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derde studiejaar sociologie en 
solliciteerde voor het eerst. Jou
willen we hebben, zeiden ze bij 
de gemeente. Ik doorliep een
reeks functies: secretaris bezwaar-
schriften, beleidsmedewerker
Volkshuisvesting, medewerker bij
Sector Integratie, bestuursadviseur
van verschillende wethouders, en
rond 1996 medewerker afdeling
Strategisch Beleid. We organiseerden
stadsdebatten en gingen nadenken
over nieuwe, voor de stad productie-
ve relaties. Ons G4-kantoor in
Brussel is daarvoor een belangrijke
springplank. Daar brengen we ge-
meentelijke delegaties in contact met
Brusselse ambtenaren en politici, en
vragen ons dingen af als: hoe kan ik
in Brussel Utrecht promoten? Hoe
komen we er achter welke informa-
tie relevant is voor ons? Kan Utrecht
geld krijgen van Europa en het Rijk?" 

Achterlijk
Het leukst vindt Hans het om veel
rond te lopen, veel mensen te 
ontmoeten en dat productief te
maken voor de stad. "Hier om 
de hoek ben ik geboren en opge-
groeid, mijn school stond in de

Hans Sakkers (41), hoofd afdeling Bestuurlijke en Internationale

Zaken, Secretarie, gemeente Utrecht, is vaak op pad om het

Utrechtse verhaal te vertellen bij de EU in Brussel, met de vier 

grote steden (G4) in Den Haag en in zustersteden als Brno. 

Maar ook om in Utrecht zelf afdelingen en instellingen op één 

lijn te krijgen: "Noem mij maar stadsambassadeur."

binnenstad. Ik heb mijn eigen
Utrecht-verhaal en werk er hard
aan dat meer stadsgenoten ook
hun verhaal paraat hebben. Vraag
inwoners van het Tsjechische Brno
naar hun stadsprofiel, en je krijgt
gelijk een prachtverhaal dat begint
in 1850. Zoiets is ook hier hard 
nodig, want ken je de ontstaans-
geschiedenis niet, dan begrijp je
ook niet hoe je stad aan de rest van
Europa vast zit. Iemand die zijn 
geschiedenis kent, beschikt over
vergelijkingsmateriaal en staat 
daardoor open voor anderen, zon-
der te vervallen in vooroordelen als:
in Italië werkt alles veel inefficiënter.
Wie verder kijkt, ontdekt dat com-
municatie daar anders verloopt, 
niet slechter. Noord-Italië is één 
van de rijkste gebieden in Europa,
daar zijn ze echt niet achterlijk."

"Mijn Duitstalige vriendin promo-
veerde op de filosoof Wittgenstein,

't Bureau: Vinkenburgstraat 26, 3512 AW
Utrecht telefoon: 030 - 286 1175, telefax: 
030 - 286 1177 e-mail: hetbureau@utrecht.nl

Colofon
Redactie: Liselore Derks, Frank Flippo,
Albert Hogeweij, Marja Hoogers, 
Martin Stevens, Hugo Zelders.

Hans heeft als bureauzit een skippy-
bal, een gettoblaster in de hoek, 
gekleurde lampjes aan het plafond,
zitzakken rond de salontafel. "Ik zit
afwisselend op de skippybal en op
de bureaustoel. Heel gezond. Dit is
ook een trefpunt voor collega's, 
een jaar geleden opgezet voor onze
veertienkoppige afdeling. Om rustig
te kletsen, met leuke tafeltjes en
stoeltjes. Zo schep je een meer 
persoonlijke, creatiever sfeer, waar-
in je elkaar ongedwongen ontmoet.
Op mijn eigen werkkamer, omdat
collega's hun kamers delen met
meerdere mensen. 
Veel van mijn werk gebeurt samen
met mijn collega's. Een willekeu-
rige greep: in 2006 zijn we voorzit-
ter van het nationale G4-overleg
en van het G4-kantoor in Brussel.
We werkten mee aan het referen-
dum Koopzondagen en aan het
Europese grondwetreferendum.
Verder: het Burgerjaarverslag, het
Collegewerkprogramma, Europese
subsidies, de stedenbanden, inter-
nationale solidariteit, overleg met
provincie en universiteit…"

