
Functieprofiel Gebiedssecretaris 
Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart 

voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Stadsontwikkeling geeft 

samen met de partners en de andere clusters vorm aan de stad en houdt de stad in vorm. Zij 

werken samen aan een wereldstad met een wervend woon- en leefklimaat en met volop 

ruimte en kansen voor ondernemerschap. De opgaven van de stad vragen om geïntegreerde 

duurzame oplossingen, over de grenzen van de eigen disciplines heen.  

 

Namens de directie Ruimtelijk Economische Ontwikkeling binnen Stadsontwikkeling vormt de 

afdeling Gebiedsontwikkeling het eerste aanspreekpunt voor onze bestuurlijke 

opdrachtgevers, ondernemers, initiatiefnemers en bewoners én heeft zij de (inhoudelijke) 

eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering en uitwerking van de ruimtelijke gebiedsgerichte 

opgaven. Deze worden uiteraard in samenwerking met de verschillende afdelingen binnen 

Stadsontwikkeling onder de verantwoordelijkheid van een projectmanager uitgevoerd.  

 

De afdeling Gebiedsontwikkeling is daarmee binnen Stadsontwikkeling verantwoordelijk voor 

een drietal kerntaken: 
 de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ontwikkeling van de verschillende 

gebieden in stad;  

 het invullen van accountmanagement richting de gebieden en een aantal 

professionele partijen die in dat gebied werkzaam zijn zoals corporaties, 

projectontwikkelaars, etc.;  
 het vervullen van de rol van ambtelijke opdrachtgevers binnen de organisatie van 

Stadsontwikkeling voor de gebiedsgerichte ruimtelijke opgaven in de stad.  

 
Kerntaken 
De gebiedssecretaris valt onder het hoofd Gebiedsontwikkeling en ondersteunt de 
gebiedsaccountmanagers bij uitvoeren van de drie kerntaken. 
 
Kerntaak ontwikkelaar: 
-  voert de regie over de afhandeling van binnen komende initiatieven; 
-  adviseert (de GAMmer) over de wenselijkheid van initiatieven voor het gebied (past het in de 
gebiedsstrategie); 
-  heeft een initiërende en adviserende rol bij de ontwikkeling van de gebieds 
ontwikkelingsstrategie 
- monitort voortgang gebiedsstrategie; 
- werkt aan algemene beleidsmatige vraagstukken rond gebiedsontwikkeling vanwege het 
gebiedsgerichte of integrale karakter. 
 
 
Kerntaak accountmanager 

- verzorgt de intake van vragen van bewoners, instanties en bedrijven; 
- Eerste aanspreekpunt gebied op tactisch-operationeel niveau, waaronder het 

bijwonen van de GNI’s; 
- Inventarisatie IP’s, nota van uitgangspunten en bestemmingsplannen voor bestuurlijke 

agenda; 
- Voorbereiding gesprekken met key-accounts zoals de corporaties; 
- Coördinerende rol bij afstemming en monitoring wijkactieplannen. 

 
Kerntaak opdrachtgever 

- Coördineren bestuurlijke en/of ambtelijke besluitvorming; 
- Secretaris flits-gebiedsteam; 
- Beoordelen projectplannen; 



- P&C-cyclus (coördineren input op bestuursrapportages, Monitor Grote Projecten, 
begroting, etc.) 

- Opstellen en monitoren van werkpakket Gebiedsontwikkeing. 
 

 

Opleiding, kennis en ervaring 

 HBO/WO werk- en denkniveau 

 minimaal 5 jaar ervaring op het vakgebied 

 ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvorming 
 
Competenties  

 Resultaatgerichtheid 

 Klantgerichtheid 

 Samenwerken 

 Initiatiefrijk 

 Omgevingsbewustzijn; 

 Adviesvaardigheid 

 Besluitvaardigheid 

 Probleemanalyse 

 Organisatiebewustzijn 
 
  
Inpassing in concern functiehuis: 
Functiefamilie: Ondersteuning 
Doopnaam: Expert A 
Roepnaam: Gebiedssecretaris 
Functieniveau: FSK 11 

 


