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Functie-eisen 

+ HBO Planologie of RO 

+ 5 jaar ervaring 

+ Kennis wet- en regelgeving 

BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ORDENING 

GEMEENTE OISTERWIJK 

 
Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Oisterwijk opzoek naar de nieuwe 

Beleidsmedewerker Ruimtelijk Ordening. Ben jij de omgevingsbewuste collega die 

verbinding weet te leggen? Dan zoeken wij jou! 

 Je bent op je best als je bezig bent met: 

• Projectbegeleiding van diverse complexe ruimtelijke 

projecten die zich in de hele gemeente bevinden. De rol 

van projectleider is jou hierbij op het lijf geschreven; 

• Het voeren van bestemmingsplanprocedures van 

ruimtelijke ontwikkelingsopgaven. Het initiëren en 

coördineren van  anterieure overeenkomsten; 

• Het maken van de vertaling van het nationale en 

provinciale ruimtelijk beleid en regelgeving naar 

gemeentelijk niveau; 

• Het adviseren van bestuur en management; 

• Je voert regie en participeert in diverse overlegvormen 

met belanghebbenden en betrokken instanties met het 

oog op projectontwikkeling en implementatie van beleid 

en belangenbehartiging;  

• Je vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en 

beroepsprocedures op het gebied van RO; 

 

Je houdt op een heldere manier contact met betrokken partijen 

(initiatiefnemers, ontwikkelaars, particulieren, andere gemeenten 

en ook collega’s en het college en de raad) en je neemt hen mee 

in het proces, waarbij je steeds duidelijk bent over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden. 

 

 

 

Gemeente Oisterwijk 

Wij zijn de medewerkers van de gemeente Oisterwijk: met 

plezier, hart voor de dorpen en hart voor elkaar staan wij 

dagelijks klaar voor onze inwoners. We zijn alert en gefocust op 

wat er in onze dorpen speelt en gaan daar actief mee aan de 

slag. We hebben aandacht voor elkaar en houden elkaar scherp. 

We vieren successen en zetten er gezamenlijk onze schouders 

onder als er noodzaak is voor verbetering. Ons streven naar 

continue verbetering geldt ook voor ieder van ons individueel, in 

de overtuiging dat een sterke organisatie is opgebouwd uit 

gemotiveerde mensen met de drang om te blijven groeien. Als 

medewerker, maar ook als persoon, maak je deel uit van ons 

team. Iedere dag weer werken wij samen aan ons doel om de 

beloften die we doen, te realiseren. Samen vormen wij een 

organisatie van Waarmakers! 

 

Werk waar je blij van wordt!  
Als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (RO)  heb je een 

gevarieerd takenpakket. Je bent allround, hebt geen voorkeur 

voor het buitengebied of stedelijk gebied. Jij wilt vooral de 

complexe zaken, waarbij je scherp het proces in de gaten houdt 

en constant schakelt met de politiek. Jij bent op je best als je je 

bezig mag houden met projecten die lokaal gevoelig liggen en 

maatschappelijk impact kunnen hebben. Jij zorgt voor 

verbinding in de gemeenschap en duidelijkheid naar de 

initiatiefnemer. Een leuke job, waar veel uitdaging in zit.  
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Daarnaast bieden wij: 

• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van één jaar, met 

uitzicht op een vaste  arbeidsovereenkomst;  

• Een salaris tussen de € 2.756,- en € 4.494,- bruto per 

maand o.b.v. 36 uur (functieschaal 10, aanloopschaal 9). 

Het salaris en de (aanloop)schaal is afhankelijk van 

opleiding en ervaring; 

• Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. 

opname in het ABP-pensioenfonds en een 17,05% 

individueel keuzebudget bovenop je salaris. Je kunt je 

IKB laten uitbetalen, maar bijvoorbeeld ook extra verlof 

kopen; 

• Flexibele werktijden, doordat we zoveel mogelijk digitaal 

werken, kun je plaats- en tijdsonafhankelijk werken. 

 

Meer informatie 

Voor informatie over de sollicitatieprocedure en inhoudelijke 

informatie over de functie kun je contact opnemen met Kenzo 

van Hassel op 06 – 44131311 of mail naar 

kenzo.van.hassel@geerts-partners.nl. 

 

Geïnteresseerd? 

Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt solliciteer dan uiterlijk 

vóór 1 maart 2021. Upload je sollicitatie via onze website: 

https://www.geertspartners.nl/vacatures. 

Wat breng je mee?  
• Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het 

gebied van planologie of ruimtelijke ordening en 

minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied bij voorkeur 

voor een gemeentelijke organisatie; 

• Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het 

gebied van ruimtelijke ordening, waaronder  de Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant en hebt ervaring 

met het voeren van bestemmingsplanprocedures; 

• Je werkt graag zelfstandig en bent goed in het stellen 

van je prioriteiten waarbij je het belang van het project 

en de politiek niet uit het oog verliest; 

• Je bent je bewust van de omgeving waar je in en voor 

werkt. Zo kun je op verschillende niveaus communicatief 

schakelen en weet je de verbinding met de 

initiatiefnemer, de maatschappij en de politiek goed te 

maken; 

• Je bent een gezellige collega, die ook tijd maakt om een 

ander te helpen en graag meedenkt in de ontwikkeling 

van het team. 

 

Het aanbod 
Een uitdagende functie in een informele organisatie met korte 

lijnen en gezellige collega's. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en 

ook het vertrouwen. Je komt te werken in het mooie centrum 

van Oisterwijk.  

BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ORDENING 

GEMEENTE OISTERWIJK 

 

 
Wat bieden wij 

+ € 4.494, - max bruto per 

maand bij een 36-urige 

werkweek 

+ Individueel Keuze Budget 

(IKB) 17,05% 

+  
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