Hans Sakkers' gemeentelijke loop-
baan begon in 1986. "Ik zat in mijn

“Pas als je weet wie je bent, kun
je iets betekenen voor anderen”

Termijn inzending vacatures:
per e-mail 8 dagen voor verschijning 
(woensdag 17.00 uur)

in Wenen. Daar betekent kennis
nog iets. In Nederland zijn andere
dingen belangrijk: planning en 
procedures, praktische en bedrijfs-
matige oplossingen. Maar met 
die dingen alleen maak je geen
kwaliteitsverhaal dat internationaal
werkt. De gemeente vormde hier
tot voor kort geen uitzondering op.
Op een verdwaalde jurist en een
diensthoofd na, werkten er tot
1980 nauwelijks academici.
Daarna begon de stadsvernieu-
wing, waarin academici project-
leider werden. En toch, de drie-
honderd mensen die momenteel
met elkaar het gemeentelijke
denkwerk doen, zijn bijna allemaal
uitermate praktisch ingesteld.
Wittgenstein wordt niet gelezen.
Dat we te veel beleidsambtenaren
zouden hebben, lijkt me dus een
overtrokken idee.” 
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en resultaatgerichte houding. U kunt maatwerk leveren, dat betekent
soms flexibel en in andere situaties vasthoudend. Integraal werken is
voor u vanzelfsprekend. 
U beschikt over een HBO werk- en denkniveau, verkregen door oplei-
ding en werkervaring. Voor de functie van hoofdinspecteur vragen wij
tenminste 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. U beschikt over
een diploma ambtenaar bouw en woningtoezicht 1 (2 is een pré). 
Een belangrijk onderdeel van het werk is plannen en organiseren.

De arbeidsvoorwaarden en het salaris: Het salaris is afhankelijk 
van opleiding en ervaring, gebaseerd op een 36-urige werkweek en
bedraagt per maand maximaal € 3553,- (schaal 10) voor hoofdin-
specteur.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie over de functies kunt u 
contact opnemen met de heer R. Goes van de afdeling Bouwbeheer,
telefoon 030 - 286 46 24. Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 31 januari
2006 richten aan de heer G.J.D. Berendsen, afdeling Personeel &
Organisatie, Dienst Stadsontwikkeling, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
onder vermelding van vacaturenummer 05.030. 
E-mailen kan ook: soll-dso@utrecht.nl

De gemeente Utrecht kent een selectieve, externe vacaturestop. 
Dat betekent dat voor deze vacature vooralsnog uitsluitend 
sollicitanten met een dienstverband bij de gemeente Utrecht in 
aanmerking kunnen komen. Als deze vacature wordt vrijgegeven voor
externe werving, wordt dat z.s.m. gepubliceerd in het Bureaublad.

Utrecht schaal 11

Dienst Stadsontwikkeling
Afdeling Stedenbouw en Monumenten

Watercoördinator
voor 36 uur per week

Waar gaat het over bij de dienst Stadsontwikkeling? De dienst
Stadsontwikkeling denkt en werkt mee aan de ontwikkeling van de
(on)bebouwde ruimte van Utrecht en omgeving. De doelstelling 
van de dienst is: het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de
omgeving, het economisch klimaat en de leefbaarheid van Utrecht. 

Wat ga je doen? ◆ Je draagt zorg voor het meenemen van het aspect
water in de ruimtelijke planvorming; ◆ Je houdt externe beleidsont-
wikkelingen bij en vertaalt deze in consequenties voor de gemeente
Utrecht; ◆ Je zorgt voor verdere ontwikkeling en uitvoering van het
waterplan Utrecht; ◆ Je bent een 'spin in het web' voor waterzaken.
Voor externe partijen ben je het eerste aanspreekpunt op het gebied
van water. Je bent in staat vragen op de juiste plek binnen de organi-
satie uit te zetten; ◆ Je geeft strategisch beleidsadvies en ondersteunt
het bestuur. Dit betekent onder meer het participeren in ambtelijke
en bestuurlijke overleggen met waterpartners als provincie en water-
schappen; ◆ Samen met de collega's planologie en landschap werk 
je mee aan de advisering op deze vakgebieden.

