
 

 

 
 

Directeur Netwerkorganisatie binnen het fysieke domein 
 (vacaturenummer 300A06275) 

 

 

Algemene Informatie 
Positie en werkterrein SIKB  

 

In SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) werken overheid en bedrijfsleven 

samen aan kwaliteit binnen de praktijk van bodem en ondergrond. SIKB heeft in de 20 jaar van haar 

bestaan als netwerkorganisatie en bruggenbouwer tussen de private en publieke sector een 

vooraanstaande positie opgebouwd.  

 

De organisatie beluistert kansen die in de het werkveld en bij haar partners leven, en sluit aan bij deze 

ontwikkelingen. Gevoed door de praktijk stellen de partners 'best practices' en transparante 

kwaliteitsrichtlijnen op. Deze richtlijnen scheppen duidelijkheid voor opdrachtgever, opdrachtnemer en 

overheid. De ontwikkeling van afspraken kan voor SIKB niet los gezien worden van de professionele 

borging van het gebruik. Het delen en vergroten van de kennis in de uitvoeringspraktijk is daarom als 

tweede component in het werk van SIKB van groot belang.  

 

SIKB is een stichting zonder winstoogmerk, gefinancierd door financiële bijdragen van elke 

deelnemende organisatie.  

 

Het werkveld van SIKB is voortdurend in beweging. Veranderende maatschappelijke opgaven, 

veranderingen in wettelijke kaders en de mogelijkheden van toepassing van informatietechnologie zijn 

aanleiding om afspraken over kwaliteit te vernieuwen en stellen nieuwe eisen aan de 

kennisontwikkeling van degenen die werkzaamheden uitvoeren.  

 

Organisatie SIKB  

 

De werkzaamheden van SIKB zijn opgebouwd naar 4 werkgebieden: archeologie, bodembeheer, 

bodembescherming en datastandaarden. In vaste en projectmatige overlegkaders van publieke en 

private partijen worden de werkzaamheden begeleid en beoordeeld. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere intermediaire organisaties die werkzaam zijn op deze 

werkgebieden of relevante annexe werkgebieden.  

 

Het Programmabureau SIKB verzorgt de dagelijkse werkzaamheden. In dit programmabureau zijn de 

thematisch werkzame professionele secretarissen en de ondersteunende activiteiten ondergebracht. 

Het betreft 6 fte, welke in deeltijd worden ingevuld door 12 medewerkers.  

 

Functie informatie 
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie van SIKB en het programmabureau. De 

directeur stuurt de (inhoudelijke) activiteiten aan en intervenieert waar nodig om de belangen van 

partijen bij elkaar te brengen. De directeur draagt zorgt voor het financieel en administratief beheer van 

de organisatie. De directeur onderhoudt de contacten met andere intermediaire organisaties en de 

publieke en private partijen die in netwerkorganisatie SIKB samenwerken. De directeur onderkent  
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ontwikkelingen die voor het werkterrein van SIKB van belang zijn en vertaalt deze naar de 

werkzaamheden van SIKB.  

 

De directeur rapporteert aan het bestuur van SIKB, de directeur adviseert het bestuur over de 

strategische koers van de organisatie. De directeur verricht de werkzaamheden in een grote mate van 

zelfstandigheid, binnen kaders die met het bestuur worden ontwikkeld. 

 

Wat wij vragen 
● De directeur is communicatief vaardig, een netwerker en bruggenbouwer die in staat is partijen met 

uiteenlopende belangen aan SIKB te verbinden en tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen. 

● De directeur heeft kennis en ervaring of bouwt kennis op van verschillende werkgebieden van SIKB 

en legt verbindingen tussen de ontwikkelingen in de werkgebieden van SIKB. 

● De directeur kan omgaan met de bestuurlijke dimensies die relevant zijn voor het werk van SIKB 

(bestuurlijke sensitiviteit).  

● De directeur heeft ervaring in het werken en denken binnen het fysieke domein van de overheid en 

van de private sector.  

● De directeur heeft ervaring in het coachen van professionals, is een resultaatgericht teammanager 

met analytische denkkracht en inhouds-affiniteit, en is in staat om waar nodig als 'meewerkend 

voorman' met het team te werken. De directeur heeft ervaring met het verbeteren van het werken in 

de uitvoering, met kwaliteitsborging en/of kennismanagement. 

● De directeur heeft een open mind naar maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het gebiedsgericht 

denken (Omgevingswet), digitalisering en datamanagement, de energietransitie en de vertaling 

daarvan naar werkzaamheden van SIKB.   

● De directeur heeft academisch werk- en denkniveau en affiniteit met, en zo mogelijk kennis van, de 

juridische aspecten die in de werkzaamheden van SIKB naar voren komen.  

 

Wat wij bieden 
Een zelfstandige en eindverantwoordelijke positie in een kleine, zeer gemotiveerde professionele 

organisatie, met een belangrijke verbindende rol. De werkzaamheden betreffen een gemiddeld 

tijdsbeslag van 4 dagen per week. Voor de samenwerking worden afspraken gemaakt voor een 

periode van minimaal 4-6 jaar. De contractvorm wordt in goed overleg nader bepaald. De hoogte van 

de vergoeding is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en bedraagt – vertaald in termen van 

salaris bij een dienstverband - maximaal € 7.921,= bruto per maand (o.b.v.  36 uur per week).  

 
Een assessment kan deel uit maken van de procedure. 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, 06-12570376 
 

 

 


