
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en 

sociale werkgelegenheid van de gemeenten Heusden,  

Loon op Zand en Waalwijk, een 

AMBTELIJK SECRETARIS 
Voor de ondernemingsraad van Baanbrekers zoeken wij een ambtelijk secretaris voor 20 tot 24 uur 
per week. De ambtelijk secretaris valt hiërarchisch onder de teamleider P&O. Functioneel valt de 
ambtelijk secretaris onder de voorzitter van de ondernemingsraad. De ambtelijk secretaris voert 
werkzaamheden uit op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied, zodanig dat de 
ondernemingsraad, binnen de door hen gestelde kaders, optimaal wordt ondersteund. Ook een 
adviserende en coachende rol richting de leden van de ondernemingsraad behoort tot de taken. 
 
Functie-inhoud: 

 

Secretarieel 

 Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie. 

 Zorgen voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van ondernemingsraads- en 
commissievergaderingen. 

 Verrichten van diverse overige secretariële taken. 
 

Organisatorisch 

 Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden en mede verzorgen van een 
adequate communicatie, gericht op de organisatie van vergaderingen, informatieverwerving 
en informatieverstrekking. 

 

Beleidsmatig 

 Bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de 
medezeggenschap, cao en arbeidsvoorwaarden. Zorgen voor consistentie in het OR-beleid. 

 Ondersteunen en adviseren van de voorzitter en het dagelijks bestuur. 

 Het voorbereiden van het PR-beleid van de OR en het zorgdragen voor de uitvoering hiervan. 

 In overleg met de OR coachen van het functioneren van de OR als groep of individuele leden 
ten aanzien van de eigen ontwikkeling als deelnemer aan het overleg. 

 Opstellen van de begroting in overleg met de OR en bewaken van het OR-budget. 

 Zorgen voor de totstandkoming van beleidsvoornemens en diverse informatieve en formele 
documenten. 

 Signaleren van ontwikkelingen binnen de organisatie en deze vertalen naar het 
medezeggenschapskader. 

 Verzamelen en distribueren van relevante informatie met betrekking tot de ontwikkeling van 
de medezeggenschap. 

  



 

 

Advisering/coaching 

 Adviseren van de OR over te kiezen inhoud en strategie. 

 Adviseren van het bestuur van de OR ten aanzien van medezeggenschapskwesties. 

 In overleg met de OR coachen van de groep of het groepsproces of van individuele leden ten 
aanzien van de eigen ontwikkeling als deelnemer aan het overleg. 

 
 

> WIJ VRAGEN: 

De ambtelijk secretaris die wij zoeken: 

 heeft hbo werk- en denkniveau; 

 heeft een opleiding op niveau Vasmo B en is bereid om Vasmo C te volgen; 

 heeft ervaring als ambtelijk secretaris of in een soortgelijke functie;  

 heeft kennis van de WOR; 

 heeft goede kennis van de Nederlandse taal; 

 is integer en kan omgaan met vertrouwelijke informatie; 

 heeft administratieve ervaring; 

 heeft affiniteit met verslaglegging; 

 kan goed luisteren, heeft goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

 beschikt over adviesvaardigheden; 

 heeft ervaring met conflicthantering; 

 beschikt over communicatieve vaardigheden. 
 
 

> WIJ BIEDEN: 

 Werk in een innovatieve en moderne organisatie, die midden in de samenleving staat. Omdat 
de functie nog niet is ingedeeld en gewaardeerd, kan er nog weinig worden gezegd over de 
exacte salarisschaal. Indicatie: schaal 9 (ambtelijk) of aanloopschaal 8 (ambtelijk) afhankelijke 
van opleiding en ervaring. 

 Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (denk aan koop- en verkoop van 
verlof, betaald ouderschapsverlof, fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, vakantietoeslag, 
eindejaarsuitkering, flexibele werktijden en premievrij pensioen).  

 Een tijdelijk dienstverband van 20 tot 24 uur per week, met ingang van direct voor de duur 
van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.  

 De ambtelijk secretaris komt in dienst van SBW en wordt daaruit gedetacheerd bij 
Baanbrekers.  

 

 

  



 

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 Meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org.  

 Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar Bart der Kinderen, de huidige 
ambtelijk secretaris, 06 30 63 02 24, bartderkinderen@baanbrekers.org. Het volledige 
functieprofiel is op te vragen bij Liesbeth Kruijthoff, teamleider P&O: 
liesbethkruijthoff@baanbrekers.org. 

 Wil je solliciteren? Mail je sollicitatie en je CV voor 7 januari a.s. naar: 
sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. Vermeld het vacaturenummer: 18-20. 

 
Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 
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