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Waadhoeke siket 
BOARGEMASTER 
MEI LEF! 
'Hielendal aan de boppekant fan Nederlān en mar krekt Cinder 

de eilannen lelt in prachtige nīje gemeente mei sa'n 46.000 Bilkerts. 

Friezen en Nederlanners op 305 km2. Dy gemeente, dêťt it nachts 

noch echt tsjuster is en bern romte hawwe om bũten te boartsjen, 

treget in bestjoerder mei ůnderfining ď/t wat oandoart. len dy't 

in jonge gemeente mei in driuw ta femijing en in iepen 

fizier oan in bloeiende takomst helpt 

Waadhoeke is 
...de nije Fryske gemeente yn it ekonomysk sterke en toeristysk 
oantreklike NoordwestFryslân. Waadhoeke leit oan de yndruk

wekkende waadkust: UNESCOwrâlderfgoed. Mei in wìid en 
iepen lānskip en fjirtich karakteristike doarpen yn in grut. aktyf en 
oantreklik plattelãn. Om de hístoaryske akademystēd Frjentsjer 
hinne, de stjer fan de alve steden en hotspot foor kenners fan ít 
keatsen. 

Meartalich en ekonomysk ûntwikkele 
Waadhoeksters prate Biltsk, Frysk en Nederlãnsk. En dat jout kleur 
oan de gemeente. Taal en kultuer drage by oan ús identiteit 

en eigenheid. Krekt as it lánskip. Waadhoeke koesteret dat 
bysũndere romtlike lánskip. Mar Waadhoeke jout ek romte om 
te ūndernimmen. Meielkoar ùntwikkelje wy nīje inisjativen en 
kansen. Yn hannel, yndustry, tsjinstfer.iening en lãnbou. '.' 
Waadhoeke is in fan aids agrarysk sterk ûntwikkele gebiet. 
Fia de haven fan buorgemeente Harns geane ũ.o. ierappels 
út Waadhoeke nei Meksiko. Ek (ynternasjonaal) transport spilet ! 
in rol dy't net ûnderskat wurde mei. Yn de gemeente binne in 
pratte ynternasjonaal operearjende bedriuwen. dy't belangryk 
binne foar de regio. En Waadhoeke wurdt toeristysk ek wat 
langer wat oantrekliker. Sa stiet it wrãldferneamde planetarium 
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fan Eise Eisinga yn Frjentsjer en rinne pylgerkuierders fan 
Swarte Harne oan de waadkust nei Santiago de Compostella 
yn NoordSpanje. 

Persoonlik, online en tichtby 
Bestjoerlik en as tsjinstferliener stiet Waadhoeke ticht by syn 
ynwenners. De gemeente hat hieltyd wer omt nken foar it 
optimalisearjen fan de gearwurking en kommunikaasje mei syn 
ynwenners en de omjouwing. It bestjoer ís goed te berikken en 
de tsjinstferliening is persoonlik, online en tichtby. Waadhoeke 
wurket hieltyd mear mei inisjatìven út doarpen buerten en 
wiken. En dér is ek jild en stipe foar besk'kber. Waadhoeke s part

ner foar syn ynwenners en organisaasjes. De jonge organisaasje 
leart noch en wol mearwearde biede, tũkelteammen weinimme 
en de ōfstãn tusken ynwenners en gemeente lytser meitsje. 

Gloednij en te behappen 
Waadhoeke hot ín sterke útgongsposysje: nij. kompleet, pro

fesjoneel ynrjochte, mar ek relatyf ûnbeskreaun Dêrnjonken is 
Waadhoeke in gemeente mei plok foar de minsklike mjitte, foar 
míenskìp en fakmanskip. Waadhoeke hat in roerich ferline en 
in iepen takomst. Untstien nei in bysûnder werynd e ingsproses. 
Nei fiíf jíer tarieding binne de gemeenten It Bilt Frjentsjerteradiel 
en Menameradiel en fjouwer doarpen út it eardere Littenseradiel 
(Baaium, Spannum. Winsum en Wjelsryp) yn elkoar opgien. 
Nettsjinsteande of foaks wol tanksij de sterke identiteit fan de 
ôfsũnderlike gemeenten is it weryndielingsproses mei sukses 
en yn goede harmony ferrūn. 

Unyk yn Nederlân 
Unyk yn Nederlân is dat Waadhoeke op de fúzjedatum mei alle 
300 meiwurkers op ien en deselde lokaasje úteinsette. 
De fùzje en de ferbou fan it gemeentehûs binne realisearre 
binnen de plann'ng en binnen t budzįet. Fan dei 1 ôf ūntwikkelet 
Waadhoeke syn eigen styl en skiednis. Mei fertrouwen yn en 
wurdearnng foar elkoar. 

