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WERKPROFIEL 

Het is mijn overtuiging dat gemeentelijke organisaties zich continu moeten ontwikkelen om 

een rol van betekenis te kunnen blijven vervullen in de lokale samenleving. Deze ontwikkeling 

past bij mij. Ik ben een op ontwikkeling en verbetering gerichte leidinggevende. Met mijn 

analytisch vermogen, creativiteit en strategische blik, ben ik in staat een visie te ontwikkelen 

en deze te vertalen naar uitvoerbare resultaatgerichte doelstellingen, rekening houdend met 

een complexe bestuurlijke context. Met mijn moderne en coachende leiderschapsstijl breng ik 

een organisatie en haar medewerkers in beweging zodat zij zich richten op hun eigen 

ontwikkeling en verantwoordelijkheid. Dit leidt tot een verbeterde onderlinge samenwerking 

met meer integraliteit en meer handelingsruimte voor medewerkers.  

 
 
 
 
Naam 
drs. R. (Robert) van Zijl  
 
Adres 
Limes 73, 3176 TE Poortugaal 
 
Geboortedatum  
9 oktober 1969, Rotterdam ERVARING IN HET KORT  
 • 10 jaar ervaring als leidinggevende in bedrijfsleven 

• 10 jaar ervaring als afdelingshoofd in gemeentelijke sector 

• 5 jaar ervaring als 1e locosecretaris bij verschillende gemeenten 

• 4 jaar ervaring als raadslid en commissievoorzitter 

• 2 jaar ervaring als plaatsvervangend voorzitter van de raad 

• ervaring in en affiniteit met organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en strategische 

ontwikkeling 

Burgerlijke staat 
Samenwonend, 1 dochter 
 
Contactgegevens 
06-390.275.85 
robertvanzijl@outlook.com  
 

Linkedin   

linkedin.com/in/robertvanzijl/ RELEVANTE OPLEIDINGEN RELEVANTE CURSUSSEN 
 • Lokaal Leiderschap  

SIOO/VGS, certificaat 2018 

• WO Bestuurskunde 
Organisatie en Management 
Erasmus Universiteit, diploma 2005 

• HEAO 
Management, Economie en Recht 
Ichthus Hogeschool, diploma 1996 

• Chief Information Security Officer (CISO), 
Segment, certificaat 2018 

• Intervisie gericht op rol als 
gemeentesecretaris, coach drs. M. Frequin, 
directeur-generaal, Ministerie van I&M, 2017 

• Voorzitterschap, debat.nl, 2016 

• Effectief leiderschap volgens Stephen Covey, 
FranklinCovey, 2015  

• NLP Practitioner, Mindacademy, 2014 

 
Competenties 

Strategisch                 

Generalist      

Innovatief      

Verbindend      

Resultaatgericht      

Stressbestendig      
 

  

 HUIDIGE FUNCTIE 
  
 Adjunct-directeur / 1e locosecretaris 
Vakdeskundigheid Gemeente Landsmeer, juni 2014 tot heden 

Leiderschap             

HNW      

Organisatie  

ontwikkeling 

     

Time- 

management 

     

 

De gemeente Landsmeer - gelegen aan de noordrand van Amsterdam – streeft ernaar om in 
de huidige bestuursperiode (2018-2022) een bestuurlijke fusie te bewerkstelligen met de 
gemeenten Waterland en Edam-Volendam. 

  
Verantwoordelijkheid  
Als locosecretaris ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie en draag 
bij aan het samenwerkingstraject met de omringende gemeenten Waterland en Edam-
Volendam. Verder ben ik programmamanager Dienstverlening 2020. Als afdelingshoofd 
Middelen & Ondersteuning geef ik leiding aan 3 teammanagers (HRM & Communicatie, 
Financiën en Informatievoorziening). 

 
 
 

   
 Resultaten  
 • In de afgelopen jaren heb ik bereikt dat er in gezamenlijkheid een organisatie-

ontwikkelplan is opgesteld dat in de huidige situatie sturing geeft aan de 
ontwikkelingen die wij nastreven als voorbereiding op een bestuurlijke fusie.   

