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Vacature – Regisseur performance management lokale overheid 

 
Functiebeschrijving 

Een regisseur performance management is zeer bedreven in het vertalen van de missie naar kritische 

processen en kritische prestatie indicatoren en actieplannen. Op alle niveaus in de gemeente, van abstract naar 

concreet.  Je begrijpt wat managers, wethouders en bestuurders drijft en waar weerstanden zitten en hoe deze 

om te buigen in commitment.  

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit: 

• Het in overleg met de opdrachtgever en projectmanager vaststellen van de scope van het beoogde 

performance management systeem 

• Het afnemen van interviews en het organiseren van workshops 

• Het maken, presenteren en aanpassen van beleidskaarten met directies en managers 

• Het organiseren van teamsessies om te achterhalen waar men op de werkvloer op wil sturen 

• Het combineren van de uitkomsten van directie, management en teams 

• Het constateren van tegenstrijdigheden en deze verhelpen 

• Het samenstellen van een definitiehandboek en een testplan 

• Het leiding geven aan de technische implementatiewerkzaamheden 

 

Functiecompetenties 

• Gesprekspartner van directie en gemeentebestuur 

• Mensen en ideeën bij elkaar kunnen brengen, ook over organisatiegrenzen heen 

• Nauwgezet, creatief en resultaatgericht  

• Teamplayer die snel kan schakelen 

• Behoorlijke luistervaardigheden, maar ook met eigen inbreng  

• Kennis van en ervaring met strategieontwikkeling 

• Ervaring met informatie- en business analyse 

• Uitstekende regie- en adviesvaardigheden 

 

Contact opnemen? 

Bent u geïnteresseerd in deze functie, neem dan contact op met Bernard Vuijk of Daan van Beek. 

 

Over Passionned 

Passionned is een onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in business intelligence, intelligente 

organisaties en gedrag. “Mensen beter laten samenwerken” is waar Passionned voor staat. Met moderne 

technologie, betere stuurinstrumenten en bijpassende gedragscompetenties voor leidinggevenden en 

medewerkers. Met een grote, snel groeiende klantenkring in het bedrijfsleven en de publieke sector. 

 

Passionned organiseert elk jaar de Business Intelligence Awards. De award is een prestigieuze prijs voor de 

“slimste organisatie van Nederland” die onlangs door het Diakonessenhuis Utrecht is gewonnen. Passionned 

voert ook onderzoek uit naar organisaties en tooling, zoals de bekende Nationaal BI Survey, de ETL Tool Survey 

en de BI Tool Survey. 

 