Gebou dat oantrunet 
om inoar te moetsjen 
It gemeentehûs is fêstige yn in iepen en transparant gebou 
oan de ráne fan Frjentsjer. Meiwurkers fine it gemeentehûs 
leachdrompelich en noflîk om yn te wurkjen. It gebou stimulearret 
om inoar te moetsjen en om út in brede blik wei te tinken en te 
wurkjen. Like breed as it Waad. It waad ânskip joech de ynsph

raasje foar it ynrjochtsjen fan de wurkomjouwing. Waadhoeke 
hat in moaie hege en romtlike riedseal. 

Ried yn kontakt mei ynwenners 
Mei de start fan Waadhoeke kiest de ried foar in nije manier fan 
beslútfoarm ng. De ried wol ynwenners mear en earder behelje 
by besluten. Dérom wurket de ried ūnder oaren mei tematyske 
kearnteams om yn in betiid stadium de kennis en ideeën fan 
ynwenners en organisaasjes te brūken by it meitsjen fan belied. 
Waadhoeke moat in gemeente wēze dy't oanslút by de kreft, de 
kennis en de inisjatìven út de mienskippen wei. Belied en útfiering 
wo ie wy safoile mooglik mei en út de m'enskip wei ùntwikkelje. 

Waadhoeke is oantreklik 
Achter de skermen fan politykbestjoerlik Nederlân steane grif 
withoefol e kandidaten al in moai skoft te springen om 
Waadhoeke yn syn earste seis ibbensjíerren te begelieden nei in 
sūne en ferrassende jeugd. Waadhoeke :s oantreklik. Dat witte wy. 

Ynsette ûntwikkelrjochting 
Waadhoeke freget dan ek net samar in boargemaster. 
Waadhoeke siket in inisjatyfrike. betûfte. frisse en kommunikatyf 
sterke bestjoerder dy't wat oandoart. Ien dy't ús ín basis biedt, 
rjochting jout. oanjaget Ien dy't mei ús fierder bout. groeit en 
fernijt yn de ûntwikkelrjochting dy't ynset is. Formulearre yn û.o. 
de tsjinstferľeningsfyzje. de managementfilosofy en it 
koàlysje-akkoart 'Nije grinzen, nije kansen'. 
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AN WjpDHOEKE 
ļFaniít it byld dāt hjirboppe sketst wurdt, sykje^^irfboorgemaster mei de folgjenďe Gìgenskíp 

De boaraemaster fan Waadh 
M i 
Gìgenskíppen: 

-y IS STERK YN IT NIMMEN FAN 
INISJATIVEN 

Us boargemaster doart te eksperimintearjen. Waadhoeke hat 
grutte stappen set Wy sykje in boargemaster dy't ús helpt om 
sokke grutte stappen ek yn 'e takomst sette te kinnen, u s boar

gemaster sjocht iangetermynkãnsen foar waadhoeke en komt 
mei foorstellen om dêrop yn te spyljen. Us boargemaster hat in 
fyzje. daget út en prikelet partijen dēr't er/se mei praat om noch 
bettere resultaten del te setten. Dat docht de boargemaster 
mei In entüsjasme dat oanstekt en mei enerzjy. 

-y IS KOMMUNIKATYF STERK 
Hy/sy slút yn wurd of taalgebrūk oan by de partijen dêr't er/se 
mei praat en mijt jargon. De boargemaster kin de ūnderlinge 
gearhing tusken ferskillende komplekse ûnderwerpen útlizze. 
Hy kin dizenige en ŭndúdlike diskusjes ferhelderje troch de 
ferskillende mieningen faninoar te ûnderskìeden en ta de kearn 
werom te bringen. Us boargemaster kin goed harkje. 
Pikt belangrike boadskippen op út petearen, hat oandacht foar 
de partners dêr't er/se mei praat en jout harren de romte. 
giet yn op reaksjes en freget troch dêr't dat nedich is. 

XSINFERNIJER 
De kontakten mei bewenners. ferieningen en ūndernimmers 
hawwe. benammen no't de gemeente grutter wurden is, 
in oanpassing nedich. It slagget ús boargemaster om oaren 
mei te krijen yn fernijende oplossingen. Hy/sy kin de fernijings

krêft fan Waadhoeke op syn/har eigen wize fuortsette en by 
de buorgemeenten. de provinsje en ministearjes draachflak 
fine foar wat Waadhoeke keazen hat. En dat aliegearre op in 
transparante wize. 

