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Inleiding 
 

 
 
Kennispunt Twente is op zoek naar een boegbeeld. Een leidinggevende die 
gedreven is om samen met een fantastisch team de kennispositie van gemeenten en 
de regio te versterken en hiervoor de krachten van het team wil inzetten en verder 
ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document is bedoeld om inzicht te geven in de belangrijkste taken, 
verantwoordelijkheden en competenties voor de functie van manager Kennispunt 
Twente.  
 
Daartoe wordt er in gegaan op de missie, visie en strategie, de organisatie (context), 
de relevante ontwikkelingen.  
Verder wordt er een beschrijving gegeven van de gewenste capaciteit/competenties, 
persoonlijkheidskenmerken en de benodigde kennis en ervaring voor deze functie.  
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Over Kennispunt Twente 
 
 

Missie en visie 
 

Kennispunt Twente wil de kennispositie van de veertien gemeenten in Twente en van 
SamenTwente versterken door hoogwaardige sturingsinformatie te leveren.  
Bestuur, management en beleidsmedewerkers kunnen met deze kennis 
beleidskeuzes beter funderen en beargumenteren. 
 
Kennispunt Twente wil hét aanspreekpunt zijn voor kennis, informatie en data en de 
betrouwbare onderzoek partner voor de regio.  
 
We doen dit door onze eigen kennis te koppelen aan de kennis van strategische 
partners op regionaal, landelijk en internationaal niveau.  
We participeren in vaste samenwerkingsverbanden en gelegenheidscoalities en zien 
onszelf als spil voor de kennisfunctie van gemeenten en SamenTwente.  
 

Vier kernwaarden staan in onze dienstverlening centraal 

toegewijd, verbindend, toegankelijk en ondernemend 
 

 
 
De focus in de werkzaamheden ligt op de volgende beleidsterreinen: Sociaal domein, 
Economie en arbeidsmarkt, Bestuur, bedrijfsvoering, participatie, leefbaarheid en 
duurzaamheid. Kennispunt Twente ondersteunt gemeenten, geeft met eigen 
analyses en het creëren van synergie met partners een impuls aan het komen tot 
meer informatie gestuurde besluitvorming. 
 
Door het opbouwen en borgen van kennis, ontstaan er steeds meer mogelijkheden 
om verbindingen te leggen en trends, ontwikkelingen en voorspellingen te destilleren.  
 

Kennispunt Twente biedt verschillende diensten en producten: 
o Dataproducten; 
o Informatieproducten, zoals diverse statistische rapportages, prognoses, 

dashboards, visualisaties en maatwerkkaarten; 
o Kennisproducten zoals onderzoeksproducten, predictive analytics; 
o Innovatieve toepassingen;  
o Advies en kennisoverdracht, bijvoorbeeld aan gemeenteraden of in symposia. 
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Dit zijn wij 
 
Kennispunt Twente is opgericht door de Twentse gemeenten Almelo, Enschede, 
Hengelo en SamenTwente. Inmiddels is Kennispunt Twente uitgegroeid tot een 
(onderzoeks)bureau voor alle Twentse gemeenten samen, voor de individuele 
gemeenten én voor de regio.  
 
SamenTwente is de gastheerorganisatie van Kennispunt Twente. Kennispunt Twente 
heeft echter een onafhankelijke positie ten opzichte van SamenTwente met een 
eigen begroting en identiteit. Deze onafhankelijke positie komt tot uiting in de 
aansturing door een bestuurlijk overleg en een ambtelijke regiegroep van de vier 
partners. Kennispunt is een onderzoeksbureau zonder winstoogmerk en is lid van de 
landelijke vereniging voor Statistiek en Onderzoek. 
 

Het team 

Het team bestaat uit circa 24 ambitieuze medewerkers (22,6 fte) in de leeftijd van 24 
tot 65 jaar met heel diverse achtergronden. Er werken dataspecialisten, 
onderzoekers en een project-assistent. Er heerst een collegiale, sportieve sfeer. De 
cultuur is open en er wordt geleerd van fouten én successen.  
 

Ontwikkeling 
Huidige uitdaging: Het bloeiende onderzoeksbureau Kennispunt Twente bestaat 
sinds 2014, heeft 24 medewerkers en voert vele opdrachten uit voor de Twentse 
gemeenten en de regio (in 2021 ruim 140). Naast monitoring en reflectie  in het 
sociaal domein, de arbeidsmarkt- en binnenstad, voert het onder meer kwalitatief 
onderzoek uit en peilingen onder inwoners. 
 
De organisatie is sterk gegroeid de afgelopen jaren en toe aan bestendiging en 
verdere inrichting van de bedrijfsvoering. Hiertoe is de afgelopen maanden een 
strategisch organisatieontwerp opgesteld dat de komende periode dient te worden 
geïmplementeerd. 
 
Daarnaast is, nu de gemeenten zelf steeds meer data gedreven werken en hun 
kennisfunctie deels ook regionaal willen verder brengen, een herijking van de koers 
aan de orde. Het gaat hier om vormgeving op deze gezamenlijke opgave en 
afstemming over rollen en taken in het veranderende landschap van data en kennis. 
Kennispunt Twente wil optimaal complementair  blijven. Daarnaast is het bestuurlijk 
een wens Kennispunt Twente wellicht wel van alle 14 Twentse gemeenten te maken, 
met passende governance. Hiervoor ligt een opdracht tot verkenning.  
 
Aan de nieuwe manager de uitdaging om er te zijn voor de medewerkers van 
Kennispunt Twente, de talrijke klanten maar ook een bijdrage te leveren vanuit 
Kennispunt Twente aan de actuele vraagstukken van de lokale en regionale 
overheden.  
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Functie manager Kennispunt Twente 
 
In deze veelzijdige functie heb je interne en externe verantwoordelijkheden. Je bent 
dé strategische gesprekspartner voor de koersbepaling. Daarmee ben je aan zet om  
een heldere strategie te formuleren, in samenwerking met de gemeenten. Voor de 
organisatie kun je vervolgens deze  strategie vertalen naar heldere, meetbare 
doelen. Deze strategie is de basis voor een bestendige koers die wordt door vertaald  
naar bijbehorend portfoliomanagement en jaarplan. Hierbij horen per programma 
doelstellingen, beoogde impact en begroting. 
 
Onder jouw leiding boeken de zelfstandige teams zichtbare resultaten en draag je 
zorg voor doorontwikkeling en verdere professionalisering van de organisatie. 
Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn het mens- en resultaatgericht 
leidinggeven.  
 
Als boegbeeld investeer je in het onderhouden van de relevante netwerken en 
klantcontact. Dit met als doel de behoeften van de omgeving  goed samen te 
brengen met het werk van Kennispunt Twente. Je draagt de doelstellingen met 
bijbehorende portfoliomanagement zowel binnen als buiten de organisatie uit. 
 

Waarom kiezen voor deze functie 
Vanwege de uitdaging van een een organisatie die volop in ontwikkeling is in een 
dynamische, afwisselende en innovatieve omgeving, die landelijk voorop loopt op het 
gebied van onderzoek, data-analyse, dashboarding en monitoring. Maar ook omdat 
het uniek is dat de orderportefeuille gevuld wordt vanuit de overheid/publieke sector.   
Én om samen met een supergezellig team van zelfstandige professionals deze 
mooie organisatie nog een stap verder te brengen. 
 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 
o Verantwoordelijk voor het aansturen van onderzoeksprojecten gecoördineerd 

door  hoog opgeleide professionals. 
o Meerjarenplan en jaarplan ontwikkeling, inclusief intern en extern input ophalen. 
o Organisatie ontwikkeling en optimalisering (bijv. ontwikkelplannen (laten) maken). 
o P&C cyclus en financieel management. 
o Externe contacten op regionaal en landelijk niveau (klantcontact, Contacten VNG, 

VSO, CBS, stuur- en regiegroepen). 
o Onderhoud van een netwerk met externe deskundigen (wetenschappers en 

onderzoekers) en stakeholders. 
o Domein overstijgende juridische afkadering  (AVG) kennen en aankaarten maar 

ook operationaliseren zodat data/ onderzoek mogelijk is  
o Secretaris Bestuurlijk Overleg, voorzitter Regiegroep 
o CMT voorzitten (periodiek intern overleg) 
o Hiërarchische verantwoordelijkheid en organisatie (personeelsmanagement).  
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Persoonlijkheidsprofiel 
 

Je bent een enthousiaste en ambitieuze manager met hart voor Twente en passie 
voor kennis & data. Je hebt academisch denk- en werkniveau en aantoonbare 
leidinggevende ervaring.  
 
