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Onderwerp : Benoeming secretaris/directeur Regio Twente

Samenvatting
De procedure voor de vacature secretaris/directeur is afgerond. In dit voorstel wordt mevrouw dr. ing.
G.J.M. (Trudy) Vos voorgedragen voor benoeming per 1 januari 2012.
Aan de regioraad,
Per 1 mei is de vacature secretaris/directeur bij Regio Twente ontstaan. Op dit moment wordt de
vacature ingevuld door een interim-secretaris. Hieronder wordt de gevolgde procedure voor het
voorzien in de vacature geschetst.
Het competentieprofiel voor de functie is, na bespreking met de ondernemingsraad, door ons bestuur
vastgesteld. Besloten is om de werving bij een gespecialiseerd bureau neer te leggen. Uit drie offertes
is hiervoor Public Spirit gekozen. De vacature is gelijktijdig intern (bij Regio Twente en de Twentse
gemeenten) en extern uitgezet.
Voor de selectie van kandidaten is een inspraak- en een selectiecommissie samengesteld. De
selectiecommissie bestond uit leden van het dagelijks bestuur en het hoofd P&O. De
inspraakcommissie bestond uit de interim secretaris, leden van het management van de domeinen
Gezondheid en Leefomgeving en het Bestuurs- en Bedrijfsbureau van Regio Twente en een
personeelsadviseur. Daarnaast heeft de voorzitter van de OR deel uitgemaakt van de
inspraakcommissie. Er zijn gesprekken gevoerd met drie kandidaten.
De keuze voor de finale kandidaat is gemaakt door de selectiecommissie, na raadpleging van de
adviescommissie. Door de selectiecommissie is besloten om mevrouw G.J.M. (Trudy) Vos voor te
dragen voor benoeming. Zij is sinds 1994 in dienst bij de Provincie Overijssel en is op dit moment
werkzaam als Hoofd Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden.
Met mevrouw Vos is een gesprek over de arbeidsvoorwaarden gevoerd. Hierbij is overeenstemming
bereikt over de arbeidsvoorwaarden binnen de daarvoor gestelde kaders.
Voorstel
Mevrouw G.J.M. Vos te benoemen als secretaris/directeur bij Regio Twente per 1 januari 2012.

Enschede, 3 oktober 2011
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

K. de Vries, a.i.

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen
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