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Belangrijkste vaardigheden
leiderschap
bedrijfsvoering
digitale transformatie

Publications
Digitaal leiderschap: verkenning
van de veranderende rol van
gemeentesecretarissen in de
informatiesamenleving
Principes voor goed lokaal bestuur in
de digitale samenleving
Essay digitaal leiderschap
Sturen of gestuurd worden: over de
legitimiteit van sturen met data
Verantwoord datagebruik

Martiene Branderhorst
Algemeen directeur bij de gemeente Den Haag
Nederland

Ervaring

Gemeente Den Haag
Algemeen directeur
maart 2021 - Present (8 maanden)

Met ruim 1500 medewerkers bij Stadsbeheer samen aan de slag voor een
stad die schoon, heel, veilig en duurzaam is. 

Universiteit Utrecht / prof. dr. Meijer en prof. dr. Noordegraaf
Research Fellow Publiek Management
2019 - Present (2 jaar)

Onderzoek naar digitaal leiderschap: welke leiderschapsaspecten zijn van
belang om de werking en consequenties van nieuwe digitale technologieën in
de gemeentelijke organisatie te vertalen in gelegitimeerde datapraktijken met
publieke meerwaarde. 

Nederlandse adviesraad regering en parlement
Lid Raad voor het Openbaar Bestuur
juli 2019 - Present (2 jaar 4 maanden)
Den Haag en omgeving, Nederland

De Raad voor het Openbaar Bestuur is een Nederlandse adviesraad met als
doel regering en parlement te adviseren over de inrichting en het functioneren
van het openbaar bestuur. De raad kent tien leden die bij Koninklijk Besluit
worden benoemd. 

Gemeente Gouda
Gemeentesecretaris en algemeen directeur
oktober 2016 - maart 2021 (4 jaar 6 maanden)
Gouda

Eerste adviseur van het college van B en W en algemeen directeur van de
gemeente Gouda. Eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie en
daarmee voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie, het bestuur en
de maatschappelijke opgaven. 

Reinier / Haga groep
Sectormanager Reinier / Haga Groep
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2010 - oktober 2016 (6 jaar)
Delft - Voorburg - Den Haag

Lijnfunctie: integraal verantwoordelijk voor snijdende specialismen: personeel,
financiën, kwaliteit, innovatie, onderzoek, zorgverkoop en marketing

Universiteit Utrecht
Beleidsdirecteur
2008 - 2010 (2 jaar)
Utrecht

Staffunctie: verantwoordelijk voor financieel beleid Universiteit Utrecht en
optimaliseren en implementeren Planning en Control cyclus

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Accountmanager en coördinator
2001 - 2008 (7 jaar)
Den Haag

Onderzoek naar politiek gevoelige thema's en Minister hierover adviseren 
Fusie en vormgeven integraal toezicht 

VNG / VOS/ABB
Consultant
1997 - 2001 (4 jaar)
Woerden

Adviseur voor management en bestuur van onderwijsinstellingen 

Gemeente Oud-Beijerland
Beleidsmedewerker onderwijs
1995 - 1997 (2 jaar)
Oud-Beijerland

Opleiding
Nyenrode Business Universiteit
Leergang Digitaal Leiderschap · (2019 - 2019)

Management Development programma door Hiemstra en de Vries
· (2018 - 2019)
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Promotietraject over het gebruik van managementinformatie in het
onderwijs
dr.  · (1999 - 2005)

Management en beleid specialisatie onderwijs
drs.  · (1989 - 1994)

Avicenna
· (2013)
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