
   DE ORGANISATIE POSITIE KANDIDAAT PROFIEL PROCEDURE    
 
 

Maes & Lunau handelt geheel in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en haar opdrachtgevers dienen overeenkomstig te handelen. De persoonsgegevens uit dit 
document zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk en mogen op geen enkele wijze worden vrijgegeven aan derden. Deze persoonsgegevens dienen vernietigd te worden zodra Maes 
& Lunau of de kandidaat daar om verzoekt, of in ieder geval binnen vier weken na beëindiging van de opdracht. 
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De organisatie 
 

De organisatie 

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over vastgoed in Nederland; waar ligt het, 

wat is het, wie is de eigenaar en rust er hypotheek op? Ook registreert Kadaster de eigendom 

van schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. De wettelijke taak zorgt voor 

rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke eigendomsrechten heeft.  

 

Samen met andere overheden zorgt Kadaster ervoor dat de geografische informatie van 

Nederland goed te raadplegen is. Bijvoorbeeld de topografische kaart, informatie over 

adressen en gebouwen en bestemmingsplannen. Veel van deze informatie is gratis. Verder 

treedt het Kadaster op als onafhankelijk adviseur bij ruimtelijke vraagstukken en 

ruilverkavelingen. Ook zijn ze adviseur bij het opzetten van kadasters en landregistraties in 

ontwikkelingslanden.  

 

Jaarlijks leveren 2.000 medewerkers ruim 26 miljoen informatieproducten aan uiteenlopende 

partijen als notarissen, financiële instellingen en particulieren. Sinds 1994 is het Kadaster 

een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dit betekent dat ze haar taken zelfstandig uitvoert. Het 

Kadaster valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK). De minister verleent goedkeuring aan het meerjarenbeleidsplan, de 

tarieven, het besluit tot vaststelling van de begroting en het besluit tot vaststelling van de 

jaarrekening. 

 

Strategie en Doelstellingen 

Het Kadaster heeft de ambitie op nationaal, Europees en wereldniveau een sterk Kadaster te 

willen zijn door zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de publieke functie.  
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Op basis van expertise, onafhankelijke positie en innovatie wil het Kadaster een leidende rol 

spelen en inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. Dit betekent dat het Kadaster 

voortdurend in beweging is, waarbij doelgericht wordt ingezet op continuïteit, verbetering en 

vernieuwing. 

 

Door maatschappelijke ontwikkelingen en de verschuiving naar de informatiesamenleving is 

het Kadaster een organisatie waarin data centraal staat en maatschappelijke ontwikkelingen 

en klantvragen snel worden gesignaleerd. Het Kadaster ontwikkelt zich continu en voert haar 

taken in samenhang uit, met als doel meer overzicht, meer inzicht en een efficiëntere 

uitvoering, georganiseerd rondom data. Zo benut de organisatie kansen en biedt zij 

maatschappelijke meerwaarde. 

 

Governance 
Het Kadaster wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, die namens het bestuursorgaan 

optreden en de rechtspersoon Kadaster vertegenwoordigen. De dagelijkse leiding gebeurt 

door één laag bestaande uit bestuurders en de directeuren die leiding geven aan de zes 

directies van het Kadaster, te weten: 

• Data Governance en Vernieuwing 

• Operatie, Dienstverlening en Registratie 

• Beheer en Ontwikkeling Informatietechnologie 

• Bestuur en Strategie 

• Financiën en Control 

• Personeel en Organisatie 

 

Voor meer informatie zie www.kadaster.nl  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kadaster.nl/
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Positie 
 

De Omgevingswet en TBO 

De Omgevingswet vervangt een veelheid aan wetten en maakt het eenvoudiger om in de 

leefomgeving initiatieven tot stand te brengen en maatschappelijke vraagstukken aan te 

pakken. Het ministerie van BZK is stelselverantwoordelijk voor deze wet. De Omgevingswet 

wordt ondersteund door een digitaal stelsel in een landelijke voorziening genaamd DSO. In de 

ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van het DSO, vervult het Kadaster twee rollen die 

organisatorisch van elkaar zijn gescheiden:  

• operationeel beheerder 

• tactisch beheerder 

 

De onderdelen die het Kadaster als ontwikkelpartner heeft gerealiseerd vallen onder de 

operationele beheertaak. In de rol van tactisch beheerder coördineert het Kadaster de 

werkzaamheden van de verschillende operationele beheerders. Deze coördinatierol omvat het 

DSO-LV en het Informatiepunt Leefomgeving. Om in deze rol onafhankelijk te kunnen 

opereren is een organisatie-eenheid ingericht, die momenteel rechtstreeks onder de Raad van 

Bestuur valt: de Tactische Beheer Organisatie Omgevingswet (TBO). De programmadirecteur 

TBO rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, Frank Tierolff. 

