
 

 

 
 
 
 

Toezichthouder milieu  
32- 36 uur per week  

 
 
Wij werken aan een omgeving waarin mensen gezond en veilig kunnen wonen en werken.  
Help je mee? 

 
We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving 
en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij 
zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten.  
 
Wie zijn we en wat doen we 
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de 
regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed 
scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen 
en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke 
ordening en toezicht en handhaving. Wij doen ons werk met ruim 200 collega’s in een collegiale en 
informele werkomgeving.  
 
Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk dan dit animatiefilmpje en ons jaar 2020 in vogelvlucht. Hoe de 
organisatie is ingericht zie je hier. 
 
Wat ga je doen? 
Als toezichthouder is geen dag hetzelfde. Je werkt bij de afdeling Integraal Toezicht & Handhaving (ITH) 
binnen het cluster ‘MKB’. Als omgevingsbewuste toezichthouder controleer en adviseer je bedrijven. Je 
voert zelfstandig milieucontroles uit bij de MKB-bedrijven, zoals bijv. supermarkten, slagers of 
tankstations. Daar waar sprake is van risico’s, op het gebied van milieu of veiligheid, los je deze proactief 
en deskundig op. Je zoekt waar nodig de samenwerking met onze handhavingspartners (o.a. 
Veiligheidsregio, politie) en onze gemeenten. Nabijheid is niet voor niets een van de kernwaarden waar 
vanuit we werken. 
 
De afdeling ITH is volop in ontwikkeling en staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De komst van 
de Omgevingswet leidt ertoe dat we van taakgericht naar resultaatgericht toezicht gaan. Samen met de 
clustercoördinator draag je actief bij aan een gezamenlijke manier van werken en de ontwikkeling van het 
cluster. Als zelfstandige medewerker zie je kansen, ben je nieuwsgierig, heb je lef en ga je creatief om 
met (nieuwe) situaties. 
 
Wanneer hebben wij een match? 
Je bent een enthousiaste, leergierige en energieke teamspeler. Je vindt het leuk om initiatief te nemen en 
kunt goed met collega’s samenwerken. Je communicatieve vaardigheden helpen daarbij. Voor deze 
functie is het belangrijk dat je klantgericht bent ingesteld en je lastige gesprekken niet uit de weg gaat.  
Jij levert input voor rapportages om de voortgang van je taakveld te monitoren, signaleert tijdig eventuele 
knelpunten en denkt mee over oplossingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IYwAlx-frkY&t
https://youtu.be/a9-w7wVMwGM
https://www.odru.nl/organisatie/organigram/


 

 
 
 

 

Hebben we een match maar voldoe je nog niet volledig aan de eisen? Als je wilt groeien en ontwikkelen 

aarzel dan niet om te solliciteren. Ben je een schoolverlater? Ook jou willen we snel ontmoeten!  

Meer informatie?  
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Anton Teune, coördinator cluster MKB, telefoonnummer: 
06-51297351 of via A.Teune@odru.nl. Heb je vragen over de procedure neem dan contact op met Marcel 
Tijdhof, recruiter, via ODRU@all4people.nl. Hij belt of mailt je dan binnen 24 uur terug.  
 
Lijkt het je wat?  
Hebben we je enthousiast gemaakt? Laat dan uiterlijk zondag 25 juli 2021 weten waarom jij de persoon 

bent die wij zoeken. Mail je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar ODRU@all4people.nl. 

De sollicitatiegesprekken gaan wij voeren in de week van 2 tot en met 6 augustus 2021.  

 
We horen graag van je!  
 
 
 
 
 

*** Kijk voor nog meer vacatures op de website van de ODRU en All4people *** 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Wat krijg je? 

 

• Afhankelijk van je opleiding en ervaring, krijg je 
een brutosalaris van maximaal € 4.048,- per 
maand bij een 36 uur per week 
functieschaal 9, conform cao SGO. 

• Daarnaast krijg je een individueel keuzebudget 
van 17,05% van het bruto maandsalaris, dat 
maandelijks vrij opneembaar is 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. 

• In eerste instantie een functie voor de 
duur van één jaar. Bij goed functioneren is 
er uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd.  

• Locatie en werkplek zijn flexibel. Thuiswerken 
wordt ondersteund. 

• Regelmatig informele activiteiten zoals een 
afdelingsuitje, kerstfeest en diverse activiteiten 
vanuit de personeelsvereniging 

 

Wat heb je? 
 

• Minimaal een afgeronde technische, 
chemische of milieukundige MBO-4 opleiding 
of hbo-opleiding;  

• Aanvullende relevante cursussen en/of 
 trainingen zijn een pré, maar zijn niet 
 noodzakelijk; 

• Kennis van relevante wet- en regelgeving zijn 
belangrijk, maar de wil om kennis te vergaren 
is belangrijker;  

• Je hebt een sterke affiniteit met het werkveld; 

• Je drukt je, zowel schriftelijk als mondeling, 
correct en bondig uit; 

• Je bent in bezit van rijbewijs B. 
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