
 

 

De zorg voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving wordt telkens belangrijker en complexer. We zijn met 
steeds meer mensen. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar continu verder op. De overheid 
moet keuzes maken hoe wij de openbare ruimte optimaal gebruiken. Tegelijkertijd wil zij ervoor zorgen dat onze 
kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Om lokale overheden hierbij te ondersteunen is een goede 
omgevingsdienst onmisbaar. Voel jij je betrokken bij onderwerpen die het milieu, veiligheid en duurzaamheid raken? 
Dan is werken bij Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) iets voor jou.  

Wie zijn we en wat doen we? Bekijk dan dit animatiefilmpje. 
ODRU is een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie. We werken in opdracht van vijftien gemeenten in de provincie 

Utrecht. Ruim 140 experts ondersteunen gemeenten en andere samenwerkingsorganisaties zoals de veiligheidsregio, het 

waterschap en de GGD bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken en trekken als een gelijkwaardige partner 

samen met hen op. Dat doen we met een breed aanbod van producten en diensten op het gebied van bodem, milieu-, 

bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening, 

klimaat, energie en duurzaamheid.  Samen maken we de omgeving waarin wij wonen nog veiliger, duurzamer en 

gezonder .  

 

De ODRU is op zoek naar een nieuwe collega: 

Toezichthouder/projectleider/adviseur Bodem en klachten (36 uur) 
 
Jouw uitdaging 
Als toezichthouder/projectleider/adviseur werk je voor het onderdeel Bodem binnen het cluster Bouw/Asbest van de 
afdeling Integraal Toezicht en Handhaving (ITH). Je leidt als projectleider de projecten over toezicht op bodem- en 
grondstromen en je voert hierin zelf ook controles uit. Je adviseert, doet toezicht maar gaat waar nodig ook 
handhaving niet uit de weg. Naast de senior op Bodem zal je ook worden ingezet om (complexe) klachten vanuit 
inwoners over bedrijven te behandelen. Jij hebt een goede planning. Je onderhoudt contacten met de gemeenten om 
zo goed op de hoogte te blijven van de lokale situatie, specifieke wensen en omstandigheden. Door jouw ervaring 
vanuit het bodem werkveld en je communicatie skills, weet je collega’s goed te coachen, zodat we werken aan 
continue kwaliteitsverbetering. Jij maakt rapportages om de voortgang te monitoren, signaleert tijdig eventuele 
knelpunten en denkt mee over oplossingen. 

De bodemtoezichtstaak groeit en is olop in ontwikkeling. Je draagt samen met de coördinator proactief bij aan een 
uniforme taakinvulling door het delen van kennis en werkwijzen. Als zelfstandige medewerker zie je kansen, ben je 
nieuwsgierig, heb je lef en ga je creatief om met (nieuwe) situaties. Je ziet het als een uitdaging om samen met de 
collega’s uit jouw cluster en in samenwerking met de andere clusters binnen de dienst de bodemtoezichtstaak verder 
vorm te geven. 

 

 

https://80470.afasinsite.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=UE1tu5Cc6PU&feature=youtu.be


 

 

 
Enthousiast? 
Hebben we je enthousiast gemaakt? Mail voor  21 mei 2018 je motivatiebrief met je cv naar hrm@odru.nl. Heb je nog 
vragen? Neem dan contact op met Annemarie Hoekstra, coördinator Bouw/Asbest via 06-55291564.  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 21 en/of  week 22. 

 
 
 
 
 
 
 

WAT KRIJG JE? 
 

 Een aantrekkelijke baan in een collegiale en 
informele werkomgeving. De werkplek en 
locatie is flexibel, in overleg werk je ook deels 
bij de gemeenten. 

 Een salaris van maximaal schaal 10, cao 
gemeenteambtenaren maximaal € 4.225,00 
bij een volledige werkweek.  

 Een individueel keuzebudget. 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 Een jaarcontract met uitzicht op een vaste 
aanstelling bij goed functioneren.  

 Het mooiste uitzicht over Utrecht vanuit het 
Huis voor de Provincie. 
 

WAT HEB JE? 
 

 Minimaal een afgeronde, HBO opleiding  

 Kennis van bodem wet- en regelgeving. 

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als 
toezichthouder. 

 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als 
projectleider binnen het bodem werkveld. 

 Minimaal 3 jaar ervaring met het behandelen 
van complexe  klachtsituaties. 

 Ervaring met de ondersteuning bij rampen en 
calamiteiten . 

 BOA, domein 2 is en pré 

 Een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke 
verhoudingen en je begrijpt wat het betekent 
om te werken vanuit een gemeenschappelijke 
regeling. 

 
 
Je maakt ons blij met een flinke dosis humor. 

 

https://80470.afasinsite.nl/
mailto:hrm@odru.nl

