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Functie-informatie 
Functienaam  sectorhoofd  
Organisatie  Erfgoed Zeeland 
 
 

Functiebeschrijving 
 
Omgeving 
Erfgoed Zeeland heeft tot doel het integraal bevorderen van activiteiten gericht op het behoud, het beheer, 
de toegankelijkheid, het onderzoek en de ontsluiting van het cultureel erfgoed van Zeeland. De stichting 
heeft een raad van toezicht en een eenhoofdig bestuur (directie genoemd). 
De primaire activiteiten richten zich op het ontwikkelen, initiëren en coördineren van (integrale) projecten met 
een accent op educatie en participatie, het uitvoeren van de provinciale steunfuncties op het terrein van het 
cultureel erfgoed, het ontwikkelen en voeren van een stimulerend en publieksgericht beleid, het 
ondersteunen van en adviseren aan andere overheden, particuliere organisaties en andere derden en het 
verlenen van diensten en faciliteiten. 
Het sectorhoofd maakt deel uit van het management en verricht zijn werkzaamheden onder 
verantwoordelijkheid van de directeur. Het sectorhoofd geeft leiding aan binnen een sector geplaatste 
medewerkers. 
 
Resultaatgebieden 
1. Verantwoordelijkheid voor het functioneren van een sector 

- is verantwoordelijk voor het functioneren van een sector en legt daarover periodiek verantwoording af aan 
de directeur;  

- draagt zorg voor de optimale uitvoering van het aan de sector opgedragen takenpakket, zowel in inhoudelijk 
opzicht als in bedrijfsmatig opzicht; 

- geeft leiding aan de medewerkers van de sector en voert daartoe o.m. jaargesprekken, planningsgesprekken 
en werkoverleg met hen; 

- is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden binnen de sector; 
- bevordert innovatief en integraal werken binnen de sector en attendeert de directeur op dwarsverbanden 

met andere sectoren. 
 
2. Beleidsontwikkeling en advisering directeur 

- maakt deel uit van het managementteam; 
- ontwikkelt vanuit het sectorhoofdschap beleid op het terrein van de sector (strategisch en tactisch niveau); 
- adviseert vanuit het sectorhoofdschap de directeur over sector (overstijgende) zaken. 

 
3. Advisering en ondersteuning van derden 

- adviseert en ondersteunt op het vakgebied overheden, particuliere organisaties en andere derden, bij daar 
bestaande vraagstukken, en initieert en stimuleert op dynamische en innovatieve wijze projecten en 
activiteiten; 

- voert namens de stichting afstemmend overleg met (landelijke) overheden, particuliere organisaties en 
andere derden; 

- bouwt een relevant relatienetwerk op en onderhoudt dit. 
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4. Overige werkzaamheden 
- is inzetbaar voor andere werkzaamheden binnen de organisatie die gezien hun aard en inhoud in redelijkheid 

aan betrokkene opgedragen kunnen worden; 
- geeft leiding aan programma's en projecten. 

 
Speelruimte 

- de functionaris neemt beslissingen bij het leidinggeven aan een sector, bij het adviseren van de directeur 
over beleidsvraagstukken, al dan niet in mt-verband, bij de uitvoering van het beleid van Erfgoed Zeeland, bij 
het adviseren en ondersteunen van organisaties die vallen onder de doelstelling van Erfgoed Zeeland en bij 
het opbouwen van een relevant relatienetwerk; 

- relevante wet- en regelgeving, het vastgestelde beleid van Erfgoed Zeeland, budgetten en procedures en 
richtlijnen vormen het kader; 

- de functionaris legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van het leidinggeven en over de 
bruikbaarheid van de beleidsontwikkeling en advisering. 

 
Kennis en vaardigheden 

- gespecialiseerde kennis van een of meer vakgebieden en relevante kennis van de overige vakgebieden 
binnen de sector;  

- kennis van bedrijfseconomische processen; 
- kennis van relevante wet- en regelgeving; 
- kennis van en vaardigheid in het advies- en ontwikkelwerk en het projectmatig werken; 
- kennis van managementtechnieken en (strategische) beleidsaangelegenheden; 
- vaardigheid in het leidinggeven; 
- zeer goede communicatieve vaardigheden; 
- vaardigheid in het collegiaal, flexibel en klantgericht werken. 

 
Contacten 

- met de directeur en de mt-leden over het sector- en Erfgoed Zeeland beleid en de uitvoering daarvan;  
- met beleidsmedewerkers van overheden en andere organisaties en overlegstructuren over de onderlinge 

raakvlakken van de beleidsvelden, over de uitvoering van beleid en om te komen tot afstemming bij de 
beleidsontwikkeling, waarbij sprake kan zijn van belangentegenstelling; 

- met derden op het beleidsterrein om overleg te voeren, het standpunt van de Erfgoed Zeeland toe te lichten 
en te verdedigen en voorlichting te geven; 

- met gebruikers van diensten en producten van de sector om af te stemmen en afspraken te maken. 


