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De Omgevingsdienst 
De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) is één van 
de 29 omgevingsdiensten in Nederland.  
De Omgevingsdiensten zijn opgericht in 2013 onder andere 
naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede, de brand 
in het Hemeltje in Volendam en de ramp in Moerdijk.  
Het organiseren van de vergunningverlening, het toezicht en 
de handhaving op het gebied van omgevingsrecht moest 
slimmer. De opgave van de ODZOB is het zorgen voor een 
veilige en gezonde, fysieke leefomgeving. Dit doet de ODZOB 
dagelijks door in balans, samen met de ketenpartners, 21 
gemeenten en de provincie Noord-Brabant daaraan te 
werken.  
 
De ODZOB is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) die 
gevormd wordt door de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, 
Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, 
Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en 
Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie 
Noord-Brabant (eigenaren & opdrachtgevers).   

De ODZOB voert taken uit op het gebied 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving.  
Ook activiteiten die verwant zijn aan deze VTH-taken 
(expertises) voert de ODZOB uit als provincie of  
gemeente(n) daarom verzoeken. 

 
 

De organisatie en het team 
De Omgevingsdienst is een jonge organisatie met een stevig  
bedrijfsmatig fundament, maar ook een ambitieuze 
organisatie die voortdurend in ontwikkeling is.  
Dagelijks werken zo'n 240 collega's met enorme 
betrokkenheid aan veiligheid en gezondheid. Er is een 
informele werksfeer waarin collega’s elkaar snel kunnen 
vinden én leren kennen. Collega’s zijn behulpzaam en staan 
voor elkaar klaar. Het open en flexibele kantoorconcept 
draagt daaraan bij. 

Om de kwaliteit van de organisatie een impuls te geven is 
recent de managementstructuur aangepast, waarbij een 
Directieteam is gevormd bestaande uit de Directeur, de 
Concernmanager VTH en de Concernmanager 
Dienstverlening. De Concernmanagers staan elk aan het 
hoofd van hun eigen MT. Binnen Dienstverlening zijn nieuwe 
teams gevormd, waaronder het team Strategie, Innovatie en 
Kwaliteit.  

Dit team bestaat uit de Directiesecretaris en enkele 
Strategisch Adviseurs. De Directiesecretaris 
(plv.)/concernjurist zal onderdeel gaan uitmaken van dit team. 

 

 

 

 

 

 

Waarom werken bij de ODZOB? 

• Jonge ambitieuze organisatie 
gericht op een veilige en gezonde 
leefomgeving 

• Informele werksfeer 

• Enthousiaste betrokken collega’s 

• Ruimte voor ontwikkeling 

• Transparante organisatie  

• Organisatie in verandering 

Geerts en Partners is voor de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant op zoek naar een 

Directiesecretaris (plv.)/Concernjurist. Krijg jij energie van het werken aan 

kwaliteitsverhoging van bestuurlijke besluitvormingsprocessen? Ben jij enthousiast en 

vind je het leuk om in een organisatie in verandering te werken? Vind je het daarnaast 

ook leuk om je bezig te houden met concernbrede juridische vraagstukken? 

nn met concernbrede juridische vraagstukken?  

 

“Kwaliteit krijgt de juiste plek,     
bevlogenheid verbindt ons” 
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De uitdaging 
Kerntaken van de nieuwe directiesecretaris 
(plv.)/concernjurist zijn enerzijds het zorgdragen voor 
kwalitatief goede vergaderstukken voor Directie, Dagelijks 
Bestuur en Algemeen Bestuur en anderzijds de concernbrede 
advisering over juridische vraagstukken. 
Je ondersteunt de leden van het Directieteam bij het 
inhoudelijk voorbereiden van de vergaderingen met het 
Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en stakeholders.  
Je draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de 
vergaderstukken, de voor te leggen besluiten en adviseert 
over de inhoud. Je toetst bestuurlijke (bedrijfs)processen, 
adviezen en voorstellen op juridische en algemene 
kwaliteitsaspecten.  
Als Concernjurist ben je verantwoordelijk voor concernbrede 
juridische vraagstukken die onder meer kunnen liggen op het 
gebied van contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, 
aanbestedingsrecht en de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen. Je vertaalt landelijke ontwikkelingen naar de 
ODZOB-praktijk. Je werkt in nauw overleg samen met de 
directiesecretaris en legt verantwoording af aan de 
Concernmanager Dienstverlening. Je schakelt makkelijk en 
kan verbindingen leggen tussen organisatie en bestuur 
enerzijds en partijen in de regio anderzijds.   
Je bent zowel initiator, adviseur als regisseur. 

Wat zoeken we? 
• Een afgeronde WO-opleiding Rechten op masterniveau, 

eventueel aangevuld met Bestuurskunde of Politicologie 
• Minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie in het 

publiek domein 
• Bekendheid met politiek-bestuurlijke 

besluitvormingsprocessen. 
• Bestuurlijke sensitiviteit 

• Organisatiesensitiviteit 
• Goede communicatieve vaardigheden,  

zowel mondeling als schriftelijk 
• Strategische denkkracht 
• Proactieve houding  
• Kwaliteits- en resultaatgerichtheid 
• Samenwerkingsgericht en verbindend. 

 

Geboden wordt 

Een salaris van maximaal €5960- (schaal 12) op basis van  

36 uur per week, exclusief een Individueel Keuzebudget (IKB) 

van 17,05%. Je kunt zelf bepalen hoe je jouw IKB inzet.  
Het salaris is afhankelijk van je ervaring en leeftijd.  
Ook wordt een goed pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden geboden en de mogelijkheid om voor 
een groot deel zelf te bepalen op welke dagen, tijden en 
plaatsen je werkt. Een competentiemeting maakt deel uit van 
het selectieproces. 
 

Geïnteresseerd? 

Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt, solliciteer dan 

uiterlijk vóór 3 maart 2022. Upload je sollicitatie via onze 

website: https://www.geerts-partners.nl/vacatures.  

Wil je meer informatie over de functie bel dan met Nicole 

Ramaekers, 06-101 855 40 of 013 20 71 00 06. De 

voorgesprekken (online) vinden plaats op 9 maart 2022.  

De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats bij 

de ODZOB op 18 maart 2022 en op 25 maart 2022. 

“We doen het samen, we 
experimenteren en bouwen” 

• Enthousiasme om bestuurlijke 
besluitvormingsprocessen een 
kwaliteitsimpuls te geven 

• Onafhankelijke juridische 
advisering  

• Bestuurlijke sensitiviteit 

• Omgevingssensitiviteit 

• Communicatief sterk 

• Proactief en 
samenwerkingsgericht 

 

 

Wat zoeken we? 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures

