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Benoeming Statengriffier
VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

In verband met het aangekondigde vertrek van de heer Joosse als Statengriffier ontstaat er per
1 januari 2019 een vacature. Om deze vacature te vervullen is er een werving- en
selectieprocedure doorlopen door de Werkgeverscommissie. Uit deze procedure is een
kandidaat naar voren gekomen die voldoet aan het profiel dat de Werkgeverscommissie voor
ogen had.

Inleiding
Naar aanleiding van het verzoek van de Statengriffier om hem te ontheffen van zijn taken, heeft
de Werkgeverscommissie van de Staten van Zeeland de werving van een nieuwe Statengriffier
ter hand genomen. Hiervoor is als vertrekpunt een profielschets voor de nieuw te werven griffier
opgesteld. De feitelijke werving- en selectieprocedure werd gedaan door een selectiecommissie
die bestond uit de leden van de Werkgeverscommissie en één lid van het presidium. Daarnaast
was er een adviescommissie die was samengesteld uit de voorzitter van Provinciale Staten en
een medewerker van de Statengriffie. Ambtelijk werden zij hierin bijgestaan door een
beleidsadviseur P&O. Het wervings- en selectieproces is ondersteund door adviesbureau
Rieken en Oomen.
Bekendmaking en feitelijke werving
De vacature is op verschillende wijze bekend gemaakt, onder meer via de website van het
bureau, Intermediair, LinkedIn en door middel van een advertentie in het NRC.
Uit twintig kandidaten werden zes personen geselecteerd door het adviesbureau waarvan er
vier zijn uitgenodigd voor een gesprek. In de eerste week van september (week 36) zijn er
gesprekken met hen gevoerd. Aansluitend volgde in week 37, als onderdeel van de
selectieprocedure, een assessment van de beoogde kandidaat.
Voorstel
De Werkgeversommissie draagt mevrouw Flora van Houwelingen, geboren op 24 november
1959 te Hardinxveld-Giessendam, op dit moment werkzaam als directeur/ambtelijk
opdrachtgever bij de gemeente Deventer, aan u voor om te benoemen als nieuwe Statengriffier
van de provincie Zeeland.
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Ontwerpbesluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van de Werkgeverscommissie van de Provinciale Staten van Zeeland,
d.d. 17 september 2018 , nr. 18924651;
gelet op de artikelen 97, 104 en 104e van de Provinciewet
besluiten:
mevrouw F. (Flora) van Houwelingen, geboren op 24-11-1959 te Hardinxveld-Giessendam, per 1 januari 2019 te
benoemen tot Statengriffier van de Provinciale Staten van Zeeland.

