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• Standplaats: Den Haag 
• Contractduur: tijdelijk voor duur van programma Regio Deals/ 3 jaar  
• Uren per week: 32 - 36 
• Salarisniveau: schaal 12 / 13 

• Vakgebied: Sociaal, maatschappelijk, welzijn, bestuur en organisatie.  
• Reageren voor: gesprekken staan gepland op 16 en 23 maart 2023 in de middag  
• Plaatsingsdatum: 01-03- 2023 
• Functiegroep: (Senior) beleidsmedewerker  

Functieomschrijving 
 
Stel je eens voor dat jij een impuls kan geven aan de kwaliteit van leven, wonen en werken in regio’s 
in ons mooie land. Dat je samenwerkingen op gang brengt die de kracht van de regio versterken. Dat 
je kennis en inspiratie op een aantrekkelijke manier onder de aandacht kan brengen van regio’s, 
zodat zij in hun kracht komen als regisseur van de oplossingen voor hun eigen vraagstukken. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is op zoek naar 3 Dealmakers voor 
verschillende regio’s.  Wil jij impact maken in jouw regio, lees dan snel verder! 
 
Het kabinet heeft voor nieuwe regio deals 900 miljoen euro beschikbaar gesteld. Vanuit een eigen 
verhaal, identiteit en kansen bieden regio’s voorstellen aan het Rijk aan. Het programma team Regio 
Deals probeert mee te bewegen met de polsslag van een gebied, goed te luisteren wat er lokaal en 
regionaal speelt, om vervolgens adaptief en ondersteunend mee te werken aan de opgaven. 
 
Wij zoeken drie communicatief sterke dealmakers voor de Regio’s West- Midden Nederland, Zuid-
Nederland en Oost- Nederland, die de komende twee jaar meewerken in het programma Regio Deals 
binnen BZK. Samen met andere ministeries, organisaties, gemeenten, provincies, 
onderwijsinstellingen, inwonerinitiatieven en bedrijven in de regio breng je de door de regio gekozen 
inzet om Brede Welvaart te versterken tot resultaten. Een complexe opdracht waarbij je met veel 
partijen samenwerkt aan de specifieke opgaven in de regio die voor veel mensen van persoonlijk 
belang zijn.  

In de rol van dealmaker sta je continu in contact met andere ministeries die op deelonderwerpen 
verantwoordelijkheid hebben in reeds gesloten en nog te sluiten Regio Deals in jouw landsdeel. In 
samenspraak met de regio en de Rijkscollega’s stimuleer en bewaak je de voortgang van de Regio 
Deal. Of in het geval van een nieuwe aanvraag werk je bij een positief kabinetsbesluit met de Regio 
en de Rijkscollega’s naar een convenant toe waarin de nieuwe deal wordt gesloten.   

Je werkt binnen het ministerie samen binnen het team, met collega’s van het programma Regio’s aan 
de Grens en het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid.  
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Wat ga je doen 

Als Dealmaker draag je bij aan de succesvolle uitvoering van een aantal van de 30 reeds bestaande 
Regio Deals, het uitwerken van 14 nieuwe deals en werk je aan de totstandkoming van nog meer 
nieuwe Regio Deals in de tranches in 2023 en 2024. 

• Je signaleert kansen voor innovatieve doorbraken en bouwt aan nieuwe interbestuurlijke 
samenwerkingen; 

• Je coördineert meerdere complexe projecten of deals tegelijkertijd (voorbereiding, 
aansturing en uitvoering); Soms zal jij in de lead zijn bij een deal en bewaak je de BZK/Rijksagenda en 
soms zal dat een andere partij zijn, zoals een gemeente of een ander ministerie. Je weet hoe je  in 
samenspraak met de regio en het rijk de volgende stappen zet. Je vindt de balans tussen het 
voortouw laten bij de regio en tegelijk sturen op prioritaire thema’s vanuit het rijk.  

• Je stemt producten, diensten en initiatieven af met de relevante omgeving en zorgt voor 
resultaat; 

• Je bent een verbindende schakel tussen de medeoverheden, partners en de Rijksoverheid; 

• Je werkt in goede afstemming met de inhoudelijke afdelingen, de politieke en ambtelijke 
leiding. Dit houdt ook in dat je een soms een Tweede Kamerdebat zal voorbereiden, of bijvoorbeeld 
Kamervragen beantwoordt; 

• Je adviseert over voorstellen voor verbetering en bijstelling van beleid; 

• Bij ontwikkeling van beleid en advisering houd je rekening met politieke, maatschappelijke en 
organisatorische vraagstukken en haalbaarheid (maatschappelijke impact, tempo, schaalbaarheid 
etc.); 

 
Afdeling 
 
Het programma team Regio Deals bestaat momenteel uit zeven Dealmakers die werkzaam zijn in de 
verschillende landsdelen. Daarnaast wordt hard gewerkt aan overkoepelende zaken zoals het 
schrijven van Kamerbrieven, het voorbereiden van debatten, het organiseren van bijeenkomsten, het 
begeleiden van evaluaties en kennisopbouw. De sfeer in het team is goed en we hebben oog voor 
elkaar. Dit team van dealmakers valt onder een programma directeur en wordt ondersteund door 
een programma secretaris en een communicatiemedewerker.  

Deze vacature is onderdeel van drie vacatures. Omdat het programma vorig jaar is overgenomen van 
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd een deel van het programma nog 
tijdelijk ingevuld. Nu kunnen wij vast gaan werven.   

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede 
maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en 
één effectieve rijksdienst met een functionerende bedrijfsvoering. We zijn verantwoordelijk voor de 
nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de 
democratie.  
 
Het programma Regio Deals valt onder de beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio’s. De 
beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) maakt onderdeel uit van het directoraat generaal 
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Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat (DG OBDR). Het directoraat generaal OBDR bestaat 
naast de directie BFR uit de directies Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) en Democratie en 
Bestuur (D&B). Deze directies werken, elk vanuit de eigen rol, intensief met elkaar samen.  
 

Profiel  

Als dealmaker onderhoud je contact met lopende Regio Deals en ben je betrokken bij aanvragen in 
de vijfde en zesde tranches die in 2023 en 2024 nog volgen. 

• Je kunt goed aanvoelen wat er speelt in de regio’s, je kunt indien nodig (bij)sturing geven, 
ook als je niet hiërarchisch verantwoordelijk bent.   

• Je kunt je inleven in verschillende partners en schakelt moeiteloos tussen departementen, 
medeoverheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen), kennisinstellingen en 
private partners, zowel op inhoud als op proces; 

• Je bent resultaatgericht, met oog voor relaties met mensen; 
• Je bent politiek en bestuurlijk sensitief en kunt goed omgaan met verschillende belangen; 
• Lopen projecten of onderhandelingen niet lekker, dan weet jij dit vlot te trekken; 
• Je hebt ervaring met complexe, maatschappelijke trajecten waarbij verschillende 

beleidsvelden en bestuurslagen betrokken zijn; 

 

 
Wij vinden diversiteit belangrijk. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten 
de denkkracht en de creativiteit waardoor we beter aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. 
Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We 
zijn vooral nieuwsgierig naar jou. 
 

Bijzonderheden 

Het hebben van een rijbewijs is handig.  

 

https://www.mobiliteitsbank.nl/werkaanbod/vacatures/programmamanager-inspecties-kunstwerken-RWS-2023-0009#0
https://www.mobiliteitsbank.nl/werkaanbod/vacatures/programmamanager-inspecties-kunstwerken-RWS-2023-0009#0
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