Met wie ga je werken? De afdeling Stedenbouw en Monumenten is je
thuisbasis. De taak van jou en je collega's is om ruimte te vinden voor
gewenste ontwikkelingen, en deze ontwikkelingen om te zetten in 
realiseerbare scenario's. De afdeling is ingedeeld in vier kennisvelden:
Stedenbouw/Planologie, Cultuurhistorie, Monumenten en Juridische
Zaken. Je gaat werken bij de sectie Stedenbouw en Planologie. 
Ben jij dat? Je beschikt over een universitaire opleiding bijvoorbeeld

op het gebied van water, milieu planologie of landschap. Je hebt 
affiniteit met het stroomlijnen en implementeren van waterbeleid. 
Je hebt aantoonbare ervaring met het inbrengen van zaken in inte-
grale plannen. Je neemt het initiatief om betrokken partijen tot 
elkaar te brengen en draagt bij aan een gezamenlijk resultaat. 
Je bent omgevingsbewust en beschikt over overtuigingskracht.

De arbeidsvoorwaarden en het salaris: Vooralsnog is de functie
geïndiceerd op schaal 11 met een bruto maandsalaris van maximaal
€ 4093,-  bij een 36-urige werkweek.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met de heer J.H. Beumer, hoofd sectie Stedenbouw en
Planologie, telefoon 030-2864064. Voor informatie over de procedure
kun je contact opnemen met het secretariaat afdeling Personeel &
Organisatie. Je schriftelijke sollicitatie kun je, vóór 29 januari 2006,
richten aan mevrouw F. Stellingwerf, afdeling Personeel & Organisatie,
dienst Stadsontwikkeling, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht, onder 
vermelding van vacaturenummer 05.023. E-mailen mag ook: 
soll-dso@utrecht.nl 

De gemeente Utrecht kent een selectieve, externe vacaturestop. 
Dat betekent dat voor deze vacature vooralsnog uitsluitend 
sollicitanten met een dienstverband bij de gemeente Utrecht in
aanmerking kunnen komen. Als deze vacature wordt vrijgegeven voor
externe werving, wordt dat z.s.m. gepubliceerd in het Bureaublad.
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“Zeker omdat veel Europese steden aanzienlijke aantallen gepromo-
veerden in hun ambtelijke top hebben. Voorzover ik weet, heeft
Utrecht maar een professor in gemeentedienst. Maar de stad zou 
winnen aan allure, als onze organisatie zich aantrekkelijker zou 
maken voor dergelijke mensen. Het zou ook passen bij onze sterke
punten. Utrecht heeft van alle Nederlandse steden namelijk de hoogst
opgeleide bevolking. Verder spreekt Utrecht van alle Europese steden
de meeste talen: 77% van de inwoners spreekt er drie of meer."

Oslo
"Utrecht is een aantrekkelijke en informele stad. Scheidingen tussen
officiële en niet-officiële kringen zijn hier relatief vaag. Maar weinig
Europese steden hebben dat. Zurich, Oslo, dat zijn de steden waar we
ons aan moeten optrekken. Utrecht kan ook een positieve uitwisse-
ling tussen culturen ontwikkelen. Het Utrechtse ROC is in leerlingen-
aantal de grootste Marokkaanse school ter wereld! Dit biedt mooie
perspectieven op integratie, en om bijvoorbeeld 'innovatie' te gaan
verbinden met 'integratie'. Ook dit hoort bij onze bijdrage aan het
toekomstige Europa."

Hans organiseert in het zomerseizoen wekelijks vrije tango-dansavon-
den op het Stadhuisplein. Zo draagt hij op zijn eigen manier bij aan
de informele sfeer. "Steden die niet dansen, missen iets. Als de prijs
van 'Dansbaarste stad van Nederland' bestond, zou ik daar Utrecht
graag voor nomineren." 

Hij werkt inmiddels twintig jaar met veel plezier voor de gemeente:
"Ik vind het leuk om er op uit te gaan, maar geweldig om weer naar
huis te komen, het gevoel te hebben dat ik weet waar ik woon. 
Alleen als je weet wie je bent, kun je iets voor anderen betekenen.
Dat geldt ook voor de gemeente en de stad." 


