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Betreft: sollicitatie vacature krachtige directeur Het Plein 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Met grote interesse heb ik uw vacature voor de functie van krachtig directeur van Het Plein gelezen. Een 
vacature die mij op het lijf geschreven is. 
 
Waarschijnlijk zult u overspoeld worden met reacties, want ik hoorde dat er momenteel op 35 
werkzoekenden één vacature is1. Gelukkig voldoe ik aan bijna de gehele profielschets. Zo ben ik een 
verbinder pur sang, een teamspeler die tegelijkertijd richting en ruimte geeft, die creativiteit en durf van 
nature heeft, een echte peoplemanager met een coachende managementstijl, die inspirerende 
netwerker, nuchter en energiek tegelijk, die communicator die bovenal resultaatgericht is, die proactief 
en met visie verandermanagement naar een hoger plan tilt. Wel, laat dat nu net zijn wat u zoekt.  
 
Helaas bezit ik niet over alle eigenschappen waar u naar op zoek bent: bij sommige mensen in een 
bepaalde omgeving roep ik nog weleens wat weerstand op.  
 
Maar gelukkig kan ik daar iets tegenover stellen. Ik las dat tegenover deze voltijd aanstelling een 
financiële beloning staat van bruto € 7.038,- per maand. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit bedrag 
mij afschrok. Naast het feit dat dit salaris nog hoger is dan dat van een Zutphense wethouder, zou er van 
dit bedrag in de huishoudelijke verzorging meer dan vier mensen aangenomen kunnen worden om 
voltijd aan de slag te gaan. Daarom weet ik het goed gemaakt: ik doe het voor de helft van het geld. Zo 
helpen we gelijk twee andere mensen aan het werk.  
 
Tot slot. Met 35 werkzoekenden op één vacature begrijp ik dat de kans op deze baan nihil is. Toch zijn er 
honderden Zutphenaren die desondanks gedwongen worden om wekelijks te solliciteren. Vaak 
tevergeefs, of zij nou hun uiterste best doen om zichzelf te verkopen of niet. Maar al te vaak worden ze 
bij Het Plein behandeld alsof het aan hén ligt dat er geen werk is en lopen ze vast in een kluwen van 
regeltjes en formulieren. Aangezien ik niet verwacht dat ik de nieuwe Chef Sociale Dienst 
Zutphen/Lochem word, richt mijn hartenkreet zich tot de uiteindelijke nieuwe ‘krachtige directeur van 
Het Plein’: Stop met het dwingen van mensen om eindeloos te blijven solliciteren en neem genoegen 
met een ruim modaal inkomen. 

                                                           

1 
 Wethouder de Jonge zei dit op 11 mei in een vergadering: 

https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/forumentbverslag/forumverslag-11-05-2017  
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In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
Met hartelijke groet, 
 
________________ 
________________ 
 
Mathijs ten Broeke 


