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Tynaarlo
In de kop van Drenthe ligt Tynaarlo, een gemeente met zo’n 34.000 inwoners. In 1998 ontstond Tynaarlo uit de toenmalige 
gemeenten Zuidlaren, Eelde en Vries. Iedere kern heeft een eigen identiteit en cultuur, maar bovenal de wil om de gemeente 
iedere dag een stukje mooier te maken. De achttien dorpen, die samen de gemeente vormen, liggen in een prachtige 
omgeving. Denk aan het beek- en esdorpenlandschap, het Nationaal Park Drentsche Aa én het Zuidlaarder- en het 
Paterswoldsemeer. Gelegen tussen de steden Groningen en Assen beschikt Tynaarlo bovendien over goede voorzieningen en 
een rijke infrastructuur: de A28, Groningen Airport Eelde en nabijgelegen grote NS-stations (Groningen en Assen).

Het is fijn leven in Tynaarlo, vandaar ook dat de inwoners van Tynaarlo – zo blijkt uit onderzoek – tot de gelukkigste van 
Nederland behoren. Daar zijn we trots op, maar dat ontstaat natuurlijk niet vanzelf. Juist vanwege de ligging tussen twee 
grote steden werken we er iedere dag aan om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor onze inwoners. Vele Tynaarloërs staan 
te boek als hoogopgeleid, welvarend en ietwat on-Drents. Kernwoorden die Tynaarlo omschrijven zijn ‘betrokken’, ‘bevlogen’ 
en ‘eigen identiteit’.

Op ambtelijk niveau werkt de gemeente samen met andere Noord-Drentse gemeenten o.a. in het samenwerkingsverband 
Werkplein Drentsche Aa. Daarnaast werken we in de Regio Groningen-Assen (RGA) samen met een zestal gemeenten en de 
twee provincies op het gebied van economie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en wonen.
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De nieuwe griffier 
van Tynaarlo

In het kort: Tynaarlo zoekt…

…een vernieuwende en initiatiefrijke griffier die enerzijds in goede samenwerking 
met zijn/haar omgeving de gemeenteraad ondersteunt in de reguliere werkzaam-
heden en anderzijds ook prikkelt tot vernieuwing en ontwikkeling. Iemand die de 
eigenstandige positie van de gemeenteraad bevordert en het leuk vindt te werken 
voor en met een dynamische raad.

Onze griffier
De gemeenteraad bestaat op dit moment uit acht partijen. Tynaarloërs voelen zich goed vertegenwoordigd door de 23 
raadsleden. We worden omschreven als kundig en betrokken, maar voeren ook regelmatig stevige politieke discussies, ook 
omdat het werk van de raad steeds inhoudelijker wordt. Jij weet je in situaties waar het soms hard tegen hard gaat staande 
te houden en je op een sensitieve manier op te stellen. Daarnaast ben je de vertrouwenspersoon van raadsleden en sta je de 
raadsleden bij met raad en daad. Jouw deur staat open om even te sparren!

In 2019 heeft de raad een ontwikkelplan voor zichzelf vastgesteld genaamd ‘Goede baas/basis’. Dit plan geeft een goed en 
nog steeds actueel beeld van ons als raad en de ontwikkelingen die nodig/gewenst zijn. Je springt dus op een rijdende trein, 
waar je zelf, in samenspraak, richting aan mag geven.

Afgelopen periode is er nagedacht over andere vergadermodellen. Er is volop geëxperimenteerd, maar uiteindelijk zijn we 
uitgekomen bij raadsbijeenkomsten naast de reguliere raadsvergaderingen. Er is behoefte aan verdere doorontwikkeling, je 
bent dus iemand die daar gevoel en ervaring mee heeft. Je bent een vernieuwer, hebt ideeën over hoe het anders en beter kan 
en weet ons te inspireren. Maar, je moet er ook tegen kunnen als je plannen niet of niet meteen met enthousiasme worden 
ontvangen. Daarnaast ben je iemand die ook met plezier het reguliere griffiewerk uitvoert, de mouwen opstroopt.
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Blik naar buiten
Ook buiten het gemeentehuis ben je een herkenbaar en toegankelijk aanspreek-
punt. Je bent benaderbaar voor onze inwoners, organisaties en instellingen en in-
vesteert ook in deze relaties. Over de veranderende rol van de gemeenteraad met 
de samenleving heb je verfrissende ideeën. Jij weet hoe je inwoners, organisaties en 
instellingen effectief kunt betrekken bij het werk van de raad. Je staat open voor alle 
Tynaarloërs en weet ook de groepen inwoners te bereiken die minder bekend zijn 
in ons gemeentehuis. Daarnaast weet je ook in de regio de gemeenteraad goed in 
positie te brengen. Je weet daar de juiste contacten te leggen.

