
 
 

        
   

 
 

De gemeente Loon op Zand is een gemeente met grote ambities. Onze 160 medewerkers en ons bestuur werken 
daar hard aan. Dat doen zij samen met inwoners en met maatschappelijke-, zakelijke- en overheidspartners. 
Met onze inwoners willen we toegroeien naar een vorm van integrale samenspraak. In de samenwerking met 
andere partners zoeken we steeds naar die partij die het best past bij het te boeken resultaat. Bij complexe of 
gemeente overstijgende opgaven geven wij de voorkeur aan samenwerking met onze regiogemeenten in Hart van 
Brabant. Onze medewerkers kunnen rekenen op veelzijdig werk, korte communicatielijnen en een grote mate van 
zelfstandigheid. 
 
We zoeken een nieuwe collega voor de functie:  
 

Aankomend coördinator Wabo 
 (36 uur per week) 

 

 
Wat ga je doen? 
Samen met collega’s van diverse afdelingen en met externe partijen, werk je als Wabo- coördinator aan de 
integrale aanpak van projecten en aanvragen op het fysieke terrein. Jij hebt daarbij de focus op het stroomlijnen 
van de integrale afhandeling van Wabo- aanvragen en op inhoudelijke advisering. In het kader van de 
Omgevingswet denk je mee over de invoering daarvan.  
 

 Je signaleert verbetermogelijkheden in werkprocessen, je stelt hiervoor adviezen op en je zorgt voor de 
implementatie. Je benut input van collega’s in de organisatie en je bent alert op signalen van bewoners. 

 Je verdeelt de verzoeken en de aanvragen Wabo binnen het team. Je checkt of de aanvraag volledig is, je 
beoordeelt welke stappen nodig zijn voor de afhandeling en je zet de aanvraag uit.  

 Je bent aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en medewerkers. Je handelt vragen en eventuele 
klachten af of je zet ze gericht uit. Je instrueert waar nodig collega’s in de organisatie over werkwijze en 
procedures. 

 Je participeert in projecten Ruimtelijke Ontwikkeling, je adviseert projectleiders op Wabo- inhoudelijke 
aspecten en je houdt bouwplantoetsers op de hoogte van aankomende projecten. 

 Je toetst ook zelf bouwplannen op ontvankelijkheid, al dan niet vergunningvrij bouwen, bestemmingsplan 
en bouwbesluit. 

 Je bent secretaris van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  
 
 
Onze visie op dienstverlening 
We luisteren naar onze inwoners, weten wat er speelt en kennen de vraag achter de vraag. 
We kijken wat nodig en mogelijk is binnen afgesproken kaders en tonen lef en creativiteit in onze adviezen. We 
benutten feedback van inwoners om onze dienstverlening te verbeteren. 
 
 
Wie zoeken wij? 
Je hebt bouwkundige kennis en een HBO- werk en denkniveau. Bij voorkeur heb je ervaring op het gebied van 
Wabo. Je hebt zin in een baan waarin je met meer bezig bent dan alleen techniek, want je hebt meer in je mars. 
Zoals: talent voor het stimuleren van samenwerking; gedrevenheid om zaken voor elkaar te krijgen en kwaliteiten 
om draagvlak te creëren. Je beschikt over een goed beoordelingsvermogen: je ziet wat in een bepaalde situatie 
nodig is en je bent in staat om nieuwe wegen te bewandelen om zaken voor elkaar te krijgen. Je handelt met tact 
en mensen vinden het makkelijk om je te benaderen. Je reageert constructief en effectief op weerstand. Je 
communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk. 
Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag. 
 
 



 
 

Wat bieden wij? 
We bieden je een mooie kans om door te groeien naar een allround Wabo- coördinator. Dit is een structurele 
functie. We starten met een jaarcontract en een gericht inwerk- en opleidingsprogramma. Het salaris is gekoppeld 
aan aanloopschaal 9 en afhankelijk van je achtergrond (max  €3805,00 bruto per maand bij 36 uur). Daarnaast krijg 
je een Individueel Keuzebudget van 17,05% van je salaris. Je groeit door naar functieschaal 10 (max € 4225,00 
bruto). We kennen geen vergoeding voor woon- werkverkeer, gunstige fiscale uitruil is wel mogelijk.  
Onze bedrijfscultuur is informeel, uitdagend en to-the-point. We werken overwegend digitaal en kennen een 
flexibel kantoorconcept. De functie is structureel.  
 
 
Meer weten?  
Voor vragen neem je contact op met Corrie Laming, adviseur Personeel en Organisatie, via 
c.laming@loonopzand.nl of 06 25642632. Je kunt tot en met 17 november 2019 solliciteren. Gebruik hiervoor deze 
link: https://bit.ly/2WrkoNx  Een assessment-onderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.  
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