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Functienaam: 

Scores: 

Indeling:                     

Directeur Bestuursdienst B 

45444 45544 44 44 

14 

Werkterrein:  

Management 

  Activiteiten: 

Beleid voorbereiden, ontwikkelen, 

implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 

 

Context: 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Bestuursdienst van Landstede Groep. De 

Bestuursdienst kent de stafafdelingen Bestuursondersteuning en Concern Control. De bestuursdienst 

ondersteunt het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zodat het College van Bestuur haar 

bestuurlijke rol en verantwoordelijkheid naar binnen of buiten toe kan waarmaken en een integere, 

transparante en rechtmatige totstandkoming en uitvoering van het beleid gegarandeerd is. De 

Bestuursdienst doet dit tevens voor de Raad van Toezicht.  

 

De directeur Bestuursdienst B draagt zorgt voor strategische beleidsadvisering op bestuurlijk niveau 

ten aanzien van onderwerpen met een aanzienlijk inhoudelijke complexiteit door de veelheid aan 

partijen met tegengestelde belangen, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden en/of 

grote financiële consequenties; de ontwikkeling en coördinatie van de totstandkoming van 

Landstede Groep strategisch beleid dat invloed heeft op en bepalend is voor andere 

beleidsterreinen en processen, voert de regie op Landstede Groep brede besluitvormings- en 

beleidsprocessen en geeft leiding aan een stafafdeling. 

 

Resultaatgebieden: 

1. Bestuursondersteuning en -advisering 

 bereidt inhoudelijk de bestuursvergaderingen voor, stelt toelichtingen, discussienota’s, adviezen en 

bestuursbesluiten op; 

 bewaakt de consistentie van het bestuurlijk beleid in de verschillende overlegsituaties en adviseert 

het College van Bestuur over de afstemming van de besluitvorming; 

 verzorgt doorgeleiding van bestuursbesluiten en beleidsinformatie vanuit het College van Bestuur; 

 draagt zorg voor het monitoren van en richtinggevend adviseren over beleidsvoorstellen die tot 

besluitvorming leiden, vooraf, ten tijde en in de fase van de besluitvorming;   

 adviseert het College van bestuur bij het formuleren van standpunten en 

besluitvormingsprocessen over zeer complexe, kritische en gevoelige bestuurlijke 

vraagstukken; 

 

2. Bestuurlijke beleidsontwikkeling, en uitvoering 

 vertaalt de waarden van Landstede Groep in richtlijnen en statuten voor het transparant en integer 

handelen van het College van Bestuur, de directeuren en de overige medewerkers van Landstede 

Groep;  

 toetst beleidsvoornemens op haalbaarheid en consistentie met beleid op andere gebieden; 
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 verricht onderzoek naar politieke, maatschappelijke, bedrijfseconomische en/of 

organisatorische en beleidsmatige haalbaarheid van beleidsvoornemens en benoemt 

risico’s en kritische succesfactoren; 

 stelt adviesnota’s, richtinggevende beleidsvoorstellen en business-cases op over complexe 

bestuurlijke en strategische vraagstukken; 

 ontwikkelt, implementeert, evalueert en onderhoudt methoden, cycli, technieken en instrumenten. 

 

3. Regievoering, beleidsevaluatie en control 

 draagt zorg voor de Landstede Groep brede inrichting van relevante structuren, systemen, cycli, 

processen en controlemechanismen; 

 draagt zorg voor de (inhoudelijke) coördinatie en de procesmatige en procedurele voorbereiding 

van multidisciplinaire interne en externe besluitvormingsprocessen; 

 adviseert over, realiseert en regisseert participatie en interactie met betrokken partijen; 

 coördineert de ontwikkeling, evaluatie en monitoring van (de effectiviteit van) beleid; 

 monitort en bespreekt de rechtmatigheid en integriteit van het handelen binnen Landstede Groep; 

 coördineert het beheer en de bijstelling van strategisch beleid en beleidsprocessen; 

 vertaalt bestuurlijke kaders naar organisatorische taakstellingen, projecten en 

programma’s; 

 stuurt en regisseert de uitvoering van besluiten en de afstemming en verbinding tussen de 

verschillende belanghebbenden; 

 houdt toezicht op de uitvoering van het (meerjaren) beleid, bewaakt processen en maakt risico’s 

beheersbaar; 

 analyseert verantwoordingsrapportages, doet voorstellen tot bijsturing en monitort de effectiviteit 

van de bijsturingsmaatregelen. 

