen van contactpersonen en hun telefoonnummer/e
mailadres opgenomen. Deze persoonsgegevens heb ik verwijderd uit de

Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Financiën,
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van
Veiligheid en Justitie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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vacatureteksten en maak ik niet openbaar op grond van artikel 10, tweede lid,
onder e van, de Wob (eerbiediging persoonlijke levenssfeer). Dat zal ik hieronder
toelichten.

Een vacature is in principe voor korte periode intern en/of extern gepubliceerd.
Als een vacature extern wordt gepubliceerd, dan betekent dat niet dat deze
vacature voor altijd via externe bronnen te raadplegen is. De vacature verdwijnt
of wordt verwijderd nadat de reageertermijn voor kandidaten is verstreken. Dit
betekent dat de persoonsgegevens van de contactpersoon die zijn opgenomen bij
de vacature vanaf dat moment ook niet meer te raadplegen zijn via externe
bronnen. Dit is anders bij een Wob-besluit, omdat daarmee documenten voor
onbeperkte tijd openbaar worden gemaakt.
Ik ben daarom van oordeel dat het belang van privacy dat aan die
contactpersonen toekomt prevaleert boven het belang van openbaarmaking. Dit
geldt te meer voor persoonsgegevens van een contactpersoon van een interne
vacature, aangezien deze vacature alleen intern verspreid is. Zowel voor intern
als extern gepubliceerde vacatures wil ik voorkomen dat de persoonsgegevens
van de contactpersonen voor eenieder en voor altijd te vinden zijn.

Wijze van openbaarmaking
De 20 vacatureteksten waarin een voorkeur wordt uitgesproken voor een man of
voor een vrouw treft u (als bijlage 2) bij dit besluit in kopie aan.

De openbaar gemaakte stukken worden op www.rilksoverheid.nl geplaatst, zodat
ze door een ieder te raadplegen zijn.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de contactpersoon die
genoemd staat op de eerste pagina van deze brief.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Richard van Zwol
Secretaris-generaal

Bijlagen
1. Inventarislijst vacatures positieve discriminatie
2. Vacatureteksten positieve discriminatie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per
brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DGOO,
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DAO/PR. Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend,

voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient

vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift

van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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Bijiage 1. -Inventarislijst

Organisatie Vacature-

titel

Vacature-

nummer

Datu

m

Zinsnede

ABD/BZK Directeur Bouwen BABD 1375-15 5-3-

2015

Bij gelijke
geschiktheid
gaat de
voorkeur uit

naar een

vrouw

ABD/EZ Directeur

mededinging en
consumenten

BABD 1396-15 15-4-

2015

EZ wenst de

vertegenwoor-

diging van
vrouwen in

leidinggevende
functies te

vergroten.

Bij gelijke
geschiktheid
gaat de
voorkeur uit

naar een

vrouw.

ABD/OCW/

DUO

Directeur Beleid

en Strategic DUO

BABD 1443-15 2-11-

2015

DUO streeft

een meer

evenwichtige
man-vrouw

verhouding in
haar

management

na. Om deze

reden worden

vrouwen

nadrukkelijk
verzocht te

solliciteren. Bij

gelijke
geschiktheid
gaat de
voorkeur uit

naar een

vrouw.

Belasting-

dienst

Windows Engineer 01130-

213503596241

23-3-

2015

Bij gelijke
geschikheid
gaat de
voorkeur,
gezien de
samenstelling

Directie Ambtenaar en

Organisatie

Afdeling Personeelsbeleid Rijk
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van het team,

uit naar een

vrouw.

Ministerie van Senior 01070- 3-11- Gezien de

BZ beleidsmede-

werker

voedselzekerheid

en private sector

785239278482 2015 huidige
samenstelling
van het team

gaat sterke
voorkeur uit

naar een

vrouwelijke
kandidaat.

Ministerie van Secretaris 01070- 21-10- Gezien de

BZ Academie voor

Internationale

Betrekkingen

061230636233 2015 huidige
samenstelling
van het team

heeft een

mannelijke
kandidaat de

voorkeur.

Ministerie van Senior adviseur 01070- 21-10- Gezien de

BZ leren en

ontwikkelen

011907891297 2015 huidige
samenstelling

van het team

heeft een

mannelijke
kandidaat de

voorkeur.

Ministerie van Personeels- en 01070- 16-4- De voorkeur

BZ Management-

adviseur HDPO/PM

218700478309 2015 gaat uit naar

een mannelijke

kandidaat

i.v.m. de

diversiteit van

het team.

Ministerie van Plaatsvervangend 01420- 14-1- Voorkeur gaat

BZ Chef de Poste,
Doha, Qatar

323290242348 2015 sterk uit naar

een man,

gezien de
man-

vrouwbalans

op de post en
de noodzaak in

te spelen op

de

gesegregeerde
samenleving.

Ministerie van MT-lid Bureau 01420- 18-12- EZ wenst de

Directie Ambtenaar en

Organisatie

Afdeling Personeelsbeleid Rijk
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EZ Bestuursraad 476583142460 2015 vertegenwoor-

diging van

vrouwen in

leidinggevende

functies te

vergroten. Bij

gelijke
geschiktheid
gaat de
voorkeur uit

naar een

vrouw.

Ministerie van

Ministerie van

EZ

MT-lid Directie

Wetgeving en

Juridische

Zaken/Hoofd

Juridisch Advies

en Bezwaar

01420-

524909259116

31-10-

2015

EZ wenst de

vertegenwoor-

diging van
vrouwen in

leidinggevende
functies te

vergroten. Bij

gelijke
geschiktheid
gaat de
voorkeur uit

naar een

vrouw.

Ministerie van

EZ

Plv. directeur

Energie &
Omgeving

01420-

721958973805

23-5-

2015

EZ wenst de

vertegenwoor-

diging van
vrouwen in

leidinggevende
functies te

vergroten. Bij

gelijke
geschiktheid

gaat de
voorkeur uit

naar een

vrouw.

Ministerie van

EZ

Manager

Energiemarkt en
Innovatie

01420-

902306978903

15-7-

2015

EZ wenst de

vertegenwoor-

diging van
vrouwen in

leidinggevende
functies te

vergroten. Bij

gelijke
geschiktheid
gaat de

Directie Ambtenaar en

Organisatie
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voorkeur uit

naar een

vrouw.

Ministerie van

EZ

MT-lid, mogelijk
tevens plv.
directeur

01420-

920363588749

7-8-

2015

EZ wenst de

vertegenwoor-

diging van
vrouwen in

leidinggevende
functies te

vergroten. Bij

gelijke
geschiktheid
gaat de
voorkeur uit

naar een

vrouw.

Ministerie van

EZ

Lid management-
team,

plaatsvervangend
(plv) directeur

01420-

396974404234

15-7-

2015

EZ wenst de

vertegenwoor-

diging van
vrouwen in

leidinggevende
functies te

vergroten. Bij

gelijke
geschiktheid
gaat de
voorkeur uit

naar een

vrouw.

Ministerie van

EZ

MT-lid directie

Telecommarkt

01420-

751835495936

8-10-

2015

EZ wenst de

vertegenwoor-

diging van
vrouwen in

leidinggevende
functies te

vergroten. Bij
gelijke
geschiktheid
gaat de
voorkeur uit

naar een

vrouw.

Ministerie van

EZ

plv. programma-
directeur Energie-
uitdagingen 2020

01420-

735057692084

23-5-

2015

EZ wenst de

vertegenwoor-

diging van
vrouwen in

leidinggevende
functies te

Directie Ambtenaar en

Organisatie

Afdeling Personeelsbeleid Rijk
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vergroten. Bij
gelijke
geschiktheid
gaat de
voorkeur uit

naar een

vrouw.

Ministerie van Medewerker 01420- 30-10- Gezien de

EZ Facilitair

Management
645413259533 2015 samenstelling

van het team

in combinatie

met de aard

van de

werkzaam-

heden gaat bij
gelijke
geschiktheid
de voorkeur

uit naar een

man.

Ministerie van Afdelingshoofd 01630- 15-9- Voorkeur gaat

OCW Bureau

Bestuursonder-

steuning tevens

plv. directeur BOA

675999658546 2015 uit naar een

vrouw.

Ministerie van Strategisch 01483- 23-4- In verband

V&J manager

Immigratie- en

Naturalisatie-

dienst

463732413156 2015 met een

evenwichtige
samenstelling

van het

directie MT,

gaat de
voorkeur voor

deze functie

uit naar een

man.

Directie Ambtenaar en

Organisatie
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Bijlage 2. Vacatureteksten waarbij sprake is van een voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke 
kandidaat 
 
N.B. In de vacatureteksten is de tekstpassage waar een voorkeur wordt uitgesproken voor een  
mannelijke of vrouwelijke kandidaat (geel) gemarkeerd. Echter bij vacatures 2 en 3 was dit niet 
mogelijk (pdf‐formaat). De betreffende tekstpassages staan in deze vacatureteksten onder 
respectievelijk de koptekst Bijzonderheden en Criteria Algemene Bestuursdienst.  
 
Vacature 1.  
ABD/BZK Directeur Bouwen BZK  
 
Vacaturetype  
vacatures bij de rijksoverheid  
 
Naam organisatie 
Ministerie van BZK  
 
Salarisschaal  
17  
 
Standplaats  
Den Haag  
 
Vacaturenummer  
BABD1375‐15  
 
Publicatiedatum  
5 maart 2015  
 
Sluitingsdatum  
20 maart 2015  
 
De organisatie  
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) borgt de kernwaarden van de 
democratie, staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waarop burgers 
kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en 
energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.  
Het ministerie van BZK bestaat uit circa 7000 collega’s verspreid over  zes directoratengeneraal: 
Bestuur en Koninkrijksrelaties (DGBK), Wonen en Bouwen (DGWB), Organisatie  
en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR, inclusief de z.g. shared services voor de gehele rijksdienst), de 
Management Developmentorganisatie voor de (top van de) Rijksdienst: Bureau Algemene 
Bestuursdienst (BABD),  de  Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst  
(AIVD), en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Voorts valt een aantal beleids‐ en ondersteunende 
directies rechtstreeks onder de Secretaris‐Generaal.  
De secretaris‐generaal en de directeuren‐generaal vormen samen de bestuursraad BZK en geven op 
ambtelijk niveau sturing aan het ministerie. De ministers van BZK en voor Wonen & Rijksdienst 
vormen de politieke leiding van het ministerie.  
 
DG Wonen en Bouwen  
DG Wonen en Bouwen (DGWB) is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en staat voor een goed dak boven ieders hoofd, in een leefbare buurt en in een 
samenleving waarin ieder participeert en tot zijn recht komt.   
DGWB bestrijkt een breed beleidsterrein: van woningbouw en huren tot bevolkingsdaling. DGWB 
bouwt zowel aan de fysieke leefomgeving als aan de sociale leefomgeving. Juist die breedte maakt 
het mogelijk goede verbindingen te maken tussen de ruimtelijk‐economische en de sociaal‐
maatschappelijke agenda van het kabinet.  



 
Directie Bouwen  
De directie Bouwen draagt eraan bij dat in Nederland voldoende goede, duurzaam gebouwde en 
energiezuinige woningen beschikbaar zijn waar mensen graag in willen wonen, en op plekken waar 
mensen graag willen wonen. De directie Bouwen werkt aan:  
vraaggerichte woningbouw en stedelijke vernieuwing;  
goede kwaliteit van woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere gebouwen; 
energiezuinige en duurzame gebouwen.  Het motto van de directie is “met ons kun je bouwen.”  
 
Ontwikkelingen/opdracht  

 Het energieakkoord heeft een ambitie neergezet voor energiebesparing van dit kabinet en 
maatschappelijke partners. Energiebesparing in de gebouwde omgeving is daarbij een 
belangrijk onderdeel. Daar moet invulling aan worden gegeven. Daarbij hoort een goede 
werking van de verschillende energiebespaarfondsen invoering van het energielabel voor 
gebouwen en deelname in verschillende green deals.  

 Het kabinet werkt aan vereenvoudiging van het omgevingsrecht. De bouwregelgeving is 
daarbij een belangrijk onderdeel. Het raamwerk voor de nieuwe omgevingswet is 
neergelegd door de minister van I&M, daar moet invulling aan worden gegeven vanuit de 
bouwregelgeving.  

 Kwaliteitsborging Bouw waarbij private partijen een grotere rol krijgen bij de toezicht bij 
bouwregelgeving. Deze actie moet een forse kostenbesparing opleveren in het kader van 
vermindering regeldruk.  

 De bouwsector is een belangrijke motor van de economie en levert daarmee een bijdrage 
aan het economisch herstel. Stimulering van de bouwsector en wegnemen van 
belemmeringen is onderdeel van beleid.  

 Betrokken bij en invulling geven aan ontwikkeling op het gebied van grondbeleid, 
funderingsherstel, transformatie van leegstand vastgoed, erfpacht en particulier 
opdrachtgeverschap.  

 Betrokken bij woningbouwafspraken in Noord – en Zuidvleugel in het kader van het MIRT.  
 
De opdracht  
Bij de ontwikkelingen is een aantal vraagstukken benoemd waaraan de directie Bouwen invulling 
aan moet geven. Daarnaast heeft de organisatie te maken met een taakstelling van 15% die in 2017 
stevig doorwerkt en werkt de organisatie aan meer mobiliteit en externe gerichtheid.  
 
Taakgebieden directeur Bouwen  

 bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beleidsproducten (van Kamerantwoorden tot 
beleidsnota’s, brievenetc.);  

 bevordert de consistentie en synergie tussen de diverse beleidsonderwerpen binnen de 
directie en als MT‐lid binnen het directoraat;  

 onderhoudt een sterk extern netwerk;  

 ziet toe op een adequate begrotingsuitvoering;   

 geeft richting aan de inhoudelijke en bedrijfsvoeringzaken binnen de directie en draagt zorg 
voor tijdige besluitvorming;  

 ziet er op toe dat er in‐ en extern wordt samengewerkt. (Intern zowel met de WBdirecties 
als met de overige directies binnen BZK, vooral met FEZ, CZW en Communicatie);  

 fungeert voor de afdelingshoofden (en waar nodig en gewenst voor medewerkers) als 
sparringpartner;  

 is aanspreekbaar op en zorgt voor een veilige (en plezierige) werkomgeving;   

 stimuleert het werken in dossierteams en projecten, gecombineerd met directie‐ en 
clusteroverstijgende inzet zodat de beschikbare kwaliteit optimaal wordt benut, de 
beschikbare kennis en kunde wordt vergroot en behouden blijft en de continuïteit wordt 
verzekerd.  
 

Positie  



De directeur Bouwen legt verantwoording af aan de directeur‐generaal Wonen en Bouwen.  
De directeur Bouwen is voorzitter van het directieteam van de directie Bouwen en lid van het 
managementteam van DGWB. Het DGWB valt onder de minister voor Wonen en Rijksdienst.  
 
Krachtenveld  
Intern krachtenveld   
Binnen het DGWB worden intensieve samenwerkingsverbanden onderhouden met alle directies. Dit 
vindt zowel op structurele wijze plaats, zoals met de directie Woningmarkt, maar ook op incidentele 
wijze, waarbij dit vooral projectgebonden is.  
 
Extern krachtenveld en netwerk   
Naast een intensieve samenwerking binnen het DGWB wordt contact onderhouden met de andere 
departementen, waaronder EZ (m.b.t. energiebesparing gebouwde omgeving, 
aardbevingsveiligheid), I&M (m.b.t. dossier bouwkwaliteit, klimaat en duurzaamheidsbeleid, 
grondbeleid), FIN (m.b.t. stimulering bouw). Contacten met ‘Brussel’ zijn ook essentieel op het 
gebied van de bouwregelgeving en energiebesparing. Met het RVO is een belangrijke 
opdrachtnemersrelatie voor de uitvoering van met name energiebesparingsmaatregelen.  
Buiten het Rijk is er ook met de andere overheden contact zoals de EU, VNG, IPO en diverse 
koepelorganisaties in de bouw en op het gebied van energiebesparing. Gevoel voor 
maatschappelijke vraagstukken is essentieel.  
 
Competenties  
De volgende competenties uit het Functiegebouw Rijk zijn van toepassing:  

 samenbindend leiderschap;  

 bestuursaffiniteit;  

 coherent besturen;  

 probleemoplossing;  

 interpersoonlijk gedrag;  

 operationele effectiviteit;  

 impact;  

 veerkracht.  
Aanvullend zijn voor directeur Bouwen de volgende competenties specifiek van toepassing:  

 Financieel en juridisch onderlegd.   

 Vermogen om samen met externe partijen en andere overheidsorganisaties tot oplossingen 
te komen. Met medewerkers van de directie vernieuwend te blijven in oplossingsrichtingen.   

 Sterke communicatieve vaardigheden   

 Samenwerkingsgerichtheid   

 Ondernemend  
 

Kennis en ervaring  

 ervaring als directeur bij de (rijks)overheid;  

 ervaring met beleidsprocessen binnen de overheid;  

 ervaring met gemeenten en maatschappelijke organisaties.  
 
Overige functie‐eisen/aandachtspunten  
De directeur Bouwen heeft een academisch werk en denkniveau en is een stevige manager met 
natuurlijk gezag. Een strategische denker, sociaal vaardig en een goede netwerker. Hij/zij is een 
ervaren directeur die bekend is met beleidsprocessen binnen de overheid en heeft 
politiek/bestuurlijke sensitiviteit.  
 
Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit betekent dat kandidaten ook 
getoetst worden aan het profiel van een ABD‐manager. Een ABD‐manager dient aan minimaal twee 
van de hierna volgende criteria te voldoen:   

 ervaring bij minimaal twee departementen;   

 ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;   



 internationale ervaring;  

 ervaring buiten de Rijksoverheid.  
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.  
 
Bijzonderheden  
Het betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek (B) maakt onderdeel uit van de 
procedure.  
 
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.  
 
Solliciteren  
Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e‐mail.  
Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD1375‐
15 naar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Vacature 2.  
ABD/EZ: Directeur Mededinging en Consumenten 
 

 



 

 

 
 



 

 

Vacature 3. 
 ABD/OCW: Directeur Beleid en Strategie DUO bij OCW 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

Vacature 4.  
Belastingdienst: Windows engineer 
 
Vacaturenummer 
01130 01130‐213503596241 
 
Datumpublstart 2015‐03‐23 00:00:00 
Datumpublstop 2015‐04‐21 00:00:00 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. We werken met wederzijds vertrouwen in 
een professionele organisatie. Onze basis wordt gevormd door oprechte betrokkenheid van en naar 
ons personeel. De Belastingdienst streeft naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand, dat 
een afspiegeling is van de samenleving. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten bepaalt dat streven de 
selectie van de kandidaat. Na het behalen van de bijbehorende startopleiding, het afronden van het 
inwerkprogramma en bij goed functioneren, word je benoemd in de functie en de bijbehorende 
schaal. Mocht je hier niet aan voldoen, dan wordt je aanstelling bij de Belastingdienst beëindigd of ga 
je, indien van toepassing, terug naar je oorspronkelijke functie. Naast salaris en vakantiegeld kun je 
rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en 
loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire 
arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding 
woon‐werkverkeer (o.a. jaarkaart openbaar vervoer tweede klas). Bij de Rijksoverheid heb je een 
aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 
 
Uren per week 
36 
 
Informatie over de organisatie 
Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie (B/CIE) 
Informatie‐ en communicatietechnologie (ICT) is een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. 
Ook voor een gegevensverwerkende organisatie als de Belastingdienst is ICT heel belangrijk. De ICT 
van de Belastingdienst is primair gericht op het ondersteunen van bedrijfsprocessen en 
onderverdeeld in 2 grote bedrijfsonderdelen: Centrum voor Applicatieontwikkeling en ‐Onderhoud 
(B/CAO) en Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie (B/CIE).  B/CIE levert verschillende ICT‐
diensten aan de Belastingdienst, zoals hosting van maatwerkapplicaties en standaardpakketen, 
servicedesk en print‐ en verzenddiensten. Basis van de dienstverlening van B/CIE is een storingsvrije 
operatie: robuust, betrouwbaar en stabiel, ook bij calamiteiten. Waar nodig is B/CIE 24/7, 365 dagen 
per jaar beschikbaar. En bovendien foutloos, afgeschermd en veilig. 

 
Belastingdienst 
Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk 
voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen 
we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige 
teruggaven en huur‐, zorg‐ en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met 
uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers 
en bedrijven. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je 
direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt 
ontwikkelen. 

 
Functie‐eisen 
Je hebt een afgeronde hbo‐opleiding op het gebied van (technische) informatica. Je hebt minimaal 5 
jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je hebt de certificering MCSE 2012 Server Infrastructure 



 

 

(410 ‐ 414). Als je de certificeringen pas gedeeltelijk in je bezit hebt en binnen 1 jaar kunt halen, dan 
vragen wij je ook te reageren. Je hebt de certificering VMware VCP 5.X of 6.X professional. Je bent 
expert op het gebied van Windows 2008 &#8211; 2012, met nadruk op Bizztalk, Sharepoint of SQL. 
Kennis van VMware 5.5. is een pre. Competenties: klantgerichtheid, samenwerken, zelfontwikkeling, 
analyseren, resultaatgerichtheid. 
 
Functietype 
BFT.08 
 
Vakgebied 
BVG.08 
 
Werkdenkniveau 
BWD.08 
 
Functieomschrijving 
Windows engineer 
Zorg jij dat alle 30.000 medewerkers van de Belastingdienst hun werk kunnen doen? Bij De 
Belastingdienst werken dagelijks vele duizenden mensen bij verschillende onderdelen, van de 
Douane tot het Centrum voor Kennis en Communicatie, met applicaties die draaien onder Windows. 
Lijkt het jou uitdagend om er samen met 15 collega’s voor te zorgen dat zij zonder problemen hun 
werk kunnen blijven doen? Misschien word jij dan de nieuwe collega die we zoeken!  Als Windows 
engineer zorg je er samen met je collega’s voor dat de Windows serveromgeving draait binnen de 
technische infrastructuur van de Belastingdienst. Je gebruikt je kennis van en inzicht in de topologie 
en vult de kennis van je team aan.   Het Nederland van nu zoekt ICT‐ers. Bij de Rijksoverheid werk je 
als ICT‐specialist aan belangrijke thema’s zoals privacy, security en cybercrime. Ook draag je bij aan 
ontwikkelingen in big data, cloud‐oplossingen en bring your own device. Zo werk je mee aan het 
Nederland van nu en de toekomst. 

 
Bijzonderheden 
Als je solliciteert bij de Belastingdienst is het belangrijk dat je de gevraagde opleiding(en) hebt 
behaald, zoals deze in de functie‐eisen staan omschreven. Geef dit duidelijk aan in je cv. Graag 
ontvangen we je brief en cv in een Word‐, Excel‐ of PDF‐bestand. De sollicitaties worden conform 
geldende afspraken in beschouwing genomen (waaronder PUB, ARAR en aanvullende besluiten van 
het managementteam van de Belastingdienst). Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur 
dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.  Recent heeft het 
managementteam van de Belastingdienst besloten dat sollicitaties van tijdelijke inhuurkrachten, 
zoals uitzendkrachten, alleen bij interdepartementale en externe openstelling in behandeling worden 
genomen.  Na de sluitingsdatum kunnen we je sollicitatie niet meer in behandeling nemen. Jouw 
kandidatuur wordt alleen in behandeling genomen wanneer je op de juiste manier, via de daarvoor 
bestemde sollicitatie‐button reageert en je je cv en motivatiebrief hebt bijgesloten.  De voorkeur 
gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het door ons opgestelde profiel. Dit heeft zowel 
betrekking op de genoemde opleiding(en) als op de werkervaringseisen. Bij gelijke geschikheid gaat 
de voorkeur, gezien de samenstelling van het team, uit naar een vrouw. Kandidaten die ten tijde van 
hun sollicitatie bezig zijn met een startopleiding binnen de Belastingdienst, worden om 
bedrijfseconomische redenen niet als eerste in beschouwing genomen.  Een competentietest, 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 
selectieproces. Bovendien is het mogelijk dat we kandidaten screenen op onbesproken gedrag.  
Daarnaast vragen we aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te 
overhandigen. Wanneer niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan volgt er geen aanstelling.  De 
Belastingdienst gebruikt een digitale manier van solliciteren. Houd er rekening mee dat het invullen 



 

 

van het sollicitatieformulier mogelijk technische problemen met zich meebrengt. Wacht dus niet tot 
het laatste moment met solliciteren. Voor meer informatie over de Belastingdienst kun je terecht op 
www.belastingdienst.nl. 
 
Datumpublicatie 
Csrostart 2015‐03‐23 00:00:00 
Csrostop 2015‐04‐21 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.02 
 
Functietype 
CFT.08 
 
Salarisbedrag max 
4380 
 
Salarisbedrag min  
2850 
 
Salarisschaal 
schaal 11 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Uren per week 
36 
 
Vakgebied 
CVG.08 
 
Werkdenkniveau 
CWD.08 
 
Postcode standplaats 
7334 DS 
 
Regio 
BRG.0210 
 
Standplaats 
Apeldoorn 
 
Vacaturenummer  
720614 
 
Vacaturetitel 
Windows engineer 
 
 
 



 

 

 
Vacature 5.  
BZ: Senior beleidsmedewerker voedselzekerheid en private sector 

 
Vacaturenummer 
01070 
01070‐785239278482 
 
Datum publicatie 
Bpstart 2015‐11‐03 00:00:00 
Stop 2015‐11‐17 00:00:00 

 
Dienstverband 
Tijdelijk, voor de duur van 60 maanden 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bovendien heb je een aantal 
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 
 
Uren per week 
36 
 
Standplaats 
Benin, Cotonou 
 
Informatie over de organisatie 
De post Cotonou is verantwoordelijk voor de bilaterale relatie met Benin, Kameroen, Gabon en 
Equatoriaal Guinee, waarbij Benin een OS‐partnerland is. De 3 speerpunten in Benin zijn 
voedselzekerheid, SRGR en water of sanitatie. Het gedelegeerde OS‐budget voor de periode 2014 tot 
2017 bedraagt ongeveer 140 miljoen euro. Tevens wordt door centraal gefinancierde projecten 
ongeveer 10 miljoen euro per jaar aan Benin besteed. De post telt 25 medewerkers, van wie 7 
uitgezonden medewerkers en 18 lokalen verdeeld over de afdelingen OS en AZ/CZ. Frans is de 
voertaal.  Benin kent een tropisch klimaat met een hoge vochtigheid. Benin is een democratisch land. 
In 2016 wordt een nieuwe president gekozen. Hoewel criminaliteit voorkomt, is de veiligheidssituatie 
in Benin en in Cotonou goed te noemen. Cotonou is de economische hoofdstad van Benin en telt 
ongeveer 700.000 inwoners. De sfeer in de stad is ontspannen. Cotonou ligt aan de kust en 
strandtentjes voor het weekend zijn gemakkelijk te bereiken. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden 
om te sporten en in het weekend concerten te bezoeken in bijvoorbeeld het Franse culturele 
centrum. Er zijn veel restaurants. Niettemin is de diversiteit in de sociale contacten en 
ontspanningsmogelijkheden enigszins beperkt. De huisvesting van de medewerkers is redelijk. Alle 
ambassademedewerkers wonen op 5 tot 10 minuten rijden van de ambassade. Er zijn diverse 
onderwijsmogelijkheden, inclusief een school voor de Nederlandse taal. 

 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering 
en de regeringen van andere landen en tussen de Nederlandse regering en internationale 
organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert 



 

 

dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente 
vertegenwoordigingen en consulaten‐generaal, verspreid over de hele wereld. 

 
Functie‐eisen 
Je hebt stevige ervaring en affiniteit met ontwikkelingssamenwerking. Je bent breed georiënteerd en 
hebt interesse in technische, institutionele, financiële en economische aspecten. Je kunt je 
uitstekend in het Frans uitdrukken (B2/C1‐niveau). Je kunt goed schakelen en hebt plezier in 
coördineren, samenwerken en netwerken. Je bent een conceptueel sterke analyticus maar 
tegelijkertijd praktisch ingesteld. Je gaat graag de uitdaging aan om in een lastige politieke en 
institutionele context resultaten te boeken. Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt 
incasseringsvermogen. Je hebt overtuigingskracht en strategisch inzicht. 
 
Functietype 
BFT.04 
 
Vakgebied 
BVG.14 
BVG.08 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
 
Functieomschrijving 
Senior beleidsmedewerker voedselzekerheid en private sector 
De ontwikkeling van voedselzekerheid en de private sector zijn speerpunten van het Nederlandse OS‐ 
beleid. Bijna 1 miljard mensen hebben honger en 2 miljard mensen hebben een chronisch tekort aan 
essentiële voedingsstoffen. In Benin ben jij verantwoordelijk voor de uitwerking van (nieuwe) beleid.  
Als beleidsmedewerker analyseer je problemen binnen het huidige beleid en schrijf je 
(verbeter)plannen. Daarbij zorg je voor de goede uitvoering van het door jou ontwikkelde beleid en 
adviseer je over de toepassing ervan.  Het gaat bij de ontwikkeling van voedselzekerheid en de 
private sector niet alleen om de voedselproductie en ‐consumptie, maar ook over de verbanden 
daartussen. Denk hierbij aan de markt, infrastructuur en een stimulerend ondernemingsklimaat. Het 
Nederlandse programma in Benin richt zich meer op dit soort enablers, dan op voedselproductie zelf. 
Jij verdiept je daarom ook in de Beninse economie, waarbij je verder kijkt dan de primaire agrarische 
sector. Van marktwerking en financiële stelsels tot financiering en belemmeringen in het 
ondernemingsklimaat: jij kent van elk onderwerp de ins en outs. Hiervoor werk je intensief samen 
met verschillende economische spelers, inclusief ondernemers uit Benin en Nederland.  In jouw 
werkzaamheden werk je bovendien samen met een lokale expert. Je rapporteert aan het hoofd 
Ontwikkelingssamenwerking (HOS). 

 
Bijzonderheden 
De selectieprocedure omvat de briefselectie, (een) selectiegesprek en een assessment. Na iedere 
fase bepalen we welke kandidaten we toelaten tot de volgende fase van de selectieprocedure. 
Selectiegesprekken vinden plaats in november 2015. Gezien de huidige samenstelling van het team 
gaat sterke voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. 
 
Datum publicatie 
Csrostart 2015‐11‐03 00:00:00 
Csrostop 2015‐11‐17 00:00:00 
Herplstart 2015‐10‐29 00:00:00 
Herplstop 2015‐11‐03 00:00:00 
Intdepstart 2015‐11‐03 00:00:00 



 

 

Intdepstop 2015‐11‐17 00:00:00 
Intern 2015‐11‐03 00:00:00 
Internstop 2015‐11‐17 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.04 
 
Functietype 
CFT.04 
 
Salarisbedrag max 
5067 
 
Salarisbedrag min 
3409 
 
Salarisschaal 
schaal 12 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.07 
 
Vakgebied 
CVG.14 
CVG.27 
 
Werkdenkniveau  
CWD.04 
 
Postcode standplaats 
2594 AC 
 
Regio  
BRG.0218 
 
Standplaats  
Cotonou, Benin 
 
Vacaturenummer 
63378024 
 
Vacaturetitel 
Senior beleidsmedewerker voedselzekerheid en private sector 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vacature 6.  
BZ: Secretaris Academie voor Internationale Betrekkingen 
 
Vacaturenummer 
01070 01070‐061230636233 
 
Vacaturedatum 
 2015‐10‐21 00:00:00 2015‐11‐04 00:00:00 

 
Dienstverband  
Tijdelijk, voor 24 maanden 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bovendien heb je een aantal 
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 

 
Uren per week  
36 
 
Informatie over de organisatie 
Hoofddirectie Personeel en Organisatie, Academie voor Internationale Betrekkingen 
De hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO) maakt deel uit van de PSG‐sector die zich, mede in 
het licht van de Hervormings‐ en Bezuinigingsagenda 2014‐2016, voor een aantal grote uitdagingen 
geplaatst ziet. HDPO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid 
in de breedste zin van het woord. In het licht van de rapportage van de Adviescommissie 
Modernisering Diplomatie is HDPO bezig om het personeelsbeleid te hervormen in een richting die 
nauw aansluit bij de gewenste kernwaarden van de organisatie: samenwerken, resultaten behalen en 
verantwoordelijkheid nemen.  De Academie voor Internationale Betrekkingen (AIB) is een nieuw 
onderdeel van HDPO dat op 22 september 2015 van start ging. De AIB vervult een tweedelijns 
adviesfunctie voor het (lijn)management binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op het 
gebied van leren en ontwikkelen. De medewerkers van de AIB werken daartoe in geïntegreerde 
teams samen met de HR‐partners en andere tweedelijns adviseurs. De AIB houdt zich daarnaast 
bezig met het faciliteren, begeleiden, ontwikkelen en inkopen van leer‐ en ontwikkelactiviteiten 
gericht op de internationale functie binnen BZ en binnen het Rijk. 

 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering 
en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale 
organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, 
inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag 
opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten‐
generaal verspreid over de hele wereld. 
https://www.youtube.com/watch?v=6he54izkLBU&feature=youtu.be 
 
Functie eisen 
Je hebt universitair niveau. Een achtergrond op het gebied van leren en ontwikkelen is een pre. Je 
hebt ervaring met projectmatig werken en kunt de monitorrol voor de programmamanager 
vervullen. Je hebt ervaring in verschillende adviesrollen. Je hebt aantoonbare belangstelling voor en 



 

 

affiniteit met leren en ontwikkelen. Je kunt complexe veranderprocessen overzien en de 
bijbehorende besluitvormingsprocessen begeleiden. Je kunt uitstekend rapporteren en 
bijeenkomsten leiden. Je bent een overtuigende sparring partner voor het hoofd van de academie en 
de programmamanager. Je beheerst de Engelse taal goed. Je ziet de rode draad, signaleert 
ontwikkelingen en deelt informatie met het oog op een consistente implementatie van de missie en 
ambitie van BZ. Je gaat diplomatiek te werk en staat stevig in je schoenen. Je werkt zelfstandig en 
bent resultaatgericht. Je bent bestuurssensitief, klantgericht en omgevingsbewust. Je kunt goed 
plannen en organiseren. Je kunt interdepartementaal en multidisciplinair samenwerken. Je kunt 
uitstekend communiceren, bent sociaal en helpt anderen graag. 
 
Functietype 
BFT.04 
 
Vakgebied 
BVG.18 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
 
Functieomschrijving 
Secretaris Academie voor Internationale Betrekkingen 
Je draagt bij aan de opbouw van de Academie voor Internationale Betrekkingen (AIB). De AIB is een 
nieuw onderdeel van de hoofddirectie Personeel en Organisatie van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en ging van start op 22 september 2015.  Als secretaris AIB ondersteun je de 
programmamanager doorontwikkeling AIB in het begeleiden van het veranderproces in de periode 
tot half 2017. Je bewaakt de voortgang van het programma als geheel en van verschillende projecten 
en staat de uitvoerders met raad en daad bij. Daarnaast treed je op als projectleider van een aantal 
kleine projecten. Voor deze projecten ben je inhoudelijk verantwoordelijk.  Ook ben je secretaris van 
de interdepartementale stuurgroep van de AIB. Je maakt de verslagen van het stuurgroepoverleg, 
voortgangsrapportages en andere discussie‐ en beslisdocumenten en ziet toe op de uitvoering van de 
actiepunten. Verder volg je de ontwikkelingen in de moderniseringsagenda van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (BZ) en de Rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van leren en ontwikkelen op 
de voet. Je signaleert raakvlakken met de AIB en zorgt ervoor dat hierop wordt ingespeeld.  
Bovendien draag je, in opdracht van de programmamanager en het hoofd van de AIB, samen met de 
(senior) adviseurs bij aan de ontwikkeling van het beleid op verschillende inhoudelijke thema’s. Ook 
treed je, indien nodig, op als adviseur leren en ontwikkelen. Je vertaalt ontwikkelingen naar 
effectieve vormen van leren, zoals werkplekleren, sociaal leren en formeel leren.  Verder ben je de 
verbindende schakel tussen de academie en een aantal aanpalende organisatieonderdelen. Je toetst 
beleid en processen van aanpalende terreinen op consequenties voor de academie en doet 
voorstellen voor verbetering en bijstelling van het (aanpalend) beleid. Tot slot zorg je voor de 
verbinding met andere thema’s, zoals het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden voor de rijksbrede 
internationale functie. 

 
Bijzonderheden 
Het gaat om een tijdelijke functie voor 2 jaar: de periode van de doorontwikkeling van de AIB tot een 
volwaardige academie waarin alle leermogelijkheden voor internationale functies bij de 
Rijksoverheid samenkomen. De selectieprocedure omvat de briefselectie, 1 of meerdere 
selectiegesprekken en een assessment. Na iedere fase bepalen we welke kandidaten we toelaten tot 
de volgende fase in de procedure. De selectiegesprekken vinden plaats in november 2015. 
Detachering behoort tot de mogelijkheden. Gezien de huidige samenstelling van het team heeft een 
mannelijke kandidaat de voorkeur. Je kunt uitsluitend solliciteren via onderstaande button ‘direct 
solliciteren’. 



 

 

 
Datum publicatie 
Csrostart 2015‐10‐21 00:00:00 
Csrostop 2015‐11‐04 00:00:00 
Herplstart 2015‐10‐16 00:00:00 
Herplstop 2015‐10‐21 00:00:00 
Intdepstart 2015‐10‐21 00:00:00 
Intdepstop 2015‐11‐04 00:00:00 
Intern 2015‐10‐21 00:00:00 
Internstop 2015‐11‐04 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.04 
 
Functietype 
CFT.04 
 
Salarisbedrag max 
5067 
Salarisbedrag min 
3409 
Salarisschaal 
schaal 12 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.02 
 
Vakgebied 
CVG.18 
 
Werkdenkniveau 
CWD.04 
 
Postcode standplaats 
2594 AC 
 
Regio 
BRG.0218  
 
Standplaats 
Den Haag 
 
Vacaturenummer 
63398238 
 
Vacaturetitel 
Secretaris Academie voor Internationale Betrekkingen 
 
 



 

 

Vacature 7. 
BZ: senior adviseur leren en ontwikkelen 
 
Vacaturenummer 
01070 01070‐011907891297 
 
Vacaturedatum 
2015‐10‐21 00:00:00 
2015‐11‐04 00:00:00 
 
Dienstverband 
24 maanden 
Het betreft een tijdelijke functie voor 2 jaar; de periode van de doorontwikkeling van de AIB tot een 
volwassen academie waarin alle leermogelijkheden voor internationale functies bij de Rijksoverheid 
samenkomen. In de loop van de komende 2 jaar zal worden bezien in hoeverre continuering van deze 
functie tot de mogelijkheden behoort.   
 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bovendien heb je een aantal 
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 
 
Uren per week 
36 

 
Informatie over de organisatie 
Hoofddirectie Personeel en Organisatie, Academie voor Internationale Betrekkingen 
De hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO) maakt deel uit van de PSG‐sector die zich, mede in 
het licht van de Hervormings‐ en Bezuinigingsagenda 2014‐2016, voor een aantal grote uitdagingen 
geplaatst ziet. HDPO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid 
in de breedste zin van het woord. In het licht van de rapportage van de Adviescommissie 
Modernisering Diplomatie is HDPO bezig om het personeelsbeleid te hervormen in een richting die 
nauw aansluit bij de gewenste kernwaarden van de organisatie: samenwerken, resultaten behalen en 
verantwoordelijkheid nemen.  De Academie voor Internationale Betrekkingen (AIB) is een nieuw 
onderdeel van HDPO dat op 22 september 2015 van start ging. De AIB vervult een tweedelijns 
adviesfunctie voor het (lijn)management binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op het 
gebied van leren en ontwikkelen. De medewerkers van de AIB werken daartoe in geïntegreerde 
teams samen met de HR‐partners en andere tweedelijns adviseurs. De AIB houdt zich daarnaast 
bezig met het faciliteren, begeleiden, ontwikkelen en inkopen van leer‐ en ontwikkelactiviteiten 
gericht op de internationale functie binnen BZ en binnen het Rijk. 

 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering 
en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale 
organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, 
inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag 
opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten‐
generaal verspreid over de hele wereld. 
https://www.youtube.com/watch?v=6he54izkLBU&feature=youtu.be 



 

 

 
Functie eisen 
Je hebt een relevante universitaire opleiding afgerond, bij voorkeur op het gebied van human 
resource development. Je hebt recente ervaring als tweedelijns adviseur op het gebied van leren en 
ontwikkelen. Je hebt specialistische onderwijskundige kennis. Je hebt actuele kennis van en ervaring 
met het strategisch inzetten van leren en ontwikkelen om organisatiedoelen te realiseren. Je hebt 
aantoonbare kennis van en ervaring met regie, advies, inkoop en bemiddelen. Je hebt aantoonbare 
kennis van en ervaring met het (mee)ontwikkelen van leer‐ en ontwikkelactiviteiten. Je beheerst de 
Engelse taal goed. Je bent een sparringpartner voor managers op verschillende niveaus binnen de 
Rijksoverheid. Je ziet de rode draad, signaleert ontwikkelingen en deelt informatie met het oog op 
een consistente implementatie van de missie en ambitie van BZ. Je bent innovatie‐ en 
resultaatgericht. Je werkt graag samen in een team en hecht veel waarde aan kennisdeling binnen 
het team. Je bent organisatiesensitief en hebt strategisch inzicht. 
 
Functietype 
BFT.04 
 
Vakgebied 
BVG.18 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
 
Functieomschrijving 
Senior adviseur leren en ontwikkelen 
Je bent tweedelijns adviseur en ondersteunt het lijnmanagement bij de bevordering van een 
leercultuur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). De Academie voor Internationale 
Betrekkingen (AIB) ondersteunt bij en adviseert over strategische leer‐ en ontwikkelvragen op 
organisatie‐ en teamniveau. Jij maakt de vertaalslag van de organisatiedoelen naar leer‐ en 
ontwikkelplannen die het realiseren van de strategische personeelsplanning (SPP) binnen het 
ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunen.  Als senior adviseur leren en ontwikkelen ben je 
accounthouder voor 1 of meer directoraten‐generaal (DG) of plaatsvervangend secretaris‐generaal 
(PSG) en geef je advies aan alle leidinggevenden binnen het account. Je zorgt ervoor dat je adviezen 
helder en concreet zijn, zodat je de lijnmanager optimaal kunt ondersteunen. Daarnaast zet je, op 
basis van je onderwijskundige kennis en ervaring, ontwikkelvragen om naar effectieve leervormen. Je 
kunt daarbij denken aan werkplekleren, sociaal leren en formeel leren. Je zorgt dat het leer‐ en 
ontwikkelaanbod aansluit op de visie en kernwaarden van BZ, de vraag vanuit de organisatie en de 
internationale functie van het Rijk. Ook werk je aan de verdere professionalisering van je functie. Je 
deelt je kennis en vaardigheden op dit gebied met je collega’s.  Verder onderhoud je een extern 
netwerk, zorg je dat je continu op de hoogte bent van de ontwikkelingen en de markt op het gebied 
van leren en ontwikkelen en verbind je die ontwikkelingen met de behoefte van BZ en de 
internationale functie van het Rijk. Bovendien weet je uitstekend welke partij je waar kunt inzetten. 
Hierdoor vervul je effectief de regie‐ en inkoopfunctie. Tot slot ontwikkel en realiseer je 
leerproducten en –diensten. Dit doe je meestal samen met partners, zoals de interne opdrachtgever 
of inhoudsdeskundige, een deskundige marktpartij, een overheidsacademie of een 
expertisecentrum. 
 
Bijzonderheden 
De selectieprocedure omvat de briefselectie, 1 of meerdere selectiegesprekken en een assessment. 
Na iedere fase bepalen we welke kandidaten we toelaten tot de volgende fase in de procedure. De 
selectiegesprekken vinden plaats in november 2015. Detachering behoort tot de mogelijkheden. 



 

 

Gezien de huidige samenstelling van het team heeft een mannelijke kandidaat de voorkeur. Je kunt 
uitsluitend solliciteren via onderstaande button ‘direct solliciteren’. 
 
Datum publicatie 
Csrostart 2015‐10‐21 00:00:00 
Csrostop 2015‐11‐04 00:00:00 
Herplstart 2015‐10‐16 00:00:00 
Herplstop 2015‐10‐21 00:00:00 
Intdepstart 2015‐10‐21 00:00:00 
Intdepstop 2015‐11‐04 00:00:00 
Intern 2015‐10‐21 00:00:00 
Internstop 2015‐11‐04 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.04 
 
Functietype 
CFT.04 
 
Salarisbedrag max 
5067 
Salarisbedrag min 
3409 
Salarisschaal 
schaal 12 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.02 
 
Vakgebied 
CVG.18 
 
Werkdenkniveau  
CWD.04 
 
Postcode standplaats 
2594 AC 
 
Regio 
BRG.0218 
 
Standplaats 
Den Haag 
 
Vacaturenummer 
63398211 
 
Vacaturetitel 
Senior adviseur leren en ontwikkelen 



 

 

   



 

 

Vacature 8. 
BZ: Personeels‐ en Managementadviseur HDPO/PM 
 
Vacaturenummer   
01070 01070‐218700478309 
 
Dienstverband 
detachering voor 24 maanden 
Omdat het een detachering betreft  gelden de voorwaarden van uw huidige werkgever. 
 
Uren per week  
36 

 
Informatie over de organisatie 
Hoofddirectie Personeel en Organisatie 
De modernisering van de diplomatie vergt leiderschap van de organisatie, van het management en 
persoonlijk leiderschap van alle medewerkers. De kernwaarden samenwerken, resultaten behalen en 
verantwoordelijkheid nemen en geven, vormen de belangrijkste basis van de modernisering, maar 
krijgen pas betekenis als we vanuit onze eigen verantwoordelijkheid de consequenties ervan ervaren.  
Leiderschap vergt ook verantwoordelijkheid voor de mensen op jouw post/team/cluster/directie en 
DG. Daarbij hoort een meer strategisch personeelsbeleid dat het leiderschap ondersteunt om onze 
ambities waar te maken op de korte, middellange en lange termijn. Hiervoor is inmiddels een 
concrete aanzet geleverd in het Plan van Aanpak Vernieuwing Personeelsbeleid.   Een meer 
strategisch personeelsbeleid waarbij kwaliteit, flexibiliteit en transparantie centraal staan, vraagt om 
een andere balans in de P‐driehoek. Medewerkers krijgen meer zeggenschap over hun eigen 
loopbaan, de leidinggevenden krijgen een veel grotere P‐verantwoordelijkheid.  De rol van de 
Hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO) verandert daarom in die van een adviserende 
partner, die het leiderschap van BZ adviseert en ondersteunt bij hun leiderschaps‐
verantwoordelijkheden en daarnaast een bijdrage levert aan het ontwerp en juiste toepassing van 
innovatieve HR‐instrumenten en een ambitieus HR beleid.  HDPO kent momenteel de vijf afdelingen 
Ontwikkeling en Advies (OA), Personeels‐ en Managementadvies (PM), Werving en Selectie (WS), 
Informatiemanagement en Control (IC) en Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie (AR).  De afdeling 
Personeels‐ en Managementadvies is verantwoordelijk voor alle eerstelijns HR adviestaken voor 
zowel leidinggevenden als medewerkers, waaronder management‐ en loopbaanadvies, 
arbeidsomstandigheden en mobiliteit.  Het team PMA’s bestaat momenteel uit een mix van 
hoofdzakelijk interne generalisten met affiniteit voor HR‐zaken, en in HR gespecialiseerde BZ‐ers. 
PMA’s genieten een grote mate van zelfstandigheid in de uitvoering van hun werkzaamheden met 
duidelijke kaders waarbinnen zij die werkzaamheden uitvoeren. Zij leggen verantwoording af aan 
leiding PM.  Als gevolg van het PvA Vernieuwing Personeelsbeleid zal HDPO anders worden ingericht. 
Hoe precies, en met welke gevolgen voor de ophanging, aansturing en precieze rol van PMA’s zal in 
loop van 2015 duidelijk worden. 

 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering 
en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale 
organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, 
inclusief de ontwikkelingssamenwerking en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag 
opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten‐
generaal, verspreid over de hele wereld. 
 
Functie eisen 



 

 

Om deze functie te kunnen vervullen moet je over de volgende gezichtsbepalende competenties 
beschikken:   organisatorisch en bedrijfsmatig inzicht of ervaring overtuigingskracht strategisch 
inzicht empathie organisatiesensitiviteit.  Daarnaast moet je in staat zijn om actief mee te denken, 
initiatief te tonen, oplossings/resultaatgericht zijn, de organisatie goed kennen, aan je eigen 
ontwikkeling willen werken en ook afstand kunnen nemen van het soms emotioneel beladen werk.   
De PMA moet met de nodige autoriteit kunnen optreden en integriteit staat voorop.  De PMA heeft 
breed inzicht in en ervaring op de primaire beleidsterreinen van de organisatie om zodoende beter 
(situationele) problematiek en vraagstukken in te kunnen schatten en daarop vanuit het vakgebied 
P&O in te kunnen spelen met adequate ondersteuning en advies.  De kandidaat beschikt bij voorkeur 
over werkervaring in het buitenland. 
 
Functietype 
BFT.04 
 
Vakgebied 
BVG.18 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
BWD.04 
BWD.04 
 
Functieomschrijving 
Personeels‐ en Managementadviseur HDPO/PM 
De Personeels‐ en Managementadviseur (PMA) speelt – nu en in de toekomst ‐ een cruciale rol in het 
p‐beleid van BZ. De vele taken hebben nu betrekking op management‐ en P‐advies aan lijnchefs en 
loopbaanadvies aan medewerkers, op advies en ondersteuning bij vacaturevervulling en op het 
ontwikkelen van P&O beleid. Er wordt nauw samengewerkt met leidinggevenden en contact 
onderhouden met medewerkers, dus moet de PMA van vele markten thuis zijn. De PMA streeft naar 
oplossingen die recht doen aan de belangen van zowel organisatie als medewerkers.  De PMA heeft 
een inhoudelijke coördinerende functie van waaruit deze de totale context van het vakgebied 
overziet, geïntegreerd advies/ondersteuning levert, bijdraagt aan ontwikkeling van beleid en soms 
multidisciplinaire projecten aanstuurt. Deze benadering houdt in dat de PMA voor de ontwikkeling 
van beleid op het vakgebied P&O brede kennis moet bezitten. De PMA vervult een eerste lijnsrol, 
d.w.z. dat hij/zij voor meer specialistische/uitvoerende werkzaamheden doorverwijst naar anderen 
binnen of buiten HDPO/BZ.  Huidige rol op hoofdlijnen:  adviseur/begeleider van P&O‐
aangelegenheden van leidinggevenden en medewerkers; begeleider en uitvoerder van 
werkzaamheden m.b.t. vacaturevervulling; adviseur/coördinator bij het ontwikkelen/implementeren 
van breed P&O‐beleid, waarbij een bijdrage aan de uitvoering van de P‐vernieuwingsagenda de 
komende jaren prioriteit heeft.   Een groep pas aangetreden PMA’s beraadt zich over de vraag hoe 
de PMA‐rol het best kan aansluiten bij de gewenste verschuiving van P‐verantwoordelijkheid en 
welke HR‐bagage daarbij past.  In de nieuwe rol zal de PMA meer optreden als HR Partner van het 
leiderschap. Loopbaanadvies voor medewerkers komt primair bij de lijn te liggen. De PMA zal zich 
meer richten op het adviseren van de lijn over strategische HR vraagstukken, management‐ & 
organisatorische vraagstukken, bijdragen aan ontwikkeling van instrumenten en beleid en het 
uitvoeren van HR taken.   Verdere professionalisering van zittende PMA’s krijgt het komende jaar dus 
veel aandacht.  Aantreden in deze functie bij voorkeur zo snel mogelijk. Het betreft een detachering 
voor twee jaar.  De voorkeur gaat uit naar een mannelijke kandidaat i.v.m. de diversiteit van het 
team. 

 
Bijzonderheden 



 

 

Het betreft hier een detachering binnen het Rijk voor 2 jaar. De selectieprocedure omvat de 
briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en eventueel een assessment. Na iedere fase bepalen we 
welke kandidaten we toelaten tot de volgende fase van de selectieprocedure.  Selectiegesprekken 
vinden plaats in maand mei. 
 
Datum publicatie 
Herplstart 2015‐04‐16 00:00:00 
Herplstop 2015‐04‐23 00:00:00 
Intdepstart 2015‐04‐23 00:00:00 
Intdepstop 2015‐05‐07 00:00:00 
Intern 2015‐04‐23 00:00:00 
Internstop 2015‐05‐07 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.12 
 
Functietype 
CFT.04 
 
Salarisbedrag max 
4964 
 
Salarisbedrag min 
3340 
 
Salarisschaal 
schaal 12 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.02 
 
Vakgebied 
CVG.18 
 
Werkdenkniveau 
CWD.04 
CWD.0402 
CWD.0404 
 
Postcode standplaats 
2594 AC 
 
Regio 
BRG.0218 
 
Standplaats 
Den Haag 
 
 



 

 

Vacaturenummer 
HDPO/PM‐01 
 
Vacaturetitel 
Personeels‐ en Managementadviseur HDPO/PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

Vacature 9.  
BZ: Plaatsvervangend Chef de Poste, Doha, Qatar 
 
Vacaturenummer 
01420 
01420‐323290242348 
 
Dienstverband 
48 maanden 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een 
aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 

 
Uren per week 
36 

 
Informatie over de organisatie 
Economische afdeling van de Nederlandse ambassade 
Informatie over de samenstelling van het team waarin gewerkt gaat worden:  De post telt 2 
uitgezonden medewerkers, te weten CdP, Plv. CdP/HEA. De lokaal aangenomen staf bestaat uit een 
handelsassistente, 2 consulair/administratieve medewerksters, een chauffeur/bode en een vaste 
stagiaire. In 2015 wordt uitbreiding verwacht ten behoeve van het lokale EU‐voorzitterschap, dat de 
post 1 jaar lang zal bekleden.          
Samenwerking, zowel intern als onderling tussen de landen in de Golfregio, staat voorop. Mede 
hiertoe is m.i.v. 2010 een regionaal economisch werkplan voor het economisch cluster in de 
Golfstaten in werking getreden. De kanselarij is gevestigd in een torenflat in het zakencentrum van 
Doha waarin ook Shell Qatar kantoor houdt.  Het is van belang voor kandidaten te weten dat de 
partners /gezinsleden niet kunnen werken in Qatar. Internationale scholen hebben lange 
wachtlijsten, maar op de Britse school Compass (met NL curriculum) is altijd wel een plekje te 
regelen. 

 
Ministerie van Economische Zaken /  Directie Europa (DE) 
Werkomgeving en standplaats:  Ambassade Doha is een drukke en actieve tweemanspost met kleine 
bezetting in een multiculturele samenleving die voor een groot deel uit migranten/expats bestaat. De 
spectaculaire ontwikkelingen in Qatar op politiek economisch en politiek economisch gebied hebben 
hun weerslag op het werkterrein en werkdruk van de post. Vanwege haargeringe omvang wordt van 
alle medewerkers een proactieve, 'hands‐on'‐instelling gevraagd en dient men altijd klaar te staan 
om elkaar bij te springen.  Er verblijven ca. 1500 Nederlanders in deze Golfstaat. Naast handels‐
economisch en politiek  werk houdt de post zich in toenemende mate dan ook vooral bezig met visa‐ 
en maatschappelijk consulaire taken die niet door RSO worden overgenomen. Plv. CdP is de 
dienstdoend ambtenaar voor consulaire gevallen buiten kantooruren. CdP neemt de politiek, 
mensenrechten, cultuur en PD voor rekening, waarbij plvCdP te allen tijde op de hoogte moet zijn 
van de regionale en lokale politieke ontwikkelingen en CdP instant kunnen vervangen bij gesprekken 
op hoog politiek niveau. Plv. CdP rapporteert over de arbeidsrechten/arbeidsomstandigheden en 
MVO.  Het Nederlandse bedrijfsleven in Doha groeit gestaag. Vestigingen van Shell, Philips, RHDHV, 
TNO, TMF etc. zijn inmiddels opgezet. De HEA heeft als taak het identificeren van handels‐ en 



 

 

investeringsmogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven in Qatar en het faciliteren van 
Nederlandse bedrijven in hun activiteiten in Qatar.         
Economische diplomatie wordt samen met CdP uitgevoerd en is van groot belang vanwege de 
dominante rol van de overheid in de economie. Sinds wegvallen van de HBV functie heeft de 
plvCdP/HEA een grotere rol bij het aansturen van de post en de consulaire processen, in nauwe 
samenwerking met het RSO MIO.          
Doha is een kleine maar uitgestrekte stad, met 2 miljoen inwoners. Het vermaak bestaat met name 
uit watersport, woestijntrips, winkelcentra, uitgaansgelegenheden in hotels. Het klimaat is 5 
maanden per jaar vochtig en heet, zodat men met name verblijft in airco omgeving. De 
luchtvervuiling door fijnstof is op bepaalde tijden hoog. Er is uitstekend internationaal onderwijs (incl 
Nederlands) maar voor scholen bestaan dikwijls wachtlijsten. Gezien het prijsniveau in Doha is 
betaalbare huisvesting vinden een uitdaging. 
 
Functietype 
BFT.04 
 
Vakgebied 
BVG.06 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
 
Functieomschrijving 
Plaatsvervangend Chef de Poste, Doha, Qatar 
Typering gezochte medewerker  Plaatsvervangend Chef de Post (CdP)/HEA heeft een flexibele 
persoonlijkheid die strak maar mensgericht op resultaat stuurt. Hij haalt het beste uit de 
medewerkers en creëert loyaliteit, ook onder lastige omstandigheden. Aantoonbare culturele 
sensitiviteit, situationeel leidinggeven in dit klein maar divers team is van groot belang. Plv. CdP is 
bereid zonder problemen verschillende taken op te pakken en 'the extra mile' te gaan. Een goede 
netwerker, pragmatische inslag en een can‐do mentaliteit. Postervaring is een must, evenals ervaring 
met politieke werkzaamheden gezien het sterk toegenomen politieke belang van Qatar, ook in de 
regio. Aantoonbare affiniteit met intern management/beheer/ICT. Ervaring in Arabische regio strekt 
zeer tot aanbeveling. Voorkeur gaat sterk uit naar een man, gezien de man‐vrouwbalans op de post 
en de noodzaak in te spelen op de gesegregeerde samenleving.  Specifieke functie informatie   
Aansturen van de post waarbij plv. CdP eerstverantwoordelijk is voor intern management en 
aansturing consulaire, beheerszaken, huisvestingszaken; 70% van de functie wordt aan economisch 
werk besteed. De politieke zaken liggen meer bij de CdP en de andere 30% ligt meer bij plv. CdP: 
management, beheer, consulair; Vervanging CdP bij afwezigheid op alle terreinen, in het bijzonder 
politieke/militaire dossiers, in een politiek dynamische en complexe regio die in de komende jaren 
nog intensiever de aandacht behoeft; Betrokkene is hoofd economische afdeling en draagt zorg voor 
economische diplomatie, planning economische agenda, Holland branding en rapportage op 
economisch en commercieel (incl MVO, politieke economie, begroting) gebied aan de relevante 
afdelingen van de verschillende ministeries; Aansturen van de lokale handelsassistent en de 
medewerksters AZ/CZ; Toezien op consulair proces, m.n. visumverlening en consulaire bijstand; 
Beveiligingsambtenaar / coördinator crisismanagement; Aanspreekpunt wet bescherming 
persoonsgegevens; Conform THB richtlijnen betrokkenheid bedrijfsvoering van de post; Opstellen 
van bijdragen aan jaarplan/jaarverslag/e‐bijlage/uitvoering; Ondersteuning bezoeken: delegaties, 
bewindslieden en stagebegeleider. 

 
Het betreft hier een functie waarop gekwalificeerde ambtenaren van het Ministerie EZ kunnen 
meedingen en die vervuld worden middels een detachering van 3 tot 4 jaar bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Door middel van een interne sollicitatie procedure zal voor deze functie één 



 

 

kandidaat worden voorgedragen.  Kandidaten dienen hun belangstelling middels een sollicitatie brief 
met CV. Daarbij graag huidige schaal niveau en talenkennis vermelden.  Mocht digitaal solliciteren via 
onderstaande knop niet lukken dan kun je de Helpdesk bellen op telefoonnummer: 070 ‐ 7000510. 
Solliciteren@minez.nl 
 
Datum publicatie 
Herplstart 2015‐01‐14 00:00:00 
Internstop 2015‐01‐23 00:00:00 
 
Dienstverband  
CSD.04 
 
Functietype 
CFT.04 
 
Salarisbedrag max 
4964 
 
Salarisbedrag min 
3340 
 
Salarisschaal 
schaal 12 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.07 
 
Uren per week 
32 
 
Vakgebied 
CVG.06 
 
Werkdenkniveau  
CWD.04 
 
Standplaats 
Doha, Qatar 
 
Vacaturenummer 
DE_20150113_12 
 
Vacaturetitel 
Plaatsvervangend Chef de Poste, Doha, Qatar 
 
 
   



 

 

 
Vacature 10. 
EZ: MT‐lid Bureau Bestuursraad 
 
Vacaturenummer 
01420 01420‐476583142460 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bovendien heb je een aantal 
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 
 
Uren per week 
36 
 
Informatie over de organisatie 
Bureau Bestuursraad 
Bureau Bestuursraad  BBR (ca. 35 fte) valt hiërarchisch onder de SG en is de stafdirectie in het hart 
van de EZ besluitvorming. Dagelijks is er contact met de politieke en ambtelijke leiding en met vele 
beleidsdirecties. Hier is het overzicht wat er binnen het departement gebeurt en dit maakt werken 
bij BBR altijd dynamisch en afwisselend.  BBR zorgt ervoor dat de politieke en ambtelijke leiding hun 
taken optimaal kunnen uitvoeren. Politiek‐bestuurlijke advisering en coördinatie, 
(proces)ondersteuning en advisering op specifieke onderwerpen (crisiscoördinatie, Wet bescherming 
Persoonsgegevens en toezicht op financiële belangen/compliance) zijn de drie hoofdtaken van BBR.  
Meer specifiek heeft BBR de volgende taken:  Verantwoordelijk voor de politieke en parlementaire 
coördinatie van EZ;Adviseert over vrijwel alle stukken die naar de politiek‐ambtelijke top (minister, 
staatssecretaris en SG) en naar buiten gaan, waaronder alle Kamerstukken;Ondersteunt de 
bewindslieden bij algemene overleggen, begrotingsbehandeling, wetgevingsoverleggen en plenaire 
debatten in Eerste en Tweede Kamer;Bereidt de ministerraad voor en zorgt voor 
terugkoppeling;Voert het secretariaat van de bewindspersonenstaf en de bestuursraad;Ondersteunt 
de leden van de bestuursraad bij EZ‐brede aangelegenheden;Ondersteunt de SG bij 
interdepartementaal overleg zoals het SG‐overleg;Coördineert protocollaire aangelegenheden 
(Koninklijke onderscheidingen, berichtgeving van overlijden, EZ‐brede 
evenementen);Verantwoordelijk voor het toezicht vanuit de Wet bescherming Persoonsgegevens en 
het toezicht op het beleid tav financiële belangen (compliance);Verantwoordelijk voor de praktische 
ondersteuning (kamerbewaarders) en de administratief‐secretariële ondersteuning van de 
bewindspersonen;Verantwoordelijk voor de crisiscoördinatie: het departementaal 
coördinatiecentrum crisisbeheersing (DCC) is bij BBR ondergebracht.Het management van de directie 
bestaat uit een directeur en een MT‐lid. Het management en de medewerkers zijn verbindend, goed 
in het houden van overzicht, stressbestendig, gericht op communicatie en samenwerking en hebben 
een uitstekend politiek en bestuurlijk gevoel.Verantwoordelijk voor de praktische ondersteuning 
(kamerbewaarders) en de administratief‐secretariële ondersteuning van de 
bewindspersonen;Verantwoordelijk voor de crisiscoördinatie: het departementaal 
coördinatiecentrum crisisbeheersing (DCC) is bij BBR ondergebracht.  Het management van de 
directie bestaat uit een directeur en een MT‐lid. Het management en de medewerkers zijn 
verbindend, goed in het houden van overzicht, stressbestendig, gericht op communicatie en 
samenwerking en hebben een uitstekend politiek en bestuurlijk gevoel. 

 
 



 

 

 
Ministerie van Economische Zaken / Bureau Bestuursraad (BBR) 
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We 
zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale 
concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te 
geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. 
Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze 
topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam, 
ondernemend Nederland. Bij het ministerie van EZ werken circa 9.200 medewerkers, het grootste 
deel daarvan werkt bij uitvoerende diensten, bij inspecties en/of toezicht. 

 
Functie eisen 
Heeft academisch werk‐ en denkniveau (WO); Is analytisch scherp, doortastend en kan met 
overtuiging adviseren en interveniëren; Aantoonbare affiniteit of ervaring met leidinggeven in een 
(complexe) beleidscontext; Affiniteit met de inhoudelijke onderwerpen waar het MT‐lid 
verantwoordelijk voor is; Is in staat overzicht te houden en te sturen op hoofdlijnen;  Is een 
authentieke, inspirerende manager die vertrouwen wekt en geeft, die weet wat er in de eigen 
organisatie en bij andere departementen speelt, die samenwerking ondersteunt en stimuleert; Is een 
teamspeler die bijdraagt aan verbinding binnen het MT, de directie en het ministerie; Is een ervaren 
netwerker met een hoge sensitiviteit voor politiek‐bestuurlijk en maatschappelijk gevoelige 
onderwerpen; Is vaardig en actief in het opbouwen en onderhouden van een effectieve en 
resultaatgerichte, maar ook ontspannen werkcultuur; Is betrouwbaar, integer, organiseert 
tegenspraak en stimuleert medewerkers tot persoonlijke en professionele ontwikkeling.  
Competenties:   Samenbindend leiderschap Bestuurlijke sensitiviteit Netwerkvaardigheid 
Probleemoplossend vermogen Resultaatgerichtheid Stressbestendigheid Relativeringsvermogen 
Samenwerken 
 
Functietype 
BFT.02 
 
Vakgebied 
BVG.06 
 
Werkdenkniveau  
BWD.04 

 
Functieomschrijving 
MT‐lid Bureau Bestuursraad 
Positie en opdracht  Het MT‐lid stuurt samen met de directeur op collegiale wijze de directie aan. 
Daarbij is het MT‐lid personeelsverantwoordelijk voor ruim 20 medewerkers en daarmee 
verantwoordelijk voor protocol, kamerbewaarders, secretariaat bewindspersonen, stukkenstroom, 
crisisbeheersing en compliance/gegevensbescherming. De medewerkers stukkenstroom worden in 
de dagelijkse praktijk aangestuurd door een coördinator. De medewerkers van BBR werken vaak 
onder hoge tijds‐ en kwaliteitsdruk. Als MT‐lid behoort het tot uw taak om een omgeving te creëren 
waarbinnen medewerkers, gegeven deze druk, optimaal kunnen presteren. Dit betekent dat er veel 
verantwoordelijkheid bij medewerkers ligt en dat het MT‐lid de juiste balans kan aanbrengen tussen 
ruimte en vertrouwen geven enerzijds en anderzijds tijdig steun te verlenen of sturen indien nodig. 
Het MT‐lid brengt rust, biedt overzicht en relativeert op de juiste toon en het goede moment. Daar 
waar incidenten ontstaan doordat processen structureel niet goed georganiseerd zijn, heeft het MT‐
lid de taak om er voor te zorgen dat de structurele situatie goed op orde is. 

 
 



 

 

 
Bijzonderheden 
EZ wenst de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies te vergroten. Bij gelijke 
geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.  Een veiligheidsonderzoek AIVD A maakt 
onderdeel uit van de procedure. Gelet op de aard van de werkzaamheden geldt een meldingsplicht 
ten aanzien van het bezit van financiële belangen die de belangen van de dienst kunnen raken.  
Medewerkers met een tijdelijk dienstverband (m.u.v. EZ‐trainees, BoFEB en de medewerkers van de 
Product‐ en Bedrijfschappen (vml) met de status “interne kandidaat” komen niet in aanmerking voor 
de vacature. EZ‐trainees dienen hun statusbrief mee te sturen.  Herplaatsingskandidaten en 
verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het Ministerie van Economische Zaken 
dienen een aanbevelingsbrief van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie. 
 
Datum publicatie 
Herplstart 2015‐12‐18 00:00:00 
Herplstop 2015‐12‐19 00:00:00 
Intdepstart 2015‐12‐18 00:00:00 
Intdepstop 2015‐12‐19 00:00:00 
Intern 2015‐12‐18 00:00:00 
Internstop 2016‐01‐09 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.02 
 
Functietype 
CFT.02 
 
Salarisbedrag max 
6864 
 
Salarisbedrag min 
4286 
 
Salarisschaal 
schaal 14 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.14 
 
Uren per week 
36 
 
Vakgebied 
CVG.06 
 
Werkdenkniveau 
CWD.04 
 
Postcode standplaats 
2594 AC 



 

 

 
Regio 
BRG.0218 
 
Standplaats 
Den Haag 

 
Vacaturenummer 
BBR_20151217_14/15 

 
Vacaturetitel 
MT‐lid Bureau Bestuursraad 
   



 

 

 
 



 

 

Vacature 11. 

EZ: MT‐lid Directie Wetgeving en Juridische Zaken/Hoofd Juridisch Advies en Bezwaar 
 
Vacaturenummer 
01420 
01420‐524909259116 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bovendien heb je een aantal 
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 

 
Uren per week 
36 
 
Informatie over de organisatie 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) 
WJZ is de juridische stafafdeling van EZ, die de bewindslieden en de beleidsonderdelen ondersteunt 
op juridisch‐bestuurlijk gebied. WJZ ressorteert rechtstreeks onder de secretaris‐generaal.  WJZ is 
een platte organisatie, met slechts één hiërarchische laag, een flexibele inzet van de juristen en met 
focus op de kwaliteit van de producten. Aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers wordt 
veel aandacht besteed.  De directie wordt aangestuurd door een managementteam (MT), 
waarbinnen de directeur, bijgestaan door een directiesecretaris, verantwoordelijk is voor het 
integrale management en de andere vier MT‐leden verantwoordelijk zijn voor de voortgang en de 
kwaliteit van verschillende productsoorten. Zij zijn ook de personeelsverantwoordelijken voor de 
juristen, ieder voor een deel.  Juristen worden wat betreft de voortgang en kwaliteitsbewaking 
aangestuurd door het MT‐lid; kwaliteits‐ en voortgangsbewaking vindt voorts plaats door 
coördinerend juristen in een systeem van collegiale toetsing. Via kennisgroepen wordt op belangrijke 
rechtsgebieden het delen en ontwikkelen van kennis gestimuleerd. Bij WJZ werken circa 100 juristen.  
Resultaatgebieden en ontwikkelingen  Aan WJZ zijn taken opgedragen op het gebied van:   
Wetgeving  Het vervaardigen van wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële 
regelingen, interne regelingen en beleidsregels. Daarnaast ook het goedkeuren van verdragen.   
Juridische en bestuurlijk‐juridische adviezen  WJZ ondersteunt de andere dienstonderdelen van EZ 
met juridische adviezen in de meest brede zin. Voorwerp van advisering zijn o.m. Europese 
regelgeving, beschikkingen, overeenkomsten, convenanten, statuten en processtukken in civiele 
procedures waarin EZ partij is.   Bezwaar‐, gerechtelijke en klachtenprocedures  Hierbij gaat het in de 
eerste plaats om het behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de Minister van 
Economische Zaken. Voorts behandelt WJZ beroepszaken bij bestuursrechtelijke colleges als het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven, de sector bestuursrecht van de rechtbanken en de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit impliceert het opstellen van 
verweerschriften en het ter zitting vertegenwoordigen van de bewindslieden. Daarnaast coördineert 
WJZ de behandeling van klachten, ingediend bij de Nationale ombudsman.   Een scherpe focus op 
samenwerking met beleid en uitvoering, op juridische kwaliteitsborging en op permanente educatie 
is essentieel. De invloed van de Europese Unie op het werk van WJZ is groot. Op de terreinen 
duurzame energie, mijnbouw, ondernemen, innovatie, landbouw, natuur, diergezondheid en ‐
welzijn, telecommunicatie, consumentenbescherming en openbaar aanbesteden worden 
omvangrijke wetgevingsprojecten uitgevoerd. Juridisch advies wordt verstrekt bij nieuwe 
ontwikkelingen rond digitale gegevensuitwisseling, openbaarheid van bestuur, privacybescherming, 



 

 

het omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht. Intensieve bestuursrechtelijke procedures 
worden gevoerd met betrekking tot onder meer energie‐infrastructuurprojecten en telecom‐
frequentievergunningen. 

 
Ministerie van Economische Zaken 
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We 
zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale 
concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te 
geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. 
Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze 
topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam, 
ondernemend Nederland.  Bij het ministerie van EZ werken circa 9.200 medewerkers, het grootste 
deel daarvan werkt bij uitvoerende diensten, bij inspecties en/of toezicht. 

 
Functie‐eisen 
De gezochte kandidaat dient in de eerste plaats een uitstekende en ervaren jurist op de genoemde 
resultaatgebieden te zijn; U kunt vanuit uw eigen kwaliteit ook anderen stimuleren de lat hoog te 
leggen en juridische afbreuk te voorkomen; U heeft inzicht in politiek‐bestuurlijke verhoudingen en 
vaardigheid in het hanteren van tegengestelde belangen; U bent in staat om het hele ministerie 
voortdurend bewust te houden van het belang van juridische kwaliteit van het handelen van EZ; U 
stelt doelen en prioriteiten en onderhoudt daartoe de nodige relaties met de beleidsdirecties, de 
stafdirecties en de EZ‐diensten; U heeft bij voorkeur kennis van de voor EZ relevante (Europese) wet‐ 
en regelgeving; U geeft leiding aan professionals en zorgt voor een open werksfeer, waarin u het 
beste uit mensen weet te halen; U kunt EZ en WJZ op uitstekende wijze representeren binnen en 
buiten het ministerie; U bent ervaren in het actief deelnemen aan overlegkaders op departementaal 
en interdepartementaal niveau en ervaring.  Competenties:   Organisatiesensitiviteit en 
omgevingsbewustzijn; Bestuurssensitiviteit; Besluitvaardigheid; Netwerkvaardigheid; 
Organisatiegericht aansturen; Aansturen organisatie; Aansturen groep; Ontwikkelen medewerker; 
Creativiteit. 
 
Functietype 
BFT.02 
 
Vakgebied 
BVG.10 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
 
Functieomschrijving 
MT‐lid Directie Wetgeving en Juridische Zaken/Hoofd Juridisch Advies en Bezwaar 
Als lid van het managementteam van de directie Wetgeving en Juridische Zaken en Hoofd van de 
afdeling Juridisch Advies en Bezwaar &Beroep geeft u leiding aan de werkzaamheden op het gebied 
van juridisch advies en bezwaar & beroep; draagt u zorg voor het personeelsmanagement, o.a. via 
individuele werk‐ en ontwikkelplannen, voortgangs‐ en evaluatiegesprekken; treedt u actief op als 
eerstverantwoordelijke voor de overall planning en uitvoering van primaire en ondersteunende 
processen binnen de afdeling; draagt u zorg voor borging en management van kwaliteit, kennis en 
expertise voor de werkprocessen van de afdeling waaraan u leiding geeft; adviseert u de ambtelijke 
en politieke top over (bestuurlijk‐)juridische vraagstukken; treedt u als vertegenwoordiger van de 
directie op in beleidsvormende gremia en in relaties met uitvoerings‐ en toezichtsorganisaties. 
 
 



 

 

Bijzonderheden 
EZ wenst de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies te vergroten. Bij gelijke 
geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Een assessment kan eventueel deel uitmaken van 
de selectieprocedure.  Medewerkers met een tijdelijk dienstverband (m.u.v. EZ‐trainees, BoFEB en de 
medewerkers van de Product‐ en Bedrijfschappen (vml) met de status “interne kandidaat” komen 
niet in aanmerking voor de vacature. EZ‐trainees dienen hun statusbrief mee te sturen.  
Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het Ministerie 
van Economische Zaken dienen een aanbevelingsbrief van het bevoegd gezag toe te voegen aan de 
sollicitatie. 
 
Datum publicatie 
Herplstart 2015‐10‐31 00:00:00 
Herplstop 2015‐11‐07 00:00:00 
Intern 2015‐10‐31 00:00:00 
Internstop 2015‐11‐14 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.02 
 
Functietype 
CFT.02 
 
Salarisbedrag max 
6864 
 
Salarisbedrag min 
4867 

 
Salarisschaal 
schaal 15 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.14 

 
Uren per week 
36 
 
Vakgebied 
CVG.10 
 
Werkdenkniveau 
CWD.04 
 
Postcode standplaats 
2594 AC 
 
Regio 
BRG.0218 
 



 

 

Standplaats 
Den Haag 
 
Vacaturenummer 
WJZ_20151029_15 
 
Functietitel 
MT‐lid Directie Wetgeving en Juridische Zaken/Hoofd Juridisch Advies en Bezwaar 

 
 
 
 
 
 
   



 

 

Vacature 12.  
EZ: plv. directeur Energie & Omgeving 

 
Vacaturenummer 
01420 01420‐721958973805 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bovendien heb je een aantal 
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 
 
Uren per week 
36 
 
Contactgegevens 
Solliciteren@minez.nl 

 
Informatie over de organisatie 
Directie Energie en Omgeving (E&O) 
De directie Energie en Omgeving (E&O) gaat per 1 juli 2015 van start. De directie zal naar 
verwachting uit zo’n 50 medewerkers gaan bestaan. Er wordt nauw samengewerkt met 
medewerkers van andere energiedirecties, ministeries en (uitvoerende) organisaties zoals RVO, RWS 
en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het management van de directie bestaat uit een 
directeur, een plv. directeur en een MT‐lid. Het management werkt voor de sturing nauw samen met 
enkele clusterleiders en het management van de andere energiedirecties. De directie E&O is 
verantwoordelijk voor het samen met partijen in de samenleving realiseren en waar nodig ruimtelijk 
inpassen van energieprojecten. Dit gebeurt onder andere door het verlenen van 
mijnbouwvergunningen, het toepassen van de rijkscoördinatieregeling, het helpen bij de ruimtelijke 
inpassing van projecten, het sluiten van green deals en het waarborgen van de veiligheid van 
energieprojecten. Belangrijke uitdagingen waar de directie de komende jaren voor staat zijn de 
besluitvorming over aardgaswinning en schaliegaswinning in Nederland en de inpassing van nieuwe 
grote infrastructuurprojecten zoals windmolenparken en hoogspanningsverbindingen. De 
uitdagingen van de directie vergen intensieve samenwerking met in het bijzonder burgers, bedrijven, 
gemeenten, provincies, belangenorganisaties en kennisinstellingen. Het verwerven en behouden van 
voldoende maatschappelijk draagvlak voor de transitie naar een duurzame energievoorziening is een 
centrale opgave van de directie. Binnen de directie E&O staan kwaliteit, flexibiliteit en samenwerking 
hoog in het vaandel. Het management en de medewerkers zijn sterk extern gericht, hebben een 
uitstekend politiek en bestuurlijk gevoel en kunnen goed communiceren. Het bouwen van bruggen 
tussen allerlei partijen in de samenleving die te maken hebben met energieprojecten enerzijds en 
beleid en politiek anderzijds, vormt de kern van het werk bij de directie. 

 
Ministerie van Economische Zaken / Directoraat‐generaal voor Energie, Telecom en Mededinging 
(DGETM) 
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We 
zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale 
concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te 
geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. 
Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze 
topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam, 



 

 

ondernemend Nederland. Bij het ministerie van EZ werken circa 9200 medewerkers, het grootste 
deel daarvan werkt bij uitvoerende diensten, bij inspecties en/of toezicht.  Directoraat Generaal 
Energie, Telecom en Mededinging  Het Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging (ETM) 
werkt aan goed functionerende markten, een betrouwbare, efficiënte en vernieuwende telecom‐ en 
energie‐infrastructuur en bijbehorende bedrijvigheid. DGETM‐ers zijn verbindend, integer en 
vernieuwend. De energiedirecties worden gereorganiseerd. Momenteel zijn er twee lijndirecties, te 
weten Energiemarkt (EM) en Energie & duurzaamheid (ED). Vanaf 1 juli 2015 gaan we werken in een 
nieuwe structuur. Er komen twee lijndirecties, te weten Energie & Omgeving (E&O) en Energiemarkt 
& Innovatie (E&I), een programmadirectie Energie‐uitdagingen 2020 (PDE2020).  Daarnaast wordt 
een Overheidsdienst Groningen opgericht die beheersmatig een zelfstandig onderdeel is van het 
ministerie van Economische Zaken. 

 
Functie‐eisen 
Heeft academisch werk‐ en denkniveau (WO); Heeft ervaring in het opereren in een complex veld 
met veel verschillende partijen en belangen en is daarbij aantoonbaar in staat bruggen te bouwen en 
resultaten te boeken; Is analytisch scherp, doortastend en kan met overtuiging adviseren en 
interveniëren, daarbij oog houdend voor de politieke realiteit; Is aantoonbaar een ervaren netwerker 
met een hoge sensitiviteit voor politiek‐bestuurlijk en maatschappelijk gevoelige onderwerpen; Heeft 
ervaring als samenbindend en inspirerend leider. Kan met overzicht en vanuit een duidelijke visie 
sturen op hoofdlijnen. Laat daarbij veel ruimte voor medewerkers; Is aanwijsbaar vaardig in het 
opbouwen en onderhouden van een effectieve en resultaatgerichte, maar ook ontspannen 
werkcultuur; Is betrouwbaar, integer, organiseert tegenspraak en stimuleert medewerkers tot 
persoonlijke en professionele ontwikkeling; Is een authentieke, inspirerende leider die vertrouwen 
wekt en geeft, die weet wat er in de organisatie en het beleidsveld speelt, die samenwerking 
ondersteunt en stimuleert en die een gedragen visie organiseert en uitdraagt.  COMPETENTIES:   
Samenbindend leiderschap Bestuurlijke sensitiviteit Netwerkvaardigheid Visie Probleemoplossend 
vermogen Resultaatgerichtheid 
 
Functietype 
BFT.02 
 
Vakgebied 
BVG.06 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
 
Functieomschrijving 
plv. directeur Energie & Omgeving 
Positie  De plv. directeur stuurt samen met de directeur en het MT‐lid op collegiale wijze de directie 
aan. Intern is de plv. directeur één van de boegbeelden van de organisatieverandering die in gang is 
gezet. U stuurt strategisch op basis van een heldere visie en gericht op samenwerking, zowel binnen 
EZ als met andere departementen. Extern bent u één van de boegbeelden van EZ in de 
energietransitie en bent u een gezaghebbende gesprekspartner voor lokale en provinciale 
bestuurders, bedrijven en belangenorganisaties. U bent een bruggenbouwer tussen praktijk en beleid 
en vandaar uit adviseur van de ambtelijke top en de bewindslieden.   
De opdracht.    
U bent personeelsverantwoordelijk voor 15 tot 20 medewerkers en inhoudelijk verantwoordelijk 
voor diverse portefeuilles en projecten. U bent lid van het MT E&O en vertegenwoordigt EZ/E&O in 
diverse interne en externe stuurgroepen; U schept voor de medewerkers de randvoorwaarden zodat 
zij optimaal kunnen presteren. U motiveert en inspireert hen en biedt ze de ruimte en het 
vertrouwen om het beste uit henzelf te halen en zich te ontwikkelen; U zorgt voor een stimulerende 



 

 

werkomgeving, gericht op innovatie en permanente ontwikkeling van medewerkers. Daarbij 
investeert u in het bijzonder in de benodigde kennis en competenties om samen met externe 
partijen beleid te ontwikkelen en te implementeren; U bent één van de boegbeelden van de 
organisatieverandering van de energiedirecties. U heeft in dat kader een voorbeeldfunctie als het 
gaat om samenwerken, integraal sturen en het van buiten naar binnen werken. U stuurt op 
strategisch niveau vanuit de energievisie‐ en strategie en met oog en oor voor de belangen van 
externe partijen; U bent voor externe partijen een gezaghebbende gesprekspartner die bruggen 
weet te slaan tussen “Den Haag” en partijen in het veld. Daarbij staat u voor het beleid en de 
afspraken die zijn gemaakt en weet u uw rug recht te houden in discussies en onderhandelingen. 

 
Bijzonderheden 
EZ wenst de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies te vergroten. Bij gelijke 
geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Een assessment kan eventueel deel uitmaken van 
de selectieprocedure. Als plaatsvervanger is de mogelijkheid aanwezig om middels een toeslag ex art. 
22a BBRA bezoldigd te worden conform schaal 16.  Mocht digitaal solliciteren via onderstaande knop 
niet lukken dan kun je de Helpdesk bellen op telefoonnummer: 070 ‐ 7000510. 
 
Datum publicatie 
Herplstart 2015‐05‐23 00:00:00 
Herplstop 2015‐06‐02 00:00:00 
Intdepstart 2015‐06‐02 00:00:00 
Intdepstop 2015‐06‐16 00:00:00 
Intern 2015‐06‐02 00:00:00 
Internstop 2015‐06‐16 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.02 
 
Functietype  
CFT.02 
 
Salarisbedrag max 
6779 
 
Salarisbedrag min 
4807 
 
Salarisschaal 
schaal 15 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.14 
 
Uren per week 
36 
 
Vakgebied 
CVG.06 
 



 

 

Werkdenkniveau 
CWD.04 
 
Postcode standplaats 
2594 AL 
 
Regio 
BRG.0218 
 
Standplaats 
Den Haag 
 
Vacaturenummer 
DGETM_20150522_15 
 
Vacaturetitel 
plv. directeur Energie & Omgeving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
 
Vacature 13. 

EZ: Manager Energiemarkt & Innovatie 
 

Vacaturenummer 
01420 01420‐902306978903 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bovendien heb je een aantal 
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 
 
Uren per week 
36 

 
Contactgegevens 
Solliciteren@minez.nl 
 
Informatie over de organisatie 
Directie Energiemarkt & Innovatie (E&I) 
De directie Energiemarkt & Innovatie (E&I) bestaat uit ruim 60 medewerkers. Er wordt nauw 
samengewerkt met medewerkers van andere energiedirecties, ministeries (ook in andere landen) en 
uitvoerende organisaties zoals RVO.  Het management van de directie bestaat uit een directeur, een 
plv. directeur en twee MT‐leden. Het management werkt voor de sturing samen met clusterleiders 
en het management van de andere energiedirecties.  De directie E&I is verantwoordelijk voor het in 
nationaal en internationaal verband stimuleren en reguleren van de energiemarkt. De directie zorgt 
voor een duidelijk reguleringskader (wet‐ en regelgeving), (financiële) stimulering van energie‐
innovatie en hernieuwbare energie en het in internationaal verband borgen van een duurzame, 
kostenefficiënte en betrouwbare energievoorziening.  Belangrijke uitdagingen waar de directie de 
komende jaren voor staat om de transitie naar een CO2‐neutrale en meer decentrale 
energievoorziening mogelijk te maken zijn: de vormgeving van een gemoderniseerde elektriciteits‐ 
en gasmarkt, een flexibele en toekomstvaste infrastructuur, de versterking en intensivering van de 
energiesamenwerking met de omliggende landen en de stimulering van (duurzame) energie‐
innovaties en de toepassing hiervan.  De uitdagingen van de directie vergen intensieve 
samenwerking met in het bijzonder bedrijven,  belangenorganisaties, kennisinstellingen, 
buitenlandse overheden en de Europese Commissie.  Binnen de directie E&I staan kwaliteit, 
flexibiliteit en samenwerking hoog in het vaandel. Het management en de medewerkers zijn 
analytisch sterk, extern gericht, hebben een uitstekend politiek en bestuurlijk gevoel en kunnen goed 
communiceren. 

 
Ministerie van Economische Zaken / Directoraat‐generaal voor Energie, Telecom en Mededinging 
(DGETM) 
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We 
zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale 
concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te 
geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. 
Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze 



 

 

topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam, 
ondernemend Nederland.  Bij het ministerie van EZ werken circa 9.200 medewerkers, het grootste 
deel daarvan werkt bij uitvoerende diensten, bij inspecties en/of toezicht.  Directoraat Generaal 
Energie, Telecom en Mededinging  Het Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging werkt 
aan goed functionerende markten, een betrouwbare, efficiënte en vernieuwende telecom‐ en 
energie‐infrastructuur en bijbehorende bedrijvigheid. DGETM‐ers zijn verbindend, integer en 
vernieuwend.  De uitdagingen op het beleidsterrein energie binnen het Ministerie van Economische 
Zaken zijn groot. Ze variëren van de uitwerking van het Energieakkoord en het realiseren van vele 
tientallen grote energieprojecten in Nederland, tot de discussie over de toekomst van de gaswinning 
naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen en het Europese debat over een Energie Unie. Om 
deze uitdagingen goed op te pakken zijn verbeteringen in de organisatie, cultuur en werkwijze van de 
energiedirecties doorgevoerd, met als resultaat een organisatieverandering per 1 juli 2015.  Vanaf 1 
juli werken we met 3 energiedirecties: twee lijndirecties, te weten Energie & Omgeving (E&O) en 
Energiemarkt & Innovatie (E&I) en een programmadirectie Energie‐uitdagingen 2020 (E&U). 
Daarnaast wordt nauw samengewerkt met een overheidsdienst Groningen.  De energiedirecties 
werken aan een CO2‐neutrale energievoorziening in 2050, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. 
Dit kan alleen worden bereikt als we daar met alle partijen in de samenleving de schouders onder 
zetten. Samenwerking is daarom een centraal thema in de organisatieverandering. Samenwerking 
tussen  de energiedirecties onderling, met andere onderdelen van EZ en met andere departementen 
en overheden, maar ook samenwerking met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
kennisinstellingen. Die samenwerking zien we terug bij het Energieakkoord en gaan we ook 
vormgeven bij het opstellen van het Energierapport 2015. Burgers, bedrijven, andere overheden en 
maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om op weg naar het Energierapport en de 
beleidsagenda die daaruit volgt aan de dialoog deel te nemen en hun kennis en kunde in te brengen 
voor de energietransitie. 

