
GEZOCHT: 

  

Bij gemeente Harlingen is het nooit saai! Met onze ligging aan het 
Werelderfgoed de Waddenzee, de rijke cultuurhistorie en met de 
stad Harlingen als enige zeehavenstad van Friesland heeft onze 
gemeente vele verhalen te vertellen. Geen dag bij ons is hetzelfde  
en dat willen we je graag laten zien. 
 

Kijk voor meer informatie op 

www.harlingen.nl/werken-bij-de-gemeente 

Ben jij op zoek naar een nieuwe stap in jouw carrière? Heb jij zin in 

een uitdagende baan in een dynamische en veelzijdige gemeente 

waar veel gebeurt én waarin jij je verder kunt ontwikkelen? Dan 

zoeken wij jou! 

 

BELEIDSMEDEWERKER 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID / 

VTH (32 uur)  

 



 

 

 
 

 

 

Wie zijn wij? 

Harlingen is een prachtige gemeente, als je ‘s 

ochtends de stad binnen rijdt word je al een 

beetje gelukkig. Zomers een haven vol bootjes 

en volle terrassen en in de winter de charme 

van alle lichtjes van de bruine vloot. Alleen al 

voor dit geluksgevoel wil je bij ons werken. 

Wij zijn een zelfstandige, compacte gemeente 

in een veranderende maatschappij. Dat vraagt 

een andere manier van werken. Wij zijn niet 

langer de aanbodgerichte organisatie van 

vroeger maar werken naar een vraaggerichte, 

klantgerichte organisatie waarbij we flexibiliteit 

en professionaliteit erg belangrijk vinden. 

Dit ben jij: 

• Je staat voor helder beleid en een goede 
dienstverlening. 

• Je formuleert en communiceert 
makkelijk, je weet om te gaan met 
tegengestelde belangen en kan goed met 
druk omgaan. 

• Je hebt een proactieve houding, bent 
vernieuwend, denkt graag mee en gaat 
graag het gesprek aan met anderen. 

• Je kan goed samenwerken; je betrekt 
anderen actief en op een constructieve 
wijze. Dit doe je door te vragen naar en 
voort te bouwen op ideeën van anderen. 

• Je bent overtuigend, flexibel, 
omgevingsbewust en denkt in 
oplossingen. 

• Je voelt je thuis in een politiek 
georiënteerde omgeving.  

 
Wat vragen wij? 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau en 
een relevante opleiding in de richting van 
Integrale Veiligheidskunde of VTH 
afgerond. Het is een pre als je kennis hebt 
van beide beleidsterreinen. 

• Je bent bekend met integrale 
veiligheidsplannen en op de hoogte van 
de actuele ontwikkelingen op het gebied 
van VTH. 

• Je hebt beleidsmatige ervaring. 

• Je hebt actuele kennis van relevante 
wetgeving. 

• Je hebt ervaring met projectmatig 
werken. 

• Je hebt ervaring met ambtelijke en 
politieke processen. 
 

Wat ga je doen? 

In deze functie houd jij je bezig met beleid op 

zowel het gebied van openbare orde en 

veiligheid als VTH. Je bent de schakel tussen 

het bestuur en het team Veiligheid, 

Vergunningen en Handhaving.  

 

 

 

Ook zorg je voor verbinding met andere 

teams/beleidsvelden en ben je 

sparringpartner voor collega’s en bestuur bij 

de toepassing van beleid.   

Wat houdt de rol van beleidsmedewerker 

OOV in? 

Als beleidsmedewerker openbare orde en 

veiligheid geef je uitvoering aan de 

doelstellingen die in het Integrale 

Veiligheidsplan vastgesteld zijn. Daarnaast 

schrijf je zelf mee aan beleid. Hierbij werk je 

nauw samen met diverse ketenpartners 

omtrent de openbare veiligheid bij de 

gemeente. Het kan dan bijvoorbeeld gaan 

om de sociale veiligheid en de 

persoonsgebonden aanpak (risicojongeren, 

verwarde personen en woonoverlast). 

Daarnaast treed je op als accounthouder 

voor de Veiligheidsregio Friesland.  

Wat houdt de rol van beleidsmedewerker 

VTH in? 

Je bent verantwoordelijk voor een gedragen 

VTH beleid binnen de gemeente 

Harlingen. Concrete producten die jij 

oplevert zijn het VTH beleidsplan, het 

Uitvoeringsprogramma en het VTH 

jaarverslag. Je zorgt voor een optimale 

samenwerking zowel intern als met externe 

partijen. Je houdt alle ontwikkelingen bij, 

met name op het gebied van bouw en 

vertaalt deze naar lokaal beleid voor de 

gemeente Harlingen. Je ontwikkelt beleid 

en bent vanuit je werkveld betrokken bij 

diverse projecten. Een belangrijke 

ontwikkeling die op ons afkomt is de 

invoering van de Omgevingswet, hieraan 

lever jij een actieve bijdrage.  

Wat bieden wij jou? 

✓ Korte lijnen, een leuke werksfeer en 
fijne collega’s.  

✓ Je krijgt een tijdelijk contract van 1 jaar 
met uitzicht op een vaste aanstelling.  

✓ Jouw aanstelling vindt voorlopig plaats 
in salarisschaal 10, wat een salaris is 
van minimaal € 2.973,- en maximaal  
€ 4.494,-  bruto op basis van 36-urige 
werkweek. De functie moet nog 
definitief gewaardeerd worden. 

✓ Daarnaast kun je rekenen op prima 
secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder een IKB (individueel 
keuzebudget) van 17,85% van je bruto 
maandsalaris, ABP-pensioen, 
collectieve ziektekostenverzekeringen, 
bedrijfsfitness en korting op 
verzekeringen. 

 

De sollicitatiegesprekken staan 

gepland op dinsdag 20 april in de 

ochtend. 

 

Vragen? 

Voor vragen over de vacature kun 

jij contact opnemen met Wiebren 

Wijma teamleider VVH met 

telefoonnummer 0517-492187. 

Vraag over de 

sollicitatieprocedure? Neem 

contact op met Karina Kingma, 

P&O: k.kingma@harlingen.nl 

 

 
 
 

Is je belangstelling gewekt? 

Wij horen graag van je! 

Stuur je sollicitatiebrief 

uiterlijk 11 april per e-mail 

naar ikwil@harlingen.nl 
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