 

4.  Leidinggeven 

 geeft als eindverantwoordelijke directeur leiding aan een bestuursdienst, richt deze in met een 

herkenbaar profiel en geeft uitvoering aan vitaal personeelsbeleid; 

 draagt zorg voor een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de 

dienstverlening en processen; 

 stuurt multidisciplinaire, Landstede Groep overstijgende projecten en processen aan. 

 

5.  Interne en externe afstemming en vertegenwoordiging 

   verwoordt het standpunt van het College van Bestuur in interne en externe overlegsituaties;  

 behartigt de belangen van Landstede Groep, adviseert en/of vertegenwoordigt het College 

van Bestuur in een complex maatschappelijk en of politiek-bestuurlijk speelveld om 

uitgangspunten van beleid te verduidelijken, draagvlak te creëren, te onderhandelen en 

belangentegenstellingen te overbruggen; 

 initieert en bevordert goede samenwerkingsrelaties met interne en externe organisaties/partijen; 

 

 
Bevoegdheden, Kader en Verantwoording 

Bevoegdheden:  Beslist over/bij: de inhoud van de bestuursondersteuning en -advisering, de 

bijdrage aan (de totstandkoming) van onderdelen van het strategisch beleid, het 

inrichten van systemen, processen en structuren, het toezichthouden en de 

regievoering op de naleving van het beleid en de -processen, en het leidinggeven 

aan de dienst. 
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Kader:  Strategienota, statuten en reglementen en relevante wet- en regelgeving. 

 

Verantwoording:    Aan het College van Bestuur over de kwaliteit van de bestuursondersteuning en 

advisering, de bruikbaarheid van de inrichting en innovatie van de processen, cycli 

en systemen en de uitvoering daarvan en het geven van leiding aan de 

stafafdeling. 

 

Benodigde kennis: 

 diepgaande theoretische kennis van het eigen vakgebied en brede kennis van aanpalende 

vakgebieden; 

 kennis van principes van systemen en technieken, organisatiekunde en veranderkunde; 

 kennis van wet- en regelgeving voor onderwijs, bekostiging en verantwoording; 

 inzicht in bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen binnen Landstede Groep; 

 theoretische en praktische kennis van project- en programmamanagement; 

 inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in 

bredere context dan het eigen werkterrein. 

 

Benodigde vaardigheden: 

 organisatiesensitiviteit; 

 vaardigheid in het leidinggeven en inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren; 

 vaardigheid in het werken als opdrachtgever; 

 vaardigheid in het (laten) ontwikkelen, afstemmen, uitdragen en verdedigen van beleid en 

processen, nieuwe ideeën en concepten in een complexe omgeving; 

 vaardigheid in het leiden van projecten en sturen van besluitvormingsprocessen met een 

veelheid aan partijen met tegengestelde belangen. 

 

Functionele contacten: 

 met het College van Bestuur en directeuren over beleidsontwikkeling en (beleids)inhoudelijke, 

bestuurlijke, organisatorische, procedurele en beheersmatige aspecten om draagvlak te creëren 

en tot beleidsafstemming te komen; 

 met directeuren om resultaten en voortgang te bespreken, knelpunten aan te geven en draagvlak 

voor verbetervoorstellen te verwerven; 

 met directeuren service organisatie, bestuursdienst en VO- en MBO beraad over de compleetheid 

en integraliteit van de aangeleverde beleidsvoorstellen om de voortgang van het 

besluitvormingsproces door het College van Bestuur af te stemmen; 

 met Raad van Toezicht om te informeren, te ondersteunen en af te stemmen; 

 met functionarissen over complexe specialistische vraagstukken over de toepassing van 

richtlijnen en beslissingen om af te stemmen en overleg te voeren; 

 met externe personen en instanties over de aangeleverde informatie om af te stemmen en 

te verdedigen; 

 met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van beleidsuitvoerende of 

toezichthoudende organen, ministerie van onderwijs, inspectie of gemeenten en andere 

externe partijen over de toepassing van richtlijnen en procedures om uitgangspunten van 

het beleid te verduidelijken en te onderhandelen en belangentegenstellingen te 

overbruggen.  