 
Functie‐eisen 
Heeft academisch werk‐ en denkniveau (WO); Heeft ervaring in het opereren in een complex veld 
met veel verschillende partijen en belangen en is daarbij aantoonbaar in staat bruggen te bouwen en 
resultaten te boeken; Is analytisch scherp, doortastend en kan met overtuiging adviseren en 
interveniëren, daarbij oog houdend voor de politieke realiteit; Is aantoonbaar een ervaren netwerker 
met een hoge sensitiviteit voor politiek‐bestuurlijk en maatschappelijk gevoelige onderwerpen; Heeft 
ervaring als samenbindend en inspirerend leider. Kan met overzicht en vanuit een duidelijke visie 
sturen op hoofdlijnen. Laat daarbij veel ruimte voor medewerkers;  Is aanwijsbaar vaardig in het 
opbouwen en onderhouden van een effectieve en resultaatgerichte, maar ook ontspannen 
werkcultuur; Is betrouwbaar, integer, organiseert tegenspraak en stimuleert medewerkers tot 
persoonlijke en professionele ontwikkeling; Is een authentieke, inspirerende leider die vertrouwen 
wekt en geeft, die weet wat er in de organisatie en het beleidsveld speelt, die samenwerking 
ondersteunt en stimuleert en die een gedragen visie organiseert en uitdraagt.  Competenties:   
Samenbindend leiderschap Bestuurlijke sensitiviteit Netwerkvaardigheid Visie Probleemoplossend 
vermogen Resultaatgerichtheid 
 
Functietype 
BFT.02 
 
Vakgebied 
BVG.06 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
 
Functieomschrijving 



 

 

Manager Energiemarkt &Innovatie 
Positie  Het MT‐lid stuurt samen men de andere MT‐leden op collegiale wijze de directie aan. Intern 
is het MT‐lid één van de boegbeelden van de organisatieverandering die in gang is gezet. U stuurt 
strategisch op basis van een heldere visie en gericht op samenwerking, zowel binnen EZ als met 
andere departementen en organisaties.  Extern bent u één van de boegbeelden van EZ in de 
energietransitie en bent u een gezaghebbende gesprekspartner voor bedrijven, kennisinstellingen en 
belangenorganisaties. U bent een bruggenbouwer tussen praktijk en beleid en vandaar uit adviseur 
van de ambtelijke top en de bewindslieden.   
De opdracht.    
U bent personeelsverantwoordelijk voor 15 tot 20 medewerkers en inhoudelijk verantwoordelijk 
voor diverse portefeuilles en projecten. U bent lid van het MT E&I en vertegenwoordigt EZ/E&I in 
diverse interne en externe stuurgroepen; U schept voor de medewerkers de randvoorwaarden zodat 
zij optimaal kunnen presteren. U motiveert en inspireert hen en biedt ze de ruimte en het 
vertrouwen om het beste uit henzelf te halen en zich te ontwikkelen; U zorgt voor een stimulerende 
werkomgeving, gericht op innovatie en permanente ontwikkeling van medewerkers. Daarbij 
investeert u in het bijzonder in de benodigde kennis en competenties om samen met externe 
partijen en in een politieke context beleid te ontwikkelen en te implementeren; U heeft een 
voorbeeldfunctie als het gaat om samenwerken, integraal sturen en het van buiten naar binnen 
werken; U stuurt op strategisch niveau vanuit de energievisie‐ en strategie en met oog en oor voor 
de belangen van externe partijen; U bent een gesprekspartner die bruggen weet te slaan tussen “Den 
Haag” en partijen in het veld. Daarbij kunt u goed luisteren en staat u voor het beleid en de 
afspraken die zijn gemaakt en weet u uw rug recht te houden in moeizame discussies en 
onderhandelingen. 

 
Bijzonderheden 
Een onderdeel van de selectieprocedure is het inzetten van een veiligheidsonderzoek (B). EZ wenst 
de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies te vergroten. Bij gelijke geschiktheid 
gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Een assessment kan eventueel deel uitmaken van de 
selectieprocedure. 
 
Datum publicatie 
Herplstart 2015‐07‐15 00:00:00 
Herplstop 2015‐07‐22 00:00:00 
Intdepstart 2015‐07‐17 00:00:00 
Intdepstop 2015‐08‐28 00:00:00 
Intern 2015‐07‐17 00:00:00 
Internstop 2015‐08‐28 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.02 
 
Functietype 
CFT.02 
 
Salarisbedrag max 
6779 
 
Salarisbedrag min 
4807 
 
Salarisschaal 
schaal 15 



 

 

 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.14 
 
Uren per week 
36 
 
Vakgebied 
CVG.06 
 
Werkdenkniveau 
CWD.04 
 
Postcode standplaats 
2595 AL 
 
Regio 
BRG.0218 
 
Standplaats 
Den Haag 
 
Vacaturenummer 
DGETM_20150714_15a 

 
Vacaturetitel 
Manager Energiemarkt & Innovatie 
 
 
 
 
 
 
  
   



 

 

Vacature 14.  
EZ: MT‐lid, mogelijk tevens plv. directeur 

 
Vacaturenummer 
01420 01420‐920363588749 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bovendien heb je een aantal 
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 
 
Uren per week 
36 

 
Contactgegevens 
Solliciteren@minez.nl 

 
Informatie over de organisatie 
Het cluster Europese Economie en Groei 
Dit cluster is een belangrijke schakel in de opdracht van de directie, en coördineert en adviseert over 
de Europese economische beleidscoördinatie in de EU. Ook verzorgt het de Nederlandse inbreng op 
diverse elementen van het Europees Semester. Het cluster is tevens gericht op de ontwikkeling van 
en advisering over de Europese beleidsagenda voor het aanjagen van economische groei, waarbij ook 
de financiering van de reële economie een aandachtspunt is. Het cluster is daarnaast 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de inhoudelijke EZ inbreng op de Europese begroting en 
handelsdossiers, inclusief de advisering hierover. Het cluster is (mede) verantwoordelijk voor de 
coördinatie en inhoudelijke voorbereiding van o.a.:   De Nederlandse inbreng in het Economic Policy 
Committee, waarin het MT lid de vertegenwoordiger namens Nederland is; De HCEU en de MCEU; De 
Europese Raad en de advisering hierover, het MT lid maakt namens EZ deel uit van de ambtelijke 
delegatie bij de ER; De EZ‐inbreng op handelsdossiers voor het Trade Policy Committee en levert de 
vertegenwoordiger namens EZ in de IRHP. 

 
Ministerie van Economische Zaken / Directie Europa en Internationale Zaken (DEIZ) 
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We 
zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale 
concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te 
geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. 
Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze 
topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam, 
ondernemend Nederland. Bij het ministerie van EZ werken circa 9.200 medewerkers, het grootste 
deel daarvan werkt bij uitvoerende diensten, bij inspecties en/of toezicht.   
Directie Europese en Internationale Zaken (DEIZ)  DEIZ is verantwoordelijk voor de Europese en 
internationale verbinding van EZ. DEIZ functioneert daartoe als coördinerende 
(Europees/internationale) directie – complementair aan de beleidsverantwoordelijkheid van de 
verschillende EZ beleidsdirecties. De directie zorgt voor een coherente en daadkrachtige EZ inbreng ‐  
op zowel EU dossiers ‐ interdepartementaal (in Coördinatie Commissie voor Europese Integratie en 
Associatieproblemen (CoCo), Hoogambtelijke Commissie EU (HCEU) en richting Ministeriële 
Commissie EU (MCEU) en Ministerraad) en in EU kader (in de gremia rond Landbouw‐ en Visserijraad, 
Energieraad, Raad voor Concurrentievermogen (RvC) en Telecomraad) en ‐ op de internationale 



 

 

dossiers en dossiers op terrein van buitenlands beleid (in de Coördinatiecommissie Internationale 
Aangelegenheden (CORIA), Interdepartementale Raad Hanspolitiek (IRHP)en richting Ministerraad).  
DEIZ heeft voorts een eigen beleidsverantwoordelijkheid voor de coördinatie van de RvC, het 
versterken van de Interne Markt, het Europees Semester en IMVO, en geeft de integrale 
internationale functie van EZ vorm (o.m. via het concordaat met BZ). De directie werkt nauw samen 
met BZ en het postennet, en in dat kader hebben we met het directoraat‐generaal Buitenlandse 
Economische Betrekkingen een reguliere afstemming over de gezamenlijke inzet van EZ en BZ op 
economische diplomatie.  Concreet zetten we daartoe in op:   Een effectieve strategie voor EZ op de 
EU brede agenda en Raadstrajecten, met gebruikmaking van een breed intern en extern netwerk; 
Versterking en verdieping van de interne markt in brede zin (de digitale interne markt, 
dienstenmarkt, energiemarkt en kapitaalmarkt; Verbetering van het economisch bestuur en 
economische groei in EMU en in EU kader; Een toekomstbestendig EU Meerjarig Financieel Kader; 
Verdieping van de bilaterale relaties met strategisch relevante landen, metspeciale aandacht voor 
China, Rusland en de VS, en de strategischeadvisering over de reisagenda van de EZ 
bewindspersonen.   
De directie telt circa 50 medewerkers. We werken veelal integraal en thema gericht, waarbij de 
clusters thuisbasis voor de medewerkers en focus voor een thema vormen. DEIZ is een jonge directie 
waar delegeren, ruimte geven en coaching belangrijk is voor de ontwikkeling van de medewerkers.  
De taken van DEIZ zijn verdeeld over 5 clusters:   Concurrentievermogen & Interne Markt, 
Internationale zaken, beide onder leiding van de directeur; Europese Economie en Groei, onder 
leiding van MT‐lid; EU‐coördinatie en Strategie, onder leiding van MT‐lid; EZ‐afdeling op de 
Permanente Vertegenwoordiging in Brussel (PVEU), onder leiding van MT‐lid.  Naast de vijf clusters is 
een Bureau Raden en Reizen bij DEIZ ondergebracht. Verder voeren we het voorzitterschap en 
secretariaat van het Internationaal Directeuren Overleg, maken we deel uit van de EZ BZ Kamer (ter 
uitvoering van het concordaat) en functioneren we als thuisbasis voor END'ers en concordaters van 
EZ. 

 
Functie‐eisen 
Kennis en ervaringsvelden:  U hebt een gedegen kennis van economie; een afgeronde economische 
studie is een pré;   Aantoonbaar succesvol op beleidsvelden van het cluster Europese economie en 
groei. Bij voorkeur in een functie van vergelijkbaar niveau met managementverantwoordelijkheden 
(personeel, financieel, organisatie); Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen, vormgeven en 
realiseren van adviezen en beleid op terreinen met zeer complexe en (internationaal en EU‐) politiek 
gevoelige vraagstukken; Ruime kennis van en inzicht in het (internationale) EZ‐beleid en handelen in 
relatie tot de internationale politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke verhoudingen 
en ontwikkelingen. Daarbij kunnen inspelen op ontwikkelingen binnen een complex krachtenveld; 
Ruime ervaring en vaardigheid in het vertegenwoordigen van Nederland in onderhandelingen; 
Alerte, innovatieve, flexibele en communicatieve instelling; Goede beheersing van de Engelse taal.  
Competenties:   Samenbindend leiderschap Omgevingsbewustzijn Bestuurssensitiviteit 
Netwerkvaardigheid Overtuigingskracht Besluitvaardigheid 
 
Functietype 
BFT.02 
 
Vakgebied 
BVG.06 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
 
Functieomschrijving 
MT‐lid, mogelijk tevens plv. directeur 



 

 

Positie  DEIZ behoort tot de Loco‐SG kolom. Het MT wordt gevormd door de directeur en de drie MT‐
leden. Het MT geeft gezamenlijk sturing aan de interne organisatie van de directie als geheel en zorgt 
daarbij voor goede communicatie en een prettige werksfeer. Eén van de Haagse MT‐leden is tevens 
plaatsvervangend directeur. Deze rol zal na aanstelling van het MT‐lid worden toebedeeld aan een 
van de MT‐leden op basis van kennis, ervaring en vaardigheden hiervoor.  Opdracht  U speelt uw rol 
als MT‐lid bij de invulling van de taken van de DEIZ vanuit een sterke horizontale, economische 
invalshoek met uitstekende kennis van de Europese economie en de Europese economische 
besluitvorming. Daarbij neemt u een actieve rol bij het ontwikkelen van visie en strategie en het 
stimuleren van de inhoudelijke samenhang binnen het domein van de Europese economie en de 
Europese groei‐agenda binnen de Loco‐SG kolom, het departement en de Rijksdienst. U draagt 
flexibel bij aan vernieuwing van inhoud, werkwijze en cultuur binnen het domein van de Europese 
economie. U onderhoudt een uitstekend netwerk en bent gezaghebbend binnen het departement, 
interdepartementaal en in Brusselse gremia en bij uw counterparts in de lidstaten. U stimuleert de 
ontwikkeling van medewerkers en de directie. Komend jaar staat het EU voorzitterschap centraal bij 
de directie, en ook u zult bijdragen aan het realiseren van een succesvol EU voorzitterschap. 

 
Bijzonderheden 
EZ wenst de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies te vergroten. Bij gelijke 
geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Een assessment kan eventueel deel uitmaken van 
de selectieprocedure. Als plaatsvervanger is de mogelijkheid aanwezig om middels een toeslag ex art. 
22a BBRA bezoldigd te worden conform schaal 16. Kandidaten die reeds in schaal 16 zijn aangesteld 
kunnen deze behouden.  De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 31 augustus 2015.  
Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het Ministerie 
van Economische Zaken dienen een aanbevelingsbrief van het bevoegd gezag toe te voegen aan de 
sollicitatie. 
 
Datum publicatie 
Herplstart 2015‐08‐07 00:00:00 
Herplstop 2015‐08‐14 00:00:00 
Intdepstart 2015‐08‐11 00:00:00 
Intdepstop 2015‐08‐24 00:00:00 
Intern 2015‐08‐11 00:00:00 
Internstop 2015‐08‐24 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.02 
 
Functietype 
CFT.02 
 
Salarisbedrag max 
7388 
 
Salarisbedrag min 
4807 
 
Salarisschaal  
Schaal 15 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 

 



 

 

Functiegroep 
JSG.14 
 
Uren per week 
36 
 
Vakgebied 
CVG.06 
 
Werkdenkniveau 
CWD.04 
 
Postcode standplaats 
2594 AC 
 
Regio 
BRG.0218 
 
Standplaats 
Den Haag 
 
Vacaturenummer 
DE_20150806_15/16 
 
Vacaturetitel 
MT‐lid, mogelijk tevens plv. directeur 
 
 
   



 

 

Vacature 15. 
EZ: Lid managementteam, plaatsvervangend (plv) directeur Telecommarkt 
 
Vacaturenummer 
01420  
01420‐396974404234 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bovendien heb je een aantal 
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 

 
Uren per week 
36 
 
Meer informatie 
Solliciteren@minez.nl 

 
Informatie over de organisatie 
Directie Telecommarkt (TM) 
De directie TM maakt regels en ordent de markt voor elektronische communicatie, en creëert 
randvoorwaarden voor een maximale bijdrage aan duurzame economische groei. Telecommunicatie, 
media en internet vloeien steeds meer in elkaar over, waarbij internet steeds belangrijker wordt. 
Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor bedrijven, eindgebruikers en de werkwijze van de overheid. 
De directie Telecommarkt werkt in een netwerkpartnerbenadering samen met de verschillende 
(markt)partijen en aan modernisering van de regelgeving om zodoende beter te kunnen inspelen op 
snelle marktontwikkelingen. Ook in Europees verband, omdat de markten van telecommunicatie, 
media en internet nou eenmaal niet ophouden bij de grenzen.    De directie geeft antwoorden op 
vragen als: Hoe maak je regels voor de Telecommarkt als de landgrenzen door het internet 
verdwijnen? Hoe reguleer je de markten van internet, telefonie en media (televisie, radio) als deze 
steeds meer met elkaar verweven raken? Kunnen consumenten nog wel gemakkelijk overstappen 
van de ene naar de andere aanbieder en hoe zorg je voor de juiste balans tussen de privacy op het 
internet, gebruikersgemak en innovatie? Hoe veil je frequentiespectrum voor mobiel internet en zorg 
je dat de omroepen nog kunnen blijven uitzenden? Hoe bestrijd je samen met bedrijven storingen en 
uitval van netwerken?  Positie  De directie TM heeft een formatie van 42 fte en richt zich op de 
volgende kerntaken:   Marktwerkingsbeleid voor de telecommunicatiesector en strategievorming; 
Elektronische communicatieregelgeving (de Telecomwet); Frequentie‐ en Antennebeleid; 
Internetgovernance en domeinnamenbeleid; Omroepdistributie en mobiele toepassingen; Beleid 
voor internetveiligheid en continuïteit; Beleid voor het borgen van gebruikersbelangen.  De Tweede 
Kamer heeft volop belangstelling voor deze onderwerpen die vaak een sterk juridische en technische 
component hebben. 

 
Ministerie van Economische Zaken / Directoraat‐generaal voor Energie, Telecom en Mededinging 
(DGETM) 
De directie Telecommarkt is onderdeel van de beleidskern van het Ministerie van Economische 
Zaken. De directie is ondergebracht bij het Directoraat‐Generaal Energie, Telecom en Mededinging 
(DG ETM). De missie van DG ETM luidt: “DG ETM werkt aan goed functionerende markten, een 
betrouwbare, efficiënte en vernieuwende telecom‐ en energie‐infrastructuur en de bijbehorende 
bedrijvigheid.”  DG ETM bestaat uit vier beleidsdirecties en één programmadirectie. Naast de directie 



 

 

Telecommarkt zijn dit de beleidsdirecties Energie & Omgeving, Energiemarkt & Innovatie, en 
Mededinging & Consumentenbeleid en de programmadirectie Energie Uitdagingen 2020. 

 
Functie eisen 
U heeft ruime ervaring met leidinggeven aan hoogopgeleide, zelfstandige professionals.  U bent een 
inspirerende en mensgerichte manager die ruimte en vertrouwen geeft aan medewerkers. 
Delegeren, inspireren, motiveren  en communiceren zitten in uw genen.  U heeft aantoonbare 
affiniteit met de netwerkpartner benadering en het beleidsterrein. U bent visionair, analytisch sterk 
en weet zich complexe dossiers snel eigen te maken en u bent daarin besluitvaardig.  U heeft ruime 
ervaring met politiek gevoelige beleidsdossiers en een uitstekend gevoel voor politieke en 
bestuurlijke verhoudingen.  EZ hanteert met het oog op adequate uitvoering van taken het 
functieprofiel van Middenmanager (S15) uit het Functiegebouw Rijksoverheid. Zie bijlage. Een 
afgeronde WO‐opleiding met een technische, juridische en/of economische invalshoek of relevante 
ervaring op deze terreinen strekt tot aanbeveling.  Competenties:   Organisatiesensitiviteit en 
omgevingsbewustzijn Bestuurssensitiviteit Besluitvaardigheid Netwerkvaardigheid Organisatiegericht 
aansturen Samenbindend leiderschap Ontwikkelen medewerkers Innovatief handelen 
 
Functietype 
BFT.02 
 
Vakgebied 
BVG.06 
BVG.10 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
 
Functieomschrijving 
Lid managementteam, plaatsvervangend (plv) directeur Telecommarkt 
De directie Telecommarkt (TM) maakt regels en ordent de markt voor elektronische communicatie, 
en creëert randvoorwaarden voor een maximale bijdrage aan duurzame economische groei.  Als plv 
directeur maakt u onderdeel uit van een drie‐koppig MT en vervangt u bij afwezigheid de directeur. 
Samen met de andere MT‐leden geeft u strategische sturing aan de directie. Binnen het MT staat 
collegialiteit en het stimuleren van discussie centraal. Als plv directeur bent u verantwoordelijk voor 
een aantal kerntaken en de daarbij behorende p‐verantwoordelijkheid voor ongeveer 15 
medewerkers. De exacte taakverdeling wordt binnen het MT ingevuld en kan in de loop van de tijd 
veranderen.  Als plv directeur heeft u de ambitie te willen weten wat speelt bij de medewerkers en 
bij te dragen aan het welbevinden van de medewerkers en de gestelde inhoudelijke doelen. U geeft 
ruimte aan medewerkers om hun werk te doen vanuit eigen verantwoordelijkheid en met grote 
zelfstandigheid. Politiek‐bestuurlijk bewustzijn gecombineerd met oog voor de menskant en een 
inhoudelijke drive is daarbij cruciaal.  U krijgt energie van het werken aan dossiers die in het hart van 
de politieke en maatschappelijke belangstelling staan en het neerzetten van gezamenlijke resultaten 
met bedrijven, belangenorganisaties en andere overheden. U weet te opereren in een internationale 
omgeving. U adviseert de minister en bent nationaal en internationaal een gesprekspartner met 
gezag en kennis van zaken, die bruggen weet te bouwen en beleidsdoelen weet te realiseren. 
 
Bijzonderheden 
EZ wenst de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies te vergroten. Bij gelijke 
geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Een assessment kan eventueel deel uitmaken van 
de selectieprocedure . Als plaatsvervanger is de mogelijkheid aanwezig om middels een toeslag ex 
art. 22a BBRA bezoldigd te worden conform schaal 16.Medewerkers met een tijdelijk dienstverband 
(m.u.v. EZ‐trainees, BoFEB en de medewerkers van de Product‐ en Bedrijfschappen (vml) met de 



 

 

status “interne kandidaat”) komen niet in aanmerking voor de vacature. EZ‐trainees dienen hun 
statusbrief mee te sturen. 
 
Datum publicatie  
Herplstart 2015‐07‐15 00:00:00 
Herplstop 2015‐07‐22 00:00:00 
Intdepstart 2015‐07‐17 00:00:00 
Intdepstart 2015‐08‐25 00:00:00 
Intern2015‐07‐17 00:00:00 
Internstop 2015‐08‐25 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.02 
 
Functietype 
CFT.02 
 
Salarisbedrag max 
6779 
 
Salarisbedrag min 
4807 
 
Salarisschaal 
Schaal 15 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.14 
 
Uren per week 
36 
 
Vakgebied 
CVG.06 
CVG.10 

 
Werkdenkniveau 
CWD.04 
 
Postcode standplaats 
2594 AC 
 
Regio 
BRG.0218 

 
Standplaats 
Den Haag 
 
Vacaturenummer 



 

 

DGETM_20150714_15 
 
Vacaturetitel 
Lid managementteam, plaatsvervangend (plv) directeur Telecommarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

Vacature 16.  
EZ: MT‐lid directie Telecommarkt 
 
Vacaturenummer 
01420 01420‐751835495936 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bovendien heb je een aantal 
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 
 
Uren per week  
36 

 
Contactgegevens 
Solliciteren@minez.nl 

 
Informatie over de organisatie 
Directie Telecommarkt 
De Directie Telecommarkt maakt regels en ordent de markt voor elektronische communicatie, en 
creëert randvoorwaarden voor een maximale bijdrage aan duurzame economische groei. 
Telecommunicatie, media en internet vloeien steeds meer in elkaar over, waarbij internet steeds 
belangrijker wordt. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor bedrijven, eindgebruikers en de werkwijze 
van de overheid. De directie Telecommarkt werkt in een netwerkpartnerbenadering samen met de 
verschillende (markt) partijen en aan modernisering van de regelgeving om zodoende beter te 
kunnen inspelen op snelle marktontwikkelingen. Ook in Europees verband, omdat de markten van 
telecommunicatie, media en internet nou eenmaal niet ophouden bij de grenzen.    De directie geeft 
antwoorden op vragen als: Hoe maak je regels voor de telecommarkt als de landgrenzen door het 
internet verdwijnen? Hoe reguleer je de markten van internet, telefonie en media (televisie, radio) 
als deze steeds meer met elkaar verweven raken? Kunnen consumenten nog wel gemakkelijk 
overstappen van de ene naar de andere aanbieder en hoe zorg je voor de juiste balans tussen de 
privacy op het internet, gebruikersgemak en innovatie? Hoe veil je frequentiespectrum voor mobiel 
internet en zorg je dat de omroepen nog kunnen blijven uitzenden? Hoe bestrijd je samen met 
bedrijven storingen en uitval van netwerken? 

 
Ministerie van Economische Zaken / Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging (ETM) 
Ministerie van Economische Zaken (EZ) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We 
zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale 
concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te 
geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. 
Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze 
topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam, 
ondernemend Nederland. Bij het ministerie van EZ werken circa 9200 medewerkers, het grootste 
deel daarvan werkt bij uitvoerende diensten, bij inspecties en/of toezicht.  Het Directoraat Generaal 
Energie, Telecom en Mededinging (ETM) werkt aan goed functionerende markten, een betrouwbare, 
efficiënte en vernieuwende telecom‐ en energie‐infrastructuur en bijbehorende bedrijvigheid. 
DGETM‐ers zijn verbindend, integer en vernieuwend. De directie Telecommarkt is ondergebracht bij 
het Directoraat‐Generaal Energie, Telecom en Mededinging (DG ETM). De missie van DG ETM luidt: 
“DG ETM werkt aan goed functionerende markten, een betrouwbare, efficiënte en vernieuwende 



 

 

telecom‐ en energie‐infrastructuur en de bijbehorende bedrijvigheid.”  DG ETM bestaat uit vier 
beleidsdirecties en één programmadirectie. Naast de directie Telecommarkt zijn dit de 
beleidsdirecties Energie & Omgeving, Energiemarkt & Innovatie, en Mededinging & 
Consumentenbeleid en de programmadirectie Energie Uitdagingen 2020. 

 
Functie eisen 
Kennis en ervaring:   Een afgeronde WO‐opleiding met een technische, juridische en/of economische 
invalshoek of relevante ervaring op deze terreinen strekt tot aanbeveling; U heeft ruime ervaring met 
leidinggeven aan hoogopgeleide, zelfstandige professionals; U bent een inspirerende en 
mensgerichte manager die ruimte en vertrouwen geeft aan medewerkers. Delegeren, inspireren, 
motiveren  en communiceren zitten in uw genen; U heeft aantoonbare affiniteit met de 
netwerkpartner benadering en het beleidsterrein. U bent visionair, analytisch sterk en weet zich 
complexe dossiers snel eigen te maken en u bent daarin besluitvaardig; U heeft ruime ervaring met 
politiek gevoelige beleidsdossiers en een uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke 
verhoudingen; EZ hanteert met het oog op adequate uitvoering van taken het functieprofiel van 
Middenmanager (S15) uit het Functiegebouw Rijksoverheid.  Competenties:   Organisatiesensitiviteit 
en omgevingsbewustzijn Bestuurssensitiviteit Besluitvaardigheid Netwerkvaardigheid 
Organisatiegericht aansturen Samenbindend leiderschap Ontwikkelen medewerkers Innovatief 
handelen 
 
Functietype 
BFT.02 
 
Vakgebied 
BVG.06 
BVG.10 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
 
Functieomschrijving 
MT‐lid directie Telecommarkt 
Positie en opdracht  De directie TM heeft een formatie van 42 fte en richt zich op de volgende 
kerntaken:   Marktwerkingsbeleid voor de telecommunicatiesector en strategievorming; 
Elektronische communicatieregelgeving (de Telecomwet); Frequentie‐ en Antennebeleid; 
Internetgovernance en domeinnamenbeleid; Omroepdistributie en mobiele toepassingen; Beleid 
voor internetveiligheid en continuïteit; Beleid voor het borgen van gebruikersbelangen.  De Tweede 
Kamer heeft volop belangstelling voor deze onderwerpen die vaak een sterk juridische en technische 
component hebben.  Als lid van het managamentteam maakt u onderdeel uit van een drie‐koppig 
MT. Samen met de andere MT‐leden geeft u strategische sturing aan de directie. Binnen het MT staat 
collegialiteit en het stimuleren van discussie centraal. Als MT‐lid bent u verantwoordelijk voor een 
aantal kerntaken en de daarbij behorende p‐verantwoordelijkheid voor ongeveer 15 medewerkers. 
De exacte taakverdeling wordt binnen het MT ingevuld en kan in de loop van de tijd veranderen.  Als 
MT‐lid heeft u de ambitie te willen weten wat speelt bij de medewerkers en bij te dragen aan het 
welbevinden van de medewerkers en de gestelde inhoudelijke doelen. U geeft ruimte aan 
medewerkers om hun werk te doen vanuit eigen verantwoordelijkheid en met grote zelfstandigheid. 
Politiek‐bestuurlijk bewustzijn gecombineerd met oog voor de menskant en een inhoudelijke drive is 
daarbij cruciaal.  U krijgt energie van het werken aan dossiers die in het hart van de politieke en 
maatschappelijke belangstelling staan en het neerzetten van gezamenlijke resultaten met bedrijven, 
belangenorganisaties en andere overheden. U weet te opereren in een internationale omgeving. U 
adviseert de minister en bent nationaal en internationaal een gesprekspartner met gezag en kennis 
van zaken, die bruggen weet te bouwen en beleidsdoelen weet te realiseren. 



 

 

 
Bijzonderheden 
Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het Ministerie 
van Economische Zaken dienen een aanbevelingsbrief van het bevoegd gezag toe te voegen aan de 
sollicitatie.  Ministerie EZ wenst de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies te 
vergroten. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.  Een assessment kan 
eventueel deel uitmaken van de selectieprocedure . 
 
Datum publicatie 
Herplstart 2015‐10‐08 00:00:00 
Herplstop 2015‐10‐15 00:00:00 
Intern 2015‐10‐09 00:00:00 
Internstop 2015‐10‐23 00:00:00 

 
Dienstverband 
CSD.02 
 
Functietype 
CFT.02 
 
Salarisbedrag max 
6864 
 
Salarisbedrag min 
4867 
 
Salarisschaal 
schaal 15 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.14 
 
Uren per week 
36 
 
Vakgebied 
CVG.06 
CVG.10 

 
Werkdenkniveau 
CWD.04 
 
Postcode standplaats 
2594 AC 
 
Regio 
BRG.0218 

 
 



 

 

Standplaats 
Den Haag 
 
Vacaturenummer 
DGETM_20151007_15 
 
Vacaturetitel 
MT‐lid directie Telecommarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   



 

 

Vacature 17.  

EZ: plv. programmadirecteur Energie‐uitdagingen 2020 
 

Vacaturenummer 
01420 01420‐735057692084 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bovendien heb je een aantal 
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 
 
Uren per week 
36 

 
Contactgegevens 
Solliciteren@minez.nl 

 
Informatie over de organisatie 
Programmadirectie Energie‐uitdagingen 2020 
De tijdelijke programmadirectie Energie‐uitdagingen 2020 gaat per 1 juli 2015 van start en loopt tot 
2020. De directie zal naar verwachting uit zo’n 30 medewerkers gaan bestaan. De directie werkt 
nauw samen met medewerkers van andere energiedirecties, ministeries en uitvoerende organisaties 
zoals RVO en RWS. Het management van de directie bestaat uit een programmadirecteur en een plv. 
programma‐directeur. Het management werkt voor de sturing nauw samen met de vier 
programmaleiders van de directie en het management van de andere energiedirecties. De directie is 
verantwoordelijk voor het halen van de doelstellingen uit het Energieakkoord dat in 2013 met ruim 
veertig partijen uit de samenleving is afgesproken. Binnen de directie worden vooralsnog vier 
programma’s uitgevoerd, te weten Energieakkoord (incl. hernieuwbare energie), Warmte, 
Energiebesparing en Wind op Zee. Belangrijke uitdagingen waar de directie de komende jaren voor 
staat zijn het versnellen van de uitrol van hernieuwbare energie, in het bijzonder wind op zee, het 
versnellen van de energiebesparing, in het bijzonder in de industrie en de uitvoering van de 
warmtevisie van het kabinet, waaronder het realiseren van een nieuwe ordening van de 
warmtemarkt. De uitdagingen van de directie vergen intensieve samenwerking met partijen die bij 
het Energieakkoord zijn betrokken, waaronder bedrijven, gemeenten, provincies, 
belangenorganisaties en kennisinstellingen. Het in vijf jaar tijd verdrievoudigen van het nationale 
aandeel hernieuwbare energie en het verdubbelen van het energiebesparingstemp is de centrale 
opgave van de directie. Binnen de PDE2020 staan kwaliteit, flexibiliteit en samenwerking hoog in het 
vaandel. Het management en de medewerkers zijn sterk externe gericht, hebben een uitstekend 
politiek en bestuurlijk gevoel en kunnen goed communiceren. 

 
Ministerie van Economische Zaken / Directoraat‐generaal voor Energie, Telecom en Mededinging 
(DGETM) 
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We 
zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale 
concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te 
geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. 
Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze 
topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam, 



 

 

ondernemend Nederland. Bij het ministerie van EZ werken circa 9200 medewerkers, het grootste 
deel daarvan werkt bij uitvoerende diensten, bij inspecties en/of toezicht.  Directoraat Generaal 
Energie, Telecom en Mededinging  Het Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging werkt 
aan goed functionerende markten, een betrouwbare, efficiënte en vernieuwende telecom‐ en 
energie‐infrastructuur en bijbehorende bedrijvigheid. DGETM‐ers zijn verbindend, integer en 
vernieuwend. De energiedirecties worden gereorganiseerd. Momenteel zijn er twee lijndirecties, te 
weten Energiemarkt (EM) en Energie &duurzaamheid (ED). Vanaf 1 juli 2015 gaan we werken in een 
nieuwe structuur. Er komen twee lijndirecties, te weten Energie &Omgeving (E&O) en Energiemarkt 
&Innovatie (E&I), een programmadirectie Energie‐uitdagingen 2020 (PDE2020). Daarnaast wordt een 
Overheidsdienst Groningen opgericht die beheersmatig een zelfstandig onderdeel is van het 
ministerie van Economische Zaken. 

 
Functie‐eisen 
Heeft academisch werk‐ en denkniveau (WO); Heeft ervaring in het opereren in een complex veld 
met veel verschillende partijen en belangen en is daarbij aantoonbaar in staat bruggen te bouwen en 
resultaten te boeken; Is analytisch scherp, doortastend en kan met overtuiging adviseren en 
interveniëren, daarbij oog houdend voor de politieke realiteit; Is aantoonbaar een ervaren netwerker 
met een hoge sensitiviteit voor politiek‐bestuurlijk en maatschappelijk gevoelige onderwerpen; Heeft 
ervaring als samenbindend en inspirerend leider. Kan met overzicht en vanuit een duidelijke visie 
sturen op hoofdlijnen. Laat daarbij veel ruimte voor medewerkers; Is aanwijsbaar vaardig in het 
opbouwen en onderhouden van een effectieve en resultaatgerichte, maar ook ontspannen 
werkcultuur; Is betrouwbaar, integer, organiseert tegenspraak en stimuleert medewerkers tot 
persoonlijke en professionele ontwikkeling; Is een authentieke, inspirerende leider die vertrouwen 
wekt en geeft, die weet wat er in de organisatie en het beleidsveld speelt, die samenwerking 
ondersteunt en stimuleert en die een gedragen visie organiseert en uitdraagt.  Competenties:   
Samenbindend leiderschap Bestuurlijke sensitiviteit Netwerkvaardigheid Visie Resultaatgerichtheid 
 
Functietype 
BFT.02 
 
Vakgebied 
BVG.06 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
 
Functieomschrijving 
plv. programmadirecteur Energie‐uitdagingen 2020 
Positie   
De plv. programmadirecteur stuurt samen met de programmadirecteur op collegiale wijze de directie 
aan. Intern is de plv. directeur één van de boegbeelden van de organisatieverandering die ingang is 
gezet. U stuurt strategisch op basis van een heldere visie en gericht op samenwerking, zowel binnen 
EZ als met andere departementen. Extern bent u één van de boegbeelden van EZ bij de uitvoering 
van het Energieakkoord en bent u een gezaghebbende gesprekspartner voor bestuurders, bedrijven, 
belangenorganisaties en kennisinstellingen. U bent een bruggenbouwer tussen praktijk en beleid en 
vandaar uit adviseur van de ambtelijke top en de bewindslieden.    
 
De opdracht    
U bent personeelsverantwoordelijk voor 10 tot 15 medewerkers en inhoudelijk verantwoordelijk 
voor twee programma’s en enkele horizontale portefeuilles. U bent lid van het MT PDE2020 en 
vertegenwoordigt EZ/PDE2020 in diverse interne en externe stuurgroepen; U schept voor de 
medewerkers de randvoorwaarden zodat zij optimaal kunnen presteren. U motiveert en inspireert 



 

 

hen en biedt ze de ruimte en het vertrouwen om het beste uit henzelf te halen en zich te 
ontwikkelen; U zorgt voor een stimulerende werkomgeving, gericht op innovatie en permanente 
ontwikkeling van medewerkers. Daarbij investeert u in het bijzonder in de benodigde kennis en 
competenties om samen met externe partijen beleid te ontwikkelen en te implementeren; U bent 
één van de boegbeelden van de organisatieverandering van de energiedirecties. U heeft in dat kader 
een voorbeeldfunctie als het gaat om samenwerken, integraal sturen en het van buiten naar binnen 
werken; U stuurt op strategisch niveau vanuit de energievisie‐ en strategie en met oog en oor voor 
de belangen van externe partijen; U bent voor externe partijen een gezaghebbende gesprekspartner 
die bruggen weet te slaan tussen “Den Haag” en partijen in het veld. Daarbij staat u voor het beleid 
en de afspraken die zijn gemaakt en weet u uw rug recht te houden in moeizame discussies en 
onderhandelingen. 

 
Bijzonderheden 
EZ wenst de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies te vergroten. Bij gelijke 
geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Een assessment kan eventueel deel uitmaken van 
de selectieprocedure.  Mocht digitaal solliciteren via onderstaande knop niet lukken dan kun je de 
Helpdesk bellen op telefoonnummer: 070 ‐ 7000510. 
 
Datum publicatie 
Herplstart 2015‐05‐23 00:00:00 
Herplstop 2015‐06‐02 00:00:00 
Intdepstart 2015‐06‐02 00:00:00 
Intdepstop 2015‐06‐16 00:00:00 
Intern 2015‐06‐02 00:00:00 
Internstop 2015‐06‐16 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.02 
 
Functietype 
CFT.02 
 
Salarisbedrag max 
6779 
 
Salarisbedrag min  
4807 
 
Salarisschaal 
schaal 15 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.14 
 
Uren per week 
36 
 
Vakgebied 
CVG.06 



 

 

 
Werkdenkniveau 
CWD.04 
 
Postcode standplaats 
2594 AL 
 
Regio  
BRG.0218 
 
Standplaats 
Den Haag 
 
Vacaturenummer 
DGETM_20150522_15a 
 
Vacaturetitel 
plv. programmadirecteur Energie‐uitdagingen 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vacature 18. 
EZ.: Medewerker Facilitair Management 

 
Vacaturenummer 
01420 
01420‐645413259533 
 
Dienstverband 
1 jaar 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bovendien heb je een aantal 
individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 
 
Uren per week 
36 
 
Informatie over de organisatie 
Afdeling Facilitair Bedrijf / team Facility Services 
De afdeling Facilitair Bedrijf bestaat uit de teams Facility Services, DIV‐Services, Inkoopplein, 
Managementondersteuning en het team Regie en Advies.  Binnen de doelstelling van RVO draagt het 
Facilitair Bedrijf bij aan een efficiënte ondersteuning van het primaire proces door op een 
professionele, klantgerichte, innovatieve en proactieve wijze, zorg te dragen voor de levering van 
facilitaire producten en diensten, huisvesting, bedrijfsinterne milieuzorg, bedrijfshulpverlening, 
inkoop, documentaire informatievoorziening en managementondersteuning.   Interne en externe 
klanten vragen van ons deskundigheid, (kosten)efficiëntie, klantgerichtheid en bereidheid tot 
samenwerking. Vanuit dit oogpunt betekent kwaliteit voor ons dat we of het product zelf leveren of 
regie op de levering kunnen voeren richting de externe dienstverlener. Onze dienstverlening en regie 
is professioneel. We beschikken daarvoor over efficiënte processen en deskundigheid. Vanuit de 
behoefte van de klant biedt het FB dienstverlening van passende kwaliteit tegen zo laag mogelijke 
kosten.   De functie valt onder het team Facility Services dat is opgesplitst in twee teams FM Services 
1 (Assen, Deventer, Zwolle) en FM Services 2 (Den Haag, Roermond, Utrecht). De dagelijkse 
inhoudelijke aansturing vindt plaats door de locatiecoördinator van de locatie Zwolle. De 
hiërarchische verantwoordelijk ligt bij de teammanager Facility Services 1. 
 
Ministerie van Economische Zaken / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, 
agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, 
kennis en het voldoen aan wet‐ en regelgeving.  Het doel is om kansen van ondernemers te 
vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese 
Unie.  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische 
Zaken. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst 
Regelingen.  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dienstverlening aan de ondernemer 
centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en 
optimale dienstverlening.  RVO.nl werkt in binnen‐ en buitenland samen met overheden, 



 

 

kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.  Ook zijn er 
taken van de Productschappen, VIR en DLG ondergebracht. 
 
Functie eisen 
MBO werk‐ en denkniveau; mbo‐opleiding op gebied van facilitaire dienstverlening,   
informatiedienstverlening of gelijkwaardig; Aantoonbare ervaring met facilitaire dienstverlening en 
facilitaire systemen; Enige ervaring met digitale informatievoorziening (postverwerking/archiveren); 
In bezit van rijbewijs.  Competenties:   Klantgericht; Samenwerken; Resultaatgericht; Flexibel; 
Voortgangscontrole. 
 
Functietype 
BFT.08 
 
Vakgebied 
BVG.02 
BVG.08 
BVG.02 
 
Werkdenkniveau 
BWD.12 
 
Functieomschrijving 
Medewerker Facilitair Management 
Het zelfstandig uitvoeren van postkamerwerkzaamheden en hand‐ en spandiensten op het gebied 
van facilitaire dienstverlening.   In deze functie is sprake van een combinatie van twee vakgebieden; 
digitale informatievoorziening en facilitaire dienstverlening:   Verwerken inkomende en uitgaande 
post; Scannen post en verzorgen postrondes; Archiefwerkzaamheden; Beheer vergaderzalen en 
opslagruimte; Beheer kantoormachines; Uitvoeren verhuizingen; Bijvullen voorraadkasten 
kantoorartikelen. 

 
Bijzonderheden 
Herplaatskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het Ministerie van 
Economische Zaken dienen een aanbevelingsbrief van het bevoegd gezag toe te voegen aan de 
sollicitatie.  Gezien de samenstelling van het team in combinatie met de aard van de werkzaamheden 
gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een man. 
 
Datum publicatie 
Herplstart 2015‐10‐30 00:00:00 
Herplstop 2015‐11‐06 00:00:00 

 
Dienstverband 
CSD.04 
 
Functietype 
CFT.08 

 
Salarisbedrag max 
2445 
 
Salarisbedrag min 
1779 
 



 

 

Salarisschaal 
schaal 5 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.09 
 
Uren per week 
32 
 
Vakgebied 
 CVG.02 
CVG.09 
CVG.32 
 
Werkdenkniveau 
CWD.12 
 
Postcode standplaats 
8017 JK 
 
Regio 
BRG.0208 
 
Standplaats 
Zwolle 
 
Vacaturenummer 
RVO_20151029_5 
 
Vacaturetitel 
Medewerker Facilitair Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Vacature 19. 
OCW: Afdelingshoofd Bureau Bestuursondersteuning tevens plv. directeur BOA 

 
Vacaturenummer 
01630 
01630‐675999658546 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid 
hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. 
Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald 
ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en 
een volledige vergoeding woon‐werkverkeer (jaarkaart openbaar vervoer tweede klas). Bij de 
Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je 
arbeidsvoorwaardenpakket. 

 
Uren per week 
36 
 
Contactgegevens 
sollicitatiebrieven@minocw.nl 

 
Informatie over de organisatie 
Afdeling Bestuursondersteuning en Advies (BBO), directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA) 
De directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA) schept de omstandigheden waarin de politieke 
en ambtelijke leiding van OCW hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. BOA verzorgt de 
ondersteuning en advisering van het MTOCW en de Bewindslieden. BOA is tevens verantwoordelijk 
voor de crisiscoördinatie en het veiligheidsbeleid.  De directie bestaat uit ca. 60 medewerkers, 
verdeeld over een drietal afdelingen:  1. De afdeling Bestuursondersteuning en Advies (BBO): 
verzorgt ondersteuning en advisering van de ambtelijke en politieke top en is verantwoordelijk voor 
regie en advisering op de processen naar de Ministerraad en Parlement. Daarnaast zijn de 
secretariaten en andere diensten als protocol,  kamerbewaring en, VIP‐coördinatie bij BBO 
ondergebracht;  2. De afdeling Bestuur &Burger (B&B) vervult een ombudsfunctie richting de burger 
door onder anderen het tijdig en goed beantwoorden van burgervragen en ‐brieven, het verstrekken 
van tekstadviezen en het bijstaan van collega’s met het schrijven van toegankelijke teksten.  3. De 
afdeling Veiligheid, Integriteit en Crisis‐management (VIC) regisseert het veiligheidsbeleid binnen 
OCW en is het loket voor externe partijen als de AIVD, NCTb en KLPD. 

 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. 
Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en 
docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio 
en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid 
wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en 
medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan. 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw 

 
Functie‐eisen 
Aandachtsgebieden/taken  Het afdelingshoofd Bureau Bestuursondersteuning:   



 

 

1. Geeft leiding aan de ruim 20 medewerkers van de afdeling. Dit team is belast met taken 
betreffende:   het voeren van inhoudelijke secretariaten (zoals bewindsliedenstaf, MT‐OCW); het 
onderhouden van contacten met de Eerste en Tweede Kamer; de persoonlijke ondersteuning van de 
bewindspersonen en de SG (ook inzake bedrijfsvoering); het proces van Ministerraadadvisering; het 
parlementaire verkeer (stukkenstroom); het adviseren over en coördineren van projecten t.b.v. van 
de bewindspersonen en SG; het voeren van de regie op brede departementale processen, zoals de 
begrotingsbehandeling, toezicht zaken (Inspectie) en algemene concernaangelegenheden; het al dan 
niet tijdelijk voeren van de regie op het proces rond dossiers met een grote bestuurlijke en/of 
maatschappelijke relevantie en een groot afbreukrisico; protocollaire zaken.   
2. Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke Ministerraadadvisering;   
3. Coördineert en prioriteert werkzaamheden binnen de afdeling;   
4. Is verantwoordelijk voor de personele zorg binnen de afdeling en de noodzakelijke 
randvoorwaarden;   
5. Adviseert de directeur BOA over directie brede activiteiten, levert een bijdrage aan de integrale 
beleidsontwikkeling van de directie en aan de ontwikkeling van een visie ten aanzien van de 
besturing van het departement als geheel;   
6. Is lid van het managementteam van de directie;   
7. Initieert nieuwe activiteiten die de ondersteuning van de politieke en ambtelijke leiding of de 
OCW‐organisatie versterken;  8. Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van in‐ en externe 
contacten;   
9. Vervangt de directeur bij afwezigheid.   
 
Functie‐eisen    
WO, te denken valt aan studie politicologie, bestuurskunde, rechten of economie. Aantoonbare 
managementvaardigheden; opereren in politiek‐bestuurlijke complexe omgeving. Snel kunnen 
verdiepen in complexe (institutionele) beleidsvraagstukken Meerdere jaren ervaring op verschillende 
beleidsterreinen Ervaring met het aansturen van veranderprocessen Affiniteit met de 
beleidsonderdelen van OCW Competenties: organisatiesensitiviteit, politiek‐bestuurlijke sensitiviteit, 
omgevingsbewustzijn, netwerkvaardigheid, organisatiegericht aansturen, samenbindend leiderschap, 
in staat om medewerkers te begeleiden in hun ontwikkeling, innovatief, resultaatgericht en visie 
 
Functietype 
BFT.02 
 
Vakgebied 
BVG.18 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04 
CWD.0402 
CWD.0404 
 
Functieomschrijving 
Afdelingshoofd Bureau Bestuursondersteuning tevens plv. directeur BOA 
Het afdelingshoofd Bestuursondersteuning is een goede gesprekspartner en adviseur. Hij/ zij is 
generalist, heeft een goed gevoel voor politiek bestuurlijke situaties, pragmatisch met een brede 
affiniteit onderwerpen.  Als karaktereigenschap zijn wij op zoek naar een stevige, dynamische en 
inspirerende manager die oog heeft voor de mens. Daarnaast is hij/zij ook een samenbindende leider 
die de koers kan uitzetten en de medewerkers weet te betrekken. 
 
Contactgegevens 
sollicitatiebrieven@minocw.nl 



 

 

 
 
 

Bijzonderheden 
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in september 2015. Voorkeur gaat uit naar een vrouw. 
Indien er kandidaten reageren die de werk‐naar‐werk‐status hebben dan gaan zij voor op 
medewerkers die vrijwillig mobiel zijn.  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op 
prijs gesteld.  Mocht onverhoopt digitaal solliciteren via de knop niet lukken, dan kun je je 
belangstelling kenbaar maken via emailadres: sollicitatiebrieven@minocw.nl onder vermelding van 
het vacaturenummer BOA/2015/292. 
 
Datum publicatie 
Herplstart 2015‐09‐15 00:00:00 
Herplstop 2015‐09‐21 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.02 
 
Functietype 
CFT.02 
 
Salarisbedrag max 
6779 
 
Salarisbedrag min 
4807 
 
Salarisschaal 
schaal 15 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.14 
 
Uren per week 
36 
 
Vakgebied 
CVG.18 
 
Werkdenkniveau 
CWD.04 
CWD.0402 
CWD.0404 
 
Postcode standplaats 
2515 XP 
 
Regio  
BRG.0218 



 

 

 
Standplaats 
Den Haag 
 
Vacaturenummer 
BOA/2015/292 

 
Vacaturetitel 
Afdelingshoofd Bureau Bestuursondersteuning tevens plv. directeur BOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Vacature 20. 
V&J: Strategisch manager Immigratie‐ en Naturalisatiedienst 
 
Vacaturenummer 
01483 
01483‐463732413156 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e 
maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 
daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon‐werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een 
aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 
 
Uren per week 
36 
 
Contactgegevens 
vacature@ind.minvenj.nl 

 
Informatie over de organisatie 
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap 
De directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap is verantwoordelijk voor de primaire 
besluitvorming bij regulier verblijf en naturalisatie van vreemdelingen. De focus ligt op 
geautomatiseerd, risicogestuurd werken. Beslissingen worden hier snel, helder en goed genomen. 

 
Immigratie‐ en Naturalisatiedienst 
Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de 
praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met 
elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie‐ en Naturalisatiedienst (IND).  De IND 
is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen 
beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het 
kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land, maar ook om mensen die in Nederland 
willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander 
voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de 
IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve 
samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.  In deze altijd hectische werkomgeving 
is de IND nu volop aan het veranderen. Minder management, een compactere bestuurstafel, een 
helder onderscheid tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en het invoeren van plaats‐ en 
tijdonafhankelijk werken dragen bij aan meer ruimte voor ontwikkeling en professionaliteit binnen 
de IND. Dat komt een snelle, goede en prettige dienstverlening van de klant ten goede. Lean is het 
hulpmiddel waarmee we de denkkracht van de medewerkers gebruiken om tot innovatie te komen.  
De IND maakt een grote verandering door in het kader van een reorganisatie en bestaat straks uit 6 
directies. Dit zijn de directies Dienstverlenen, Beslissen 1 (regulier verblijf en Nederlanderschap) en 
Beslissen 2 (asiel en bescherming), Juridische Zaken, Bedrijfsvoering en Strategie en 
Uitvoeringsadvies. 

 



 

 

Je hebt een afgeronde universitaire opleiding. Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring. Je hebt 
aantoonbare vaardigheden in het uitvoeren van analyses, het oplossen van knelpunten en het doen 
van verbetervoorstellen. Je kunt adviezen, notities, rapporten, voorschriften en richtlijnen opstellen. 
Je bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe ideeën en concepten. Je 
hebt brede of gespecialiseerde theoretische kennis van je eigen en aanpalende vakgebieden. Je hebt 
politieke en maatschappelijke sensitiviteit. Je geeft richting, ruimte en resultaat. Je neemt je 
verantwoordelijkheid, en bent betrouwbaar en verbindend. Je hebt lef en zelfvertrouwen en bent 
standvastig. Je bent flexibel en wendbaar in je denken en doen. Je hebt uitstekend zelfinzicht en kent 
de behoeftes van anderen. Je hebt goed relativeringsvermogen en gevoel voor humor. 
 
Functietype 
BFT.02 
 
Vakgebied 
BVG.08 
 
Werkdenkniveau 
BWD.04  
 
Functieomschrijving 
Strategisch manager Immigratie‐ en Naturalisatiedienst 
Je formuleert binnen de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap middelen en wegen om 
bepaalde kortetermijndoelen te realiseren.  Als tactisch leidinggevende middenmanagement ben je 
verantwoordelijk voor het uitzetten en vertalen van de strategie binnen je organisatieonderdeel en 
realiseer je de tactische doelen en de planning. Je stuurt operationeel managers en vakinhoudelijke 
uitvoerende of ondersteunende medewerkers aan. Ook draag je bij aan en oefen je invloed uit op het 
strategisch beleid van de directie en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Je speelt in op 
maatschappelijke en politiek‐bestuurlijke ontwikkelingen met (inter)nationale reikwijdte.  Daarnaast 
bouw je een relevant netwerk van in‐ en externe relaties op en onderhoud deze. Je contacten zijn 
hierbij gericht op het uitdragen en verdedigen van producten en processen en op het verkrijgen van 
draagvlak en afstemming met de relevante (inter)nationale omgeving. Je organiseert de goede 
uitvoering en zorgt voor monitoring en bijstelling. Bovendien stimuleer je organiseer je de inzet van 
digitalisering in het beslisproces. Zo draag je bij aan een steeds efficiënter beslisproces.  Verder 
ontwikkel je nieuwe producten en processen en je implementeert deze. Ook zorg je voor de 
begeleiding, coaching, training en opleidingen van medewerkers. 

 
Als je je herkent in de hierboven genoemde beschrijvingen, competenties en vaardigheden, stuur 
dan je motivatie en cv naar vacature@ind.minvenj.nl. Wil je je sollicitatiebescheiden in eigen opmaak 
sturen, dan kun je je gemotiveerde brief met cv ook rechtstreeks mailen naar 
vacature@ind.minvenj.nl onder vermelding van het vacaturenummer RW/RVN/2014/073. Een 
selectie‐assessment bij bureau Lagerweij en Partners maakt deel uit van de selectieprocedure. 
Sollicitanten in dienst van de Rijksoverheid met een aanwijzing als verplichte Van Werk Naar Werk‐
kandidaat of herplaatsingskandidaat worden verzocht een kopie van de aanwijzingsbrief bij te 
voegen. Een Verklaring Omtrent Gedrag kan deel uitmaken van de procedure. Kosten van een 
eventuele aanvraag worden achteraf vergoed. Over de directies van de IND kun je meer lezen in de 
informatietekst ‘De nieuwe IND’.  
In verband met een evenwichtige samenstelling van het directie MT, gaat de voorkeur voor deze 
functie uit naar een man. 
 
Datum publicatie 
Csrostart 2015‐04‐23 00:00:00 
Csrostop 2015‐05‐07 00:00:00 



 

 

Herplstart 2014‐11‐24 00:00:00 
Herplstop 2014‐11‐29 00:00:00 
Intdepstart 2014‐11‐29 00:00:00 
Intdepstop 2014‐12‐13 00:00:00 
Intern 2014‐11‐29 00:00:00 
Internstop 2014‐12‐13 00:00:00 
 
Dienstverband 
CSD.02 
 
Functietype  
CFT.02 
 
Salarisbedrag max 
6138 
 
Salarisbedrag min 
4200 
 
Salarisschaal 
schaal 14 
 
Sollicitatiewijze 
CSW.02 
 
Functiegroep 
JSG.14 
Vakgebied 
CVG.10 
CVG.31 
 
Werkdenkniveau 
CWD.04 
 
Postcode standplaats 
2283 XL 
 
Regio 
BRG.0218 
 
Standplaats 
Rijswijk 
 
Vacaturenummer 
IND RW/RVN/2014/073 
 
Vacaturetitel 
Strategisch manager Immigratie‐ en Naturalisatiedienst 

 
 
 