• Er is meer verbinding ontstaan tussen de verschillende afdelingen, er wordt meer 
integraal en resultaatgericht gewerkt en er worden meer participatieve vormen 
toegepast. 

• In 2015 was ik hoofd van de gemeenschappelijke crisisorganisatie voor de succesvolle 
crisisopvang van 200 vluchtelingen in Landsmeer. 
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 VORIGE FUNCTIES 
  
 Raadslid / plv. Voorzitter van de raad (nevenfunctie) 
 Gemeente Albrandswaard, maart 2014 t/m maart 2018 
  
 Verantwoordelijkheid  
Hobby’s • Plaatsvervangend voorzitter van de raad (voorzitter van: presidium, agendacommissie, 

begeleidingscommissie burgemeester en werkgeverscommissie griffier) 

• Voorzitter raadscommissie Ruimtelijke zaken 

• Woordvoerder Jeugdzorg, Wmo en Financiën 

Hardlopen, motorrijden en  
politiek 
 

  
Publicaties Afdelingshoofd Concernadvies en 1e locosecretaris 

• Bouwen aan flexibiliteit Gemeente Goeree-Overflakkee, 1 januari 2013 t/m mei 2014 

ORinformatie, 2013  

• Flexibel in flexibiliteit Verantwoordelijkheid 

Publicatie van het onderzoek 
naar flexibiliteit bij 
gemeenten in opdracht van 
A+O fonds, 2013 

Als 1e vervanger van de directeur (350 medewerkers) was mijn bijdrage gericht op de 
ontwikkeling van de organisatie en de klantgerichtheid. Als afdelingshoofd was ik 
verantwoordelijk voor een afdeling met 55 medewerkers en vier teammanagers gericht op de 
taakvelden HRM, Financiën, juridische zaken, Communicatie, Informatiebeleid en Inkoop. 

   
 Resultaten 

• In het 1e jaar van de fusie heb ik bereikt dat de rust is teruggekeerd op de afdeling, dat 
er aandacht kwam voor bepaalde kwalitatieve processen en dat medewerkers na de 
initiële plaatsing - alsnog- op de juiste functie terecht kwamen.  

• In 2015 heb ik als hoofd van de gemeentelijke crisisorganisatie leidinggegeven aan het 
crisisteam gericht op de wateroverlastsituatie op Goeree-Overflakkee. 

Overige 
Referenties op aanvraag 

Assessment 2016 beschikbaar 

 

  

 Lid begeleidingscommissie Het Nieuwe Werken (nevenfunctie) 

 A+O fonds Gemeenten, november 2011 t/m maart 2014 

   

 Verantwoordelijkheid 
Het A+O fonds Gemeenten is gericht op vernieuwing in de gemeentelijke sector op het 
gebied van arbeidsmarktbeleid en Human Resource Managementbeleid. Als lid van de 
begeleidingscommissie toezien op en meedenken over de activiteiten van A+O fonds.  

 

 

  

 Resultaten 
In de periode februari 2012 tot december 2012 in opdracht van A+O fonds onderzoek 
verricht naar flexibiliteit en sociale innovatie bij gemeentelijke organisaties. 

 

  

 Afdelingshoofd Strategisch advies en 2e locosecretaris 

 Gemeente Albrandswaard, september 2008 t/m december 2012 

   

 Sectorhoofd Interne Zaken en HR manager 

 Gemeente Lingewaal, juli 2005 t/m september 2008 

   

 Manager MobiliteitsContactCenter BV (0900-9292) 

 REISinformatiegroep (Nederlandse Spoorwegen), februari 2001 t/m juni 2005 

  

 Resultaat 

• Verliesgevend callcenter met circa 70 medewerkers geprivatiseerd tot winstgevende 
organisatie. 

 

  

 Teamleider Front Office 

 Delta Lloyd Zorgverzekeringen, Den Haag, september 1998 t/m januari 2001 

  

 Resultaat 

• Twee teams succesvol samengevoegd tot een front office team 

• Projectleider in kader van fusieproces tussen Delta Lloyd en NUTS Zorgverzekeringen 
 

 

 