In deze veelzijdige baan wordt er veel van je gevraagd op verschillende niveaus. 
Zowel bestuurlijk als ambtelijk, in de organisatie én in het netwerk, van de collega’s 
binnen én buiten. Op visie én op uitvoering. Dit vraagt om ondernemerschap en 
resultaatgerichtheid, sterke communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen. 
Het vraagt om verbindingskracht tussen mensen en partije, of door de brug te slaan 
tussen onderzoek en beleid.  Het vraagt om balans tussen: 
 

Visie en vertaling naar uitvoering 
❖ Je denkt in kansen en mogelijkheden. 
❖ Je bent standvastig, stelt een koers en houd je daar aan vast. 
❖ Je hebt intern oog voor optimalisatie van bedrijfsvoering en extern voor de 

bestuurlijke context. 
❖ Je bent omgevingsbewust, denkt buiten de kaders en bent ontwikkelgericht;  

❖ Je hebt de houding van ‘niet alleen verwoorden maar ook doén’. Je weet 
randvoorwaarden te scheppen om daadwerkelijk de volgende stap te zetten 

❖ Je ziet kennis en data als vermogen en weet dit te vertalen naar 
handelingsperspectief  

 

Mensgerichtheid en resultaatgerichtheid 
❖ Je hebt coachende leiderschapsvaardigheden en aandacht voor de mens: oog 

voor een prettig werkklimaat en werkcultuur, voor trots, humor, relativering. Je 
bent toegankelijk, open, eerlijk, kunt goed luisteren, je inleven, inspireren en 
enthousiasmeren.  

❖ Bij jou is dit in balans met resultaatsturing: je durft duidelijke keuzes te maken, 
kaders te stellen, afspraken te maken én anderen hierop aan te spreken. Je 
brengt een vorm van zakelijk werken in.  

❖ Je geeft richting en stuurt op hoofdlijnen en resultaten. Je stelt duidelijke kaders 
om daarmee ruimte te laten aan medewerkers bij het maken van inhoudelijke 
keuzes. 

 

Verbinding zoeken en stevigheid tonen 
❖ Je bent politiek bestuurlijk sensitief 

❖ Je bent een netwerker en teamspeler 

❖ Je bent zichtbaar en toegankelijk 

❖ Je staat stevig in de schoenen als het eropaan komt 

❖ Je pakt je rol actief als boegbeeld, met dito uitstraling 

❖ Je bent kritisch en analytisch en weet waaraan een goed onderzoek moet 
voldoen. 
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Specifieke functiekenmerken 
❖ Kennis over bredere maatschappelijke discussies over relevante domeinen en 

perspectieven heeft, en daarin kan bemiddelen/meedenken, en een 
methodologisch open houding heeft (zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek 
waarderen en kunnen verbinden) 

❖ Kan vanuit aantoonbare kennis- en ervaring sturen op impact van onze kennis en 
onderzoeksresultaten en weet dit door te vertalen naar handelingsperspectieven 
voor beleid. 

❖ Ervaring heeft met de omgeving waarbinnen Kennispunt Twente werkt 

❖ Je hebt een relevant netwerk en een goede maatschappelijke antenne.  

❖ Je hebt ervaring met het werken in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving. 
 

 

 
 

Beloning 
o In eerste instantie bieden we een tijdelijk contract, voor de duur van een jaar, met 

uitzicht op een vast dienstverband; 

o 36 uur per week; 

o Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 6.616,-- (schaal 13) 
bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek 

o Een Individueel Keuze Budget van 17,05% 

 

 


