
Functienaam 

Stadsdeelinspecteur 

 

Vacature nr 

XXX-2016-0006 

 

Ben jij een bouwkundige met sociale vaardigheden en doorgroei potentie? 

 

Samen bouwen aan de stad van vandaag en die van morgen. 

 

Functieomschrijving 

Jij houdt toezicht op sloop-, en ( ver)bouwactiviteiten en controleert of de uitvoering en de 

uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de vergunning en de wet- en regelgeving.   

 

De veiligheid van derden, met name in de openbare ruimte en naastgelegen percelen moet 

tijdens de uitvoering gewaarborgd zijn. Ook omgevingshinder en schade aan gebouwen als 

gevolg van sloop- en (ver)bouwwerkzaamheden moet voorkomen worden. Daarom beoordeel 

je vóóraf  of de (voorgestelde) maatregelen afdoende zijn. Je stuurt indien nodig bij en 

bewaakt de nakoming van de afspraken en de voorzieningen tijdens de uitvoering. Je bent 

betrokken bij de (bouwkundige) brandpreventieve maatregelen in het kader van de 

brandveiligheid. 

 

Bij bouwklachten onderzoek je die en stel je de te nemen maatregelen vast. Ook ben je 

betrokken bij evenementen. Je hebt een adviesrol vóór vergunningverlening en je begeleidt en 

controleert de veiligheid van (o.a.) het terrein, de tenten, de podia en de tribunes etc. vóór 

aanvang van het evenement. Deelname aan een 24/7 semafoondienst kan tot de 

mogelijkheden behoren in deze functie.    

  

Je werkt risicogericht, proactief en intensief samen. Zowel met collega’s die zich bezighouden 

met de vergunningverlening, de constructieve samenhang  en de bouwfysische aspecten, als 

ook met de collega’s van de Bestuursdienst, de dienst Stadsbeheer  en de Veiligheidsregio 

Haaglanden. 

 

Je verstrekt informatie aan bouwers, initiatiefnemer, belanghebbenden. 

 

Afdeling 

Vergunningen & Toezicht (DSO) 

De afdeling Vergunningen en Toezicht (V&T) houdt zich bezig met de kwaliteit en de 

(omgevings)veiligheid van de te realiseren bouwprojecten in de stad. De kernactiviteit van de 

afdeling is het behandelen van aanvragen voor Wabo-vergunningen en het toezichthouden op 

de uitvoering daarvan. V&T telt ruim 100 fte en bestaat uit vier teams. Er zijn twee 

gebiedsteams, het team Bouwconstructies en bouwfysica/bouwecologie