
 

 

 
 
 

 
Senior Vergunningverlener/Adviseur Wabo Bouw 

 
Voor 24-36 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 met z’n allen de druk op het milieu, 

onze omgeving en elkaar steeds verder op. Om de omgeving waarin wij werken en leven nu en voor de 

toekomst gezond te houden, is het nodig dat we kritisch zijn op hoe en waarmee we die omgeving 

inrichten en ervoor waken dat dat ook zo blijft. Dat is in de kern het werk van een omgevingsdienst. 

 

Wie zijn we en wat doen we? 

De ODRU ondersteunt vijftien gemeenten bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken. Welke 

taken dat allemaal zijn, kun je zien in dit animatiefilmpje. We doen ons werk met ruim 200 collega’s. 

 

Als het gaat om ons werk in de bouwsector houden we ons bezig met het beoordelen van 

bouwaanvragen, verlenen van bouwvergunningen, het afhandelen van meldingen en het houden van 

toezicht.  

 

Wat ga je doen? 

Je hebt een afwisselend en uitdagend takenpakket. Samen met jouw vijf collega adviseurs informeer je  

inwoners en bedrijven over de aanvraagprocedure van de omgevingsvergunning bouw. Je toetst de 

regels en voorschriften gesteld aan een (bouw-)initiatief die een verandering in de fysieke leefomgeving 

teweegbrengt, voor aanvang van het werk. Maar je adviseert ook de RO adviseur van onze gemeenten 

bij de afhandeling van complexe integrale ruimtelijke plannen en principe verzoeken. De uitdaging zit hem 

vooral in de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet.  

Wanneer hebben we een match? 

Bij de ODRU is samenwerken en  teamgeest een groot goed. We zoeken dan ook uitdrukkelijk een 

collega die energie haalt uit samenwerken binnen een team. Daarnaast is het fijn als je procesmatig kunt 

werken en goed kunt plannen. Op basis van jouw kennis en kunde lever je een bijdrage aan de 

doorontwikkeling van onze producten en diensten en draag je bij aan de continue verbetering van onze 

kwaliteit. Je bent een vraagbaak en sparringpartner voor collega’s en externe partners en je kan een 

mentor zijn voor junior vergunningverleners. Ben je naast dit alles ook nog eens iemand die kansen ziet, 

nieuwsgierig en stressbestendig is èn beschikt over een gezonde dosis lef en creativiteit, dan kan het 

maar zo zijn dat we elkaar gaan vinden. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IYwAlx-frkY&t


 

 

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. Wij willen jou snel ontmoeten!  

Meer informatie? 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Dolf van de Voort, coördinator Bouwen, 

telefoonnummer: 06-15256220 of via d.vandevoort@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. 

Wil je meer weten over wie wij zijn en wat we doen? Bekijk eens ons jaar 2020 in vogelvlucht of kijk op 

het YouTubekanaal van all4people voor video’s die een indruk geven over de ODRU in het algemeen en 

de mensen die er werken. Hoe de organisatie is ingericht zie je hier. 

Enthousiast? 

Hebben we je enthousiast gemaakt? Mail je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar 

ODRU@all4people.nl ter attentie van Marcel Tijdhof.  

 

We horen graag van je! 

 

*** Kijk voor nog meer vacatures op de website van de ODRU of All4people *** 

 

 
 
 
 

Wat krijg je? 

• Een aantrekkelijke baan in een collegiale, 

informele werkomgeving.  

• De mogelijkheid om je werk deels vanuit huis 

te doen. 

• Een salaris afhankelijk van opleiding en 

werkervaring, maximaal functieschaal 10 

(CAO-SGO); € 4.494,00 bruto per maand bij 

een 36-urige werkweek. 

• Een individueel keuzebudget van 17,05% per 

maand. Dit IKB is vrij opneembaar of te 

gebruiken voor bijvoorbeeld aankoop van een 

fiets of het kopen van extra vakantie-uren. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, 

bijvoorbeeld door het volgen van trainingen, 

cursussen of opleidingen. 

Wat breng je mee? 

 

• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding;  

bijvoorbeeld bouwkunde of een ander relevant 

vakgebied aangevuld met ABW 1 en 2.  

• Minimaal 2 jaar (relevante) werkervaring. 

• Actuele kennis van de wet- en regelgeving, zoals 

de Wabo, de Wet milieubeheer en de 

Omgevingswet. 

• Aantoonbare kennis van regelgeving omtrent 

bouw (o.a. Bouwbesluit) en 

bestemmingsplannen. 

• Ervaring op het gebied van toetsen en 

beoordelen van aanvragen 

omgevingsvergunning. 

• Je hebt een goed gevoel voor politiek-

bestuurlijke verhoudingen en begrijpt wat het 

betekent om vanuit een gemeenschappelijke 

regeling te werken. 
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