Binnen het gemeentehuis
Collegeleden, de gemeentesecretaris en ambtelijke medewerkers weten de weg 
naar de griffie makkelijk te vinden. Ook voor hen staat je deur open. Je bent be-
naderbaar en denkt graag mee. Je wordt eens per maand uitgenodigd in het 
Management Team en spreekt de burgemeester en gemeentesecretaris wekelijks 
in het driehoeksoverleg. Tijdens deze afstemmingsmomenten worden processen 
bewaakt en proberen jullie begrip te creëren voor elkaars standpunten. Jij bent in 
staat om je in zulke overleggen stevig op te stellen, zonder dat anderen in de weer-
stand schieten. In de driehoek ben je een gelijkwaardige sparringpartner.

Samen met de griffie
Je staat er gelukkig niet alleen voor! Als leidinggevende van de griffie kom je terecht 
in een team met een raadsadviseur en een griffiemedewerker. Samen faciliteren, 
adviseren en ondersteunen jullie de gemeenteraad bij de uitvoering van taken en 
bevoegdheden en scheppen jullie voorwaarden voor een goed en vlot besluitvor-
mingsproces. Je toekomstige collega’s verwachten van je dat je goed kunt samen-
werken en taken uit handen durft te geven. Je bent een teamspeler die goed kan 
delegeren.
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… onafhankelijk bent. Vanuit een eigen-
standige functie opereer je in een krachten-
veld van politiek strijdige belangen. Je bent 
in staat om neutraal te adviseren en durft 
een eigen koers te varen. Je bent onbevoor-
oordeeld en blijft objectief.

… inlevingsvermogen hebt. Je voelt aan 
wat anderen beweegt en kunt je verplaat-
sen in de positie en de belevingswereld en 
gevoelens van anderen. Je schakelt makke-
lijk tussen verschillende mensen en denkni-
veaus en toont je bewust van het effect van 
het eigen handelen op anderen.

… initiatief neemt. Je onderneemt uit ei-
gen beweging actie en draagt creatieve 
voorstellen of oplossingen aan. Dit weet je 
bovendien overtuigend te presenteren. Je 
benut op innovatieve wijze kansen en orga-
niseert mogelijkheden en neemt het voor-
touw in projecten en processen.

… visie hebt. Je bent in staat strategisch en 
conceptueel te denken en verliest daarbij de 
korte en lange termijn niet uit het oog. Je hebt 
een duidelijk beeld van de kwaliteit van het 
lokaal bestuur en de plaats van de gemeen-
teraad en zijn ondersteuning daarin.

… omgevingsbewust bent. Je staat open 
voor ontwikkelingen in de politiek-bestuur-
lijke, ambtelijke en maatschappelijke om-
geving en je kunt je eigen handelen daarop 
afstemmen. Je weet wat er in (de omgeving 
van) de politiek-bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie aan de hand is en kent de ge-
schreven en ongeschreven regels daarvan.

Competenties

Functie-eisen

• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
• Je hebt kennis van en ervaring met politiek-bestuurlijke processen;
• Je hebt minimaal enkele jaren ervaring met procesmanagement in  
 vergelijkbare omstandigheden;
• Je hebt goede en relevante kennis van de Gemeentewet;
• Ervaring op een griffie is een pré.

Voor jou als onze nieuwe griffier zijn de algemene competenties die bij deze rol vereist zijn vanzelfsprekend. Je hebt integriteit 
hoog in het vaandel staan, net als politieke neutraliteit. Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, bent flexibel en hebt 
overtuigingskracht. Je kunt goed organiseren en hebt sterke communicatieve vaardigheden.
 
Verder vragen we dat je…
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Arbeidsvoorwaarden 
en procedure 
Arbeidsvoorwaarden
De functie is op dit moment ingeschaald in salarisschaal 12 van de CAO gemeenten. Het salaris bedraagt maximaal € 5.872,- 
bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Er wordt gestart met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar met de intentie om deze om te 
zetten naar een vast dienstverband.

Verder bieden we een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatieprocedure
Na een briefselectie worden er sollicitatiegesprekken gevoerd door een selectiecommissie. Deze gesprekken worden fysiek 
gehouden op een locatie in de gemeente Tynaarlo en vinden plaats op 24  november in de ochtend en middag (eerste ronde) 
en op 1 december in de middag (tweede ronde). Wij vragen je hier bij je sollicitatie rekening mee te houden.

Een ontwikkelassessment, referentiecheck en/of een risicoanalyse integriteit kunnen deel uitmaken van de procedure. Voor 
indiensttreding is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.
De aanwijzing tot griffier vindt naar verwachting plaats in de raadsvergadering van 21 december 2021. De daadwerkelijke 
start vindt plaats op 1 februari 2022.

Hier vind je het door de raad vastgestelde functieprofiel.

Sollicitatiegesprekken

24 november 2021
Ochtend en middag Middag

1 december 2021 21 december 2021 1 februari 2022

Sollicitatiegesprekken Aanwijzing tot griffier Start

Reageren en informatie
Reageren kan tot en met 14 november door een motivatie en curriculum vitae in te 
sturen via sollicitatie@necker.nl onder vermelding van ‘vacature griffier Tynaarlo’. 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marijke van de Plasse, 
adviseur bij Necker van Naem, via 06 55 80 81 39.

https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/14-september/20:00/pnt-10-bijlage-2-Functieprofiel-raadsgriffier-2021.pdf
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