Lever jij een bijdrage aan de leefbaarheid in Midden Nederland?
Voor een nieuwe verfrissende blik zijn we voor de afdeling Integraal Toezicht en Handhaving (ITH) op
zoek naar een:

Enthousiaste Clustercoördinator met lef voor 32 tot 36 uur per week.
Wat ga je doen?
Samen met 3 collega cluster-coördinatoren staat jou een mooie uitdaging te wachten.
Je spart samen over de planning en de inzet van de medewerkers van jouw cluster en jij bent binnen jouw
cluster verantwoordelijk voor de planning van de operationele werkzaamheden. Ook ben je
verantwoordelijk voor het realiseren van het clusterplan. Je bent opdrachtgever van projectleiders en hebt
soms de rol van projectleider van één of meerdere complexe projecten. Je borgt de kwaliteit van onze
data, tijdige afhandeling van zaken en de output en outcome van de projecten. Jouw verantwoordelijkheid
zijn ook de periodieke voortgangsrapportages voor onze gemeenten. Je adviseert t.a.v. beleids- en
visieontwikkeling en implementeert deze. Buiten dat je op kantoor bent, ga je ook regelmatig het werkveld
in. Zo onderhoudt je de regionale contacten met zowel gemeenten als bedrijven en draag je bij aan de
verdere ontwikkeling van de afdeling.
Zie jij snel kansen, ben je nieuwsgierig, heb je lef en ga je creatief om met (nieuwe) situaties? Vind je het
een uitdaging om samen met jouw collega’s uit jouw cluster en in samenwerking met de andere clusters,
de afdeling ITH verder vorm te geven? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat vragen we?
• Minimaal een afgeronde HBO opleiding in een relevant vakgebied;
• Minimaal drie jaar werkervaring met het coördineren van werkzaamheden en plannen en
organiseren van werkzaamheden.;
• Minimaal drie jaar ervaring in het leiden van projecten en programma’s;
• Actuele kennis van de ontwikkelingen in het werkveld en relevante wetgeving;
• Een aantoonbaar goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
Wat bieden we?
Afhankelijk van opleiding en werkervaring bieden we een salaris van maximaal € 5.067,- bruto per maand
(functieschaal 11-Cao SGO) bij een volledige werktijd. Daarnaast bouw je maandelijks een Individueel
Keuze Budget (IKB) op van 17,05% van het bruto maandsalaris. Dit budget is maandelijks vrij
opneembaar of bijvoorbeeld voor de aankoop van een fiets of aankoop van extra vakantie-uren.
Ook is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen.
Daarnaast werk je in een prachtig en markant gebouw dat zeer goed bereikbaar is, met het openbaar
vervoer. Er is sprake van een informele werkklimaat en een goede werksfeer met leuke collega’s, waarbij
samenwerking en collegialiteit hoog in het vaandel staan. De ODRU waaronder de afdeling ITH kenmerkt
zich verder door openheid, elkaar helpen (bij bijvoorbeeld persoonlijke groei of oplossen van uitdagingen)
en er samen voor gaan!
We bieden je in eerste instantie een contract van 1 jaar, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Klik hier: https://youtu.be/D1k_sDeVTGA voor meer informatie via een video.
De afdeling ITH
Door de komst van de nieuwe omgevingswet maakt de afdeling ITH een sterke verandering door. Niet
alleen is de afdeling ITH de afgelopen periode flink gegroeid, maar ook transformeren we samen met ruim
40 medewerkers van taakgericht naar resultaatgericht toezicht. In de komende maanden wordt duidelijk of
een aanpassing van de inrichting en sturing van de afdeling als geheel nodig is. Binnen de afdeling
worden in vier clusters de verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Via een matrixstructuur werken de
projectleiders/toezichthouders met vakinhoudelijke aansturing van de clustercoördinatoren aan branche
gerichte projecten, gebiedstoezicht en ketentoezicht.

Onze organisatie
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) is een proactieve, klachtgerichte kennisorganisatie. Wij
werken in opdracht van vijftien gemeenten in de provincie Utrecht. Ruim 150 vakspecialisten, variërend in
leeftijd en achtergrond, ondersteunen gemeenten en andere samenwerkingsorganisaties zoals de
veiligheidsregio, het waterschap en de GGD bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken. 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
ordering, klimaat en duurzaamheid. Binnen de ODRU zet de afdeling Integraal Toezicht en Handhaving
(ITH) met omgevingsbewuste toezichthouders in op een aantoonbaar resultaat/bijdrage aan een veilige,
duurzame en gezonde leefomgeving.
Enthousiast?
Laat dan uiterlijk 3 maart a.s. weten waarom jij onze nieuwe collega wordt. Je kunt je cv en uitgebreide
motivatie sturen naar ODRU@all4people.nl.
Met vragen over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Jon Pronk, afdelingshoofd ITH,
06-55291636 of Annemarie Hoekstra, cluster-coordinator ITH, 06-55291564
Met vragen over de procedure kun je contact opnemen met Marcel Tijdhof, directeur all4people,
Via het bovenstaande emailadres of 06-15169989.