-y IS WERKENBER EN TA WIJD 
Us boargemaster jout him/har maklik tusken de minsken. Hy/sy is 
in sichtbere ferbiner dy't oaren yn harren wearde lit en him/har 
belutsen fielt by it gebiet de ynwenners en de ŭndernimmers. 

-y IS IN OANJAGER 
Us boargemaster fergruttet kansen foar de boarger en it 
bedriuwslibben en hellet it béste út de gemeenterted as 
folksfertsjintwurdiger. Hy/sy makket it kolleezje sterker troch 
oandacht foar teamfoarming en stimulearret harren om meh 
elkoar mei te tinken sadat de yndividuele portefeuilles sterker 
wurde. Us boargemaster hat each foar wat (de professionals 
yn) de organisaasje nedich hawwe. Strukturele oandacht foar 
en it hieltyd bystellen fan de organisaasje soarget foar in 
optimale slachkrêft fan de gemeente. 

EN DE BOARGEMASTER FAN WAADHOEKE 
1. hat in skerp each foar politíke, maatskiplike en ekonomyske 

ûntwikkelingen en hat yn 'e gaten hoe't dy ūntwikkelingen 
kansen opsmite foar Waadhoeke. 

2. wurket mei in fêst doel foar eagen. Us boargemaster komt 
mei in heldere oanpak om de doelen dy't steld bínne te 
berikken, stelt prioriteiten, skat realistysk yn hokker kapasiteit 
en middels oft dêrfoar nedich binne en stimulearret dat it 
resultaat stap foar stap helle wurdt. 

3. jout dúdlike kaders oan en hat prioriteiten paraat 
Sprekt minsken oan op it neikommen fan ôfspraken. , 

4. begeliedt it fierder stal jaan fan de noch jonge gemeente. 
De boargemaster komt yn in kultuer telâne dy't rjochte is op 
ynnovaasje en gearwurking. Hy/sy daget alle partners út om 
ambisjeuze en konkrete punten op de hoarizon te setten. 

5. hat natuerlik gesach en autentike bestjoerlike ûnderfining. 
Is ynteger. stressbestindich en ûnôfhinklik. 



WAADHOEKE FREGET IN 
BOARGEMASTER: 
- dy t goed past by it nuchtere en eigensinnige karakter fan de gemeente; 
- dy't wurket en tinkt op universitėr nivo; 
 dy't relevante politykbestjoerlike ūnderfĩning op nivo hat; 
 dy't in wiidweidich netwurk hat op regionaal, provinsjaal en lanlik nivo of yn steat is om sa'n 

notwurk flot to úntwíkkeljen: 
* dy t it Frysk ferstiet of him/har it ferstean fan it Frysk yn koarte tiid eigen makket. 

Us boargemaster wennet yn de gemeente Waadhoeke of fëstiget him/har uterlik binnen in jier yn 
de gemeente. Der is gjin amtswenning mar der binne wol goede mooglikheden foar húsfėsting 
Do kwaliteit fan de kandidaatboargemaster giet foar boppe de politike affiniteit en jout de trochslach 
by de foardracht ta beneaming In assessment makket mooglik ūnderdiel út fan de sollisitaasjeproseduere. 
De kandidaatboargemaster is ree om dėroan mei te wurkjen. 

 
YNFORMAASJE 
Foar ynformaasje oer de proseduere en de moogiikheid ta sollisitearjen kinne jo terjochte by it Kabinet 
fan 'e Kommissaris fan 'e Kening fan Fryslãn, sjoch ek www.fryslan.frl/ burgemeestervacatures. 

Mear ynformaasje oer de gemeente Waadhoeke fine jo op www.waadhoeke.nl. 
In (diel)assessment kin diel utmeitsje fan 'e proseduere. It doel dêrfan is om de fertrouwenskommisje 
oer oanfoljende ynformaasje beskíkke te litten. 

3 1 / 0 5 / 2 0 1 8 0 9 / 2 0 1 8 
Kommissaris fan de Kening 
ūntfanget en publisearret 
profylskets 

1 0 / 2 0 1 8 2 0 2 4 
Sollisitaasjepetearen Offisjele ynstallaasje en 

kroanbeneaming boargemaster 
yn gemeenteried 

Ein termyn * evaluaasje 
+ nije boargemaster of 
werbeneaming 


