
 
 

 

 

 

De gemeente Loon op Zand is een gemeente met grote ambities. Onze 150 medewerkers en ons bestuur 

werken daar hard aan, samen met inwoners en samen met diverse maatschappelijke, zakelijke en 

overheidspartners. Met onze inwoners willen we toegroeien naar een vorm van integrale samenspraak. In de 

samenwerking met andere partners zoeken we steeds naar die partij die het best past bij het te boeken 

resultaat. Bij complexe of gemeente overstijgende opgaven geven wij de voorkeur aan samenwerking met onze 

regiogemeenten in Hart van Brabant.  

 

Wij wijzigden de inrichting van de maatschappelijke vastgoedtaken. Hierdoor ontstaat binnen de afdeling 

Maatschappij en Organisatie de nieuwe functie van: 

 

junior beleidsmedewerker accommodaties 
(m/v  min 32 uur, max 36 uur per week) 

 

 

Wat ga je doen? 

We bouwen aan een sociale infrastructuur waarin inwoners zichzelf kunnen redden, actief zijn binnen hun 

eigen buurt en waar nodig ondersteuning krijgen. Met ons Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid 

(IMA) faciliteren we inwoners hierin. Jij bent een belangrijke schakel in dit IMA.  

 

Je vertaalt de uitgangspunten van ons beleid op het vlak van sport, onderwijs, welzijn, jeugd, jongeren en 

sociaal- culturele zaken naar programma’s van eisen en middelen voor accommodaties. Je kijkt onder andere 

naar mogelijke clustering en gewenste spreiding van functies, naar de kwaliteitseisen voor huisvesting van 

bepaalde activiteiten en naar de ‘prijs’ waarbij de activiteit het meest wordt gestimuleerd. Dit doe je in nauw 

overleg met de beleidsmedewerkers Sociaal Domein en met de beleidsmedewerker Vastgoed.  

Je legt verbindingen tussen organisaties, inwoners en aanbieders van accommodaties. Je maakt 

prestatieafspraken met gebruikers en aanbieders en je verzorgt het traject van subsidieverlening en 

verantwoording. 

 

Wie zoeken wij? 

Je hebt een HBO werk- en denkniveau en je hebt bij voorkeur enige ervaring met beleidsadvisering bij een 

gemeente. Hierboven genoemde taken spreken je sterk aan en je wilt je de nodige kennis en ervaring graag 

(verder) eigen maken.  

Je bent in staat om plan- en projectmatig te werken en je weet een proces waar diverse partijen bij betrokken 

zijn, goed vorm te geven. Het onderhouden van een groot netwerk van partners, inwoners, besturen van 

instellingen en vrijwilligers past heel goed bij je kwaliteiten en je karakter. Je bent in je contacten benaderbaar, 

betrouwbaar en duidelijk. Onderhandelen en omgaan met tegengestelde belangen gaat je goed af. 

 

Wat bieden wij? 

Onze bedrijfscultuur is informeel, uitdagend en to- the- point. We werken (veelal) digitaal en volgens een 

flexibel kantoorconcept. 

De functie is structureel. De functie is gewaardeerd op functieschaal 10. 

Je start met een contract voor de duur van een jaar in aanloopschaal 9 (afhankelijk van je ervaring tussen  

€ 2591,00 tot € 3.805,00 bruto per maand bij 36 uur).  

Bij gebleken geschiktheid maak je vervolgens de overstap naar functieschaal 10. 

Je ontvangt bovenop je bruto salaris 17,05%  in de vorm van een Individueel Keuzebudget. 

 

Meer weten?  

Bel voor meer informatie over de functie met Gisela Verduijn, strategisch beleidsmedewerker Sociaal Domein, 

via 0416 289210 of mail naar g.verduijn@loonopzand.nl. 

Jouw CV is actueel en past op maximaal twee pagina’s. Je brief omschrijft helder je motivatie en je visie op de 

functie. 

 

 



 
 

 

 

Procedure: 

Reageren kan tot en met 25 augustus 2019 via deze link https://bit.ly/2Y87c3c  

 

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van 

maximaal 6 maanden oud is een aanstellingsvereiste. 


