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

Tactisch informatieanalist voor 24-36 uur per week
Wat ga je doen?
Als informatieanalist werk je mee aan het vormgeven van voorspellende analyses waarmee je binnen het
programmatische toezicht van de ODRU (andere) inzichten en sturing geeft. Samen met collega’s en met
collega’s van soortgelijke (lokale) overheidsorganisaties en onderzoekspartijen bundel je de beschikbare
data. Door de data op een slimme en creatieve wijze te gebruiken en te analyseren vinden jij en je
teamleden patronen. Deze patronen zijn de bouwstenen voor het informatiegestuurd en risicogerichte
toezicht vanuit de ODRU. De resultaten van jouw werkzaamheden hebben directe invloed op het werk van
je collega’s bij de ODRU en dragen bij aan een efficiëntere en effectievere wijze van toezicht houden.
Toezicht draagt hiermee bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Je denkt hierbij
automatisch in doelen en resultaten!
Als Informatieanalist van de ODRU heb je in afstemming met de informatiemakelaar en de collega
informatieanalist o.a. de volgende taken:
• Op basis van de behoefte uit de uit te voeren projecten binnen de afdeling vertaal je deze
behoefte naar het bouwen van relevante statistische modellen en het uitvoeren van analyses;
• Het analyseren van bruikbare informatie uit data-, tekst- en procesmining van Big Data;
• Je doet waar nodig onderzoek naar bedreigingen en risico’s voor de leefomgeving;
• Het meedenken over- en eventueel maken- van een risico-analysemodel voor de afdeling;
• Het verrijken van het risico-analysemodel met externe bronnen;
• Het evalueren en door-ontwikkelen van het risico-analysemodel;
• Je zorgt ervoor dat de rest van de afdeling voldoende aansluiting heeft op jouw
analyse(resultaten).
Wat vragen we?
• Je hebt minimaal een HBO- of een WO-opleiding afgerond. Statistiek, wiskunde, natuurkunde,
econometrie en/of informatica waren een dominant onderdeel van je studie;
• Je beschikt over aantoonbare ervaring met het uitvoeren van data-analyses en het
bouwen van statistische modellen. Ook als je tijdens je studie ervaring hebt opgedaan in deze
richting wordt dit gezien als relevant;
• Je hebt aantoonbare ervaring met één of meerdere programmeertalen;
• Je bent analytisch sterk en voelt je snel vertrouwd in een nieuwe omgeving.
• Je bent in staat om creatieve oplossingen te ontwikkelen zonder daarbij de integriteit uit het oog
te verliezen.
• Ook ben je een echte teamplayer die graag de samenwerking met collega’s opzoekt. Samen met
je team maak je je sterk voor het opzetten van een effectief en efficiënt samenspel met
intelligencediensten van soortgelijke (lokale) overheidsorganisaties. Samenwerking met collegahandhavingsdiensten staat bij jou dan ook hoog in het vaandel;
• Je hebt een lange termijnvisie en durft deze ook uit te spreken;
• Je hebt affiniteit met toezicht en handhaving.

Wat bieden we?
• Een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring, maximaal functieschaal 10 (CAO-SGO)
zijnde € 4.406,- bruto per maand bij een volledige werkweek, excl. 17,05 % IKB-toeslag van het
bruto maandsalaris. De IKB-toeslag is maandelijks vrij opneembaar of te gebruiken voor
bijvoorbeeld aankoop van een fiets of het kopen van extra vakantie-uren;
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen;
• Een leuke baan in een collegiale en informele werkomgeving.
We bieden je in eerste instantie een contract van 1 jaar, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
Klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=om1kFOJmVco voor meer informatie via een korte 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?
Hebben we je enthousiast gemaakt? Laat dan uiterlijk 3 maart a.s. weten waarom jij de persoon bent die
wij zoeken. 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 Suzanne van Kooten, Informatieanalist, telefoon 088 - 0225153.
Met vragen over de procedure kun je contact opnemen met Marcel Tijdhof, directeur all4people,
06 15169989.

