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1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur besluit mevrouw drs. D.P.M. (Dian) Aarts-Laenen te benoemen in de functie
van Coördinerend functionaris VRHM, met ingang van 1 mei 2018.
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-
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het doorlopen proces van werving en selectie van de
vacature van Coördinerend functionaris VRHM.
2. Mevrouw drs. D.P.M. Aarts-Laenen te benoemen in de functie van Coördinerend functionaris
VRHM, met ingang van 1 mei 2018.

4. Toelichting op het besluit
Vanwege het vertrek van de huidige Coördinerend functionaris, de heer R.R. Bitter, in de eerste helft
van 2018, heeft het Algemeen Bestuur op 14 december 2017 ingestemd met de vacature, het profiel
en de vacaturetekst voor de werving van een nieuwe Coördinerend functionaris VRHM.
Voor de te voeren gesprekken is een sollicitatiecommissie gevormd, bestaande uit de heer H.J.J.
Lenferink (voorzitter VRHM en burgemeester gemeente Leiden), de heer M. Schoenmaker (
bestuurlijk portefeuillehouder Bevolkingszorg en burgemeester gemeente Gouda), de heer G.
Slooters, (gemeentesecretaris Nieuwkoop, namens de kring van gemeentesecretarissen), de heer
J.J. Zuidijk (directeur VRHM) en mevrouw C. Olivier (afdelingshoofd Personeel VRHM). De
selectiecommissie heeft zich laten adviseren door de adviescommissie die bestond uit de
medewerkers van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). De Coördinerend functionaris
geeft leiding aan het BGC.
De vacature is op 16 december jl. gepubliceerd met een doorlooptijd tot 3 januari jl. In totaal hebben
24 personen gereageerd. Op 24 januari jl. is een selectiegesprek gevoerd met zes kandidaten.
In het eerste gesprek is gekeken naar de aansluiting van de kandidaten op het profiel, de opgaven
die er liggen en de persoonlijke motivatie. Vijf van de zes kandidaten waren in principe benoembaar.
Met twee kandidaten die de voorkeur hadden van de commissies is een tweede gesprek gevoerd op
31 januari jl. In dit tweede gesprek is bij de ene kandidaat nader ingezoomd op de eigenheid van de

werkomgeving, de aansluiting van de kandidaat hierop en de mogelijkheid om hier een
boegbeeldfunctie in te nemen. Bij de andere kandidaat is nader doorgesproken over de
toekomstvisie.
De sollicitatiecommissie heeft aansluitend aan de gesprekken, en na de adviescommissie te hebben
gehoord, in zorgvuldige afweging besloten om mevrouw drs. D.P.M. Aarts-Laenen (verder te noemen:
mevrouw Aarts) ter benoeming voor te dragen aan het bestuur. De sollicitatiecommissie is ervan
overtuigd dat mevrouw Aarts, door haar kennis en ervaring, op een toekomstgerichte en
vernieuwende wijze invulling kan gegeven aan de functie van Coördinerend functionaris. Het
Dagelijks Bestuur heeft op 8 februari jl. ingestemd met de voordracht aan het Algemeen Bestuur.
Mevrouw Aarts heeft na haar studie Bedrijfskunde en het volgen van de verkorte executieve opleiding
voor academici aan de Politie Academie, haar loopbaan vanaf 1999 tot nu toe ingevuld binnen de
politie. Zij heeft hier diverse leidinggevende posities gehad en is uiteindelijk sectorhoofd geworden
van de Dienst Regionale Informatie Organisatie, Politie Rotterdam en daarmee ook lid van het
managementteam Politie Rotterdam. Daarnaast is zij landelijk programmamanager risicotaxatie iT
persoonsgerichte aanpak.
De sollicitatiecommissie is verheugd met de voordracht van de kandidatuur van mevrouw Aarts en wil
adviseren haar een inwerktraject aan te bieden binnen het domein van de functie Coördinerend
functionaris. De heren Zuidijk en Govers hebben zich bereid verklaard om hieraan, in overleg met
haar, invulling te geven.
Financiën
De financiering is opgenomen in het vastgestelde begrotingskader.
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