 

Het tactisch beheer betreft de coördinatie van verschillende onderdelen van DSO-LV, 

waarmee de functionaliteiten van de landelijke voorziening als geheel worden gerealiseerd 

en beheerd. Vanuit deze rol betrekken en informeren ze de bestuurlijke partners, gebruikers 

en ketenpartners waaronder het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en 

waterschappen. 
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De dagelijkse leiding van TBO wordt uitgevoerd door de Programmadirecteur. De huidige 

directeur, Bert Hoeve, gaat april 2023 met pensioen en daarom is het Kadaster op zoek naar 

een goede vervanging. 

 
Verantwoordelijkheden en opgaven 

De verantwoordelijkheden en opgaven voor de programmadirecteur zijn:  

• De strategische advisering t.a.v. ontwikkelingen in het ruimtelijk domein, de 

omgevingswet en de Tactische Beheer Organisatie (TBO) in het bijzonder 

• Het aansturen van en laten functioneren van de TBO als eigen stelsel van voorzieningen 

• Op verzoek van Raad van Bestuur strategische advisering t.a.v. actuele ontwikkelingen in 

het Ruimtelijk Domein en zorgen voor opvolging van deze ontwikkelingen in de 

organisatie van het Kadaster 

• De maatschappelijke opgaven en vraagstukken waar het Kadaster over adviseert zijn 

steeds vaker complex en interdisciplinair van aard. Dit vereist het aanbrengen van focus 

in het brede pakket van het Ruimtelijk Domein en het gericht vormgeven van 

samenwerkingen in- en extern 

• Het opstellen van advies over de borging van deze strategische adviezen in de 

lijnorganisatie van het Kadaster 

• Onderhoudt extern rechtstreekse contacten met de ambtelijk opdrachtgever binnen BZK 

(directieniveau) en rapporteert elk kwartaal over de voortgang. Is onderdeel van de 

governance van de DSO 

• Draagt bij aan afdeling overstijgende beleidsvorming. Vertaalt het beleid in operationele 

plannen voor de TBO en zorgt voor de realisatie van de doelstellingen binnen de 

afgesproken kaders 

• Realiseert en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening binnen de overeengekomen 

architectuur- en beleidskaders 

• Adviseert op strategisch niveau richting en vertegenwoordigt de TBO: 

→ op hoogambtelijk (directie)niveau, onderhoudt het externe netwerk met de 

interbestuurlijke partijen, onderhoudt het externe netwerk binnen en buiten de 

overheid op directieniveau 

→ in interne overleggen op directieniveau; onder meer waar sprake is van de 

opdrachtgevende relatie van de TBO met het Kadaster als OBO 

• Bewaakt mede de goede werking van het DSO als stelsel van landelijke als lokale 

voorzieningen, adviseert de opdrachtgever over de gewenste ontwikkeling daarvan, 

alsmede over de ontwikkeling van het DSO binnen het gehele veld van stelsels van 

(overheids)informatievoorzieningen 

• Onderhoudt het netwerk van externe stakeholders (bedrijfsleven, brancheorganisaties) 

die als leverancier of gebruiker belanghebbende zijn bij de goede werking en continuïteit 

van het DSO en de DSO-LV 

• Is voorzitter van het Regieoverleg en het overleg met (directeuren van) de OBO’s en 

samenwerkingspartners. Is secretaris van het Netwerkoverleg Gebruikers 
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Kandidaat profiel 
 

Persoonsprofiel programmadirecteur 

De programmadirecteur voldoet aan het volgende profiel: 

• Idealiter ervaring in het interbestuurlijke speelveld en affiniteit met politiek en overheid 

• Strategisch en bestuurlijk inzicht 

• Stakeholdermanagement; excellente politieke vaardigheden; beweegt zich gemakkelijk 

in een complex spelveld van belangen; onafhankelijk; diplomatiek & sensitief  

• Samenwerken/verbinden/extern en intern 

• Ruime ervaring in het aansturen van ICT-organisaties en/of ICT ontwikkel- en 

beheerprocessen (SAFe / agile) 

• Bezit leiderschapskwaliteiten die zich kenmerken door het kunnen vormgeven aan 

verandering, samenwerken en sturen op doelen 

 

Persoonlijkheid en cultuur 

Gezocht wordt naar een persoon met uitstekende politieke sensitiviteit. Je moet goed gevoel 

bij de gesprekspartners en de verschillende belangen hebben. Dit vraagt ook om 

incasseringsvermogen en weerbaarheid aangezien je als directeur in de dynamische 

omgeving er vaak ‘tussenin’ zit. Daarbij is het van belang dat de voorstellen die gedaan 

worden ook politiek en operationeel haalbaar zijn. Affiniteit met het stelsel, de 

omgevingswet en onderliggende IT dragen daar aan bij. Het geven van comfort aan de grote 

diversiteit van partijen dragen bij aan het resultaat. Iemand die de rust bewaart, denkt in 

mogelijkheden en zoekt naar gezamenlijk doel en belang. Transparant in communicatie. 

Verder is de directeur een resultaatgerichte verbinder die bekend staat om een proactieve 

samenwerkingsstijl en motiverende leiderschapskwaliteiten. 
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Opleidingseisen 

De kandidaat beschikt over academisch werk- en denkniveau. 

 

Remuneratie 

Deze functie in ingedeeld in schaal 15 CAO Kadaster (max. € 7.822,11 per maand, excl. 25% 

IKB). Het Kadaster heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
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Procedure 
 

 

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Kadaster tijdens de selectieprocedure voor de 

Programmadirecteur TBO. 

 

o De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal 

plaatsvinden 

o Cv-presentatie  

o Eerste gespreksronde met de selectiecommissie 

o Vervolggesprek  

o Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure 

o Nagaan referenties 

o Arbeidsvoorwaardengesprek 

 

 

Contactgegevens 

Deze search wordt uitgevoerd door Michiel van Donselaar, partner bij Maes & Lunau. Voor 

meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Ed den Ouden, 

researchconsultant via ed.denouden@maeslunau.com of T 020-5356285. 

 

 

  

mailto:ed.denouden@maeslunau.com
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Maes & Lunau: Beyond the obvious 
Wij gaan in alles altijd net even verder; ‘beyond the obvious’. Want elke organisatie 

heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met verbindende kwaliteiten en een 

heldere visie. Als executive search bureau willen én moeten wij hieraan een 

belangrijke bijdrage leveren; wij willen organisaties helpen verbeteren. 

Het begint met te begrijpen waar de organisatie naar toe wil. Dan willen we de 

cultuur, de mensen en de organisatie goed leren kennen en aanvoelen. Vervolgens 

gaan wij aan het werk met een haarscherp profiel, op basis waarvan we kandidaten 

beoordelen. We helpen bij de start in de nieuwe positie en we houden contact tot 

lang nadat de ideale kandidaat is begonnen. 

 

Insights in search 

Ons proces is transparant. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Wij 

geven nooit op. Wij horen en zien veel en geven dat terug aan onze kandidaten en 

cliënten. Wij geven Insights in Search. Soms zijn we eigenwijs omdat we denken dat 

een andere keuze meer succes zal brengen. Dan hebben we een goed gesprek. 

 

Uw succes is onze motivatie 

Wij doen dit al 45 jaar lang goed en grondig omdat wij ons verantwoordelijk voelen 

voor het succes van de cliënt en de kandidaat. Dat kan alleen met professionele 

gepassioneerde mensen met kennis, kunde en waarachtige betrokkenheid. Zo 

werken wij aan het resultaat van mens en organisatie. Wij geloven in het talent en 

de drive van de mens als bron voor succes. Voor ons is niets mooier dan het 

gecombineerde succes van onze cliënten en onze kandidaten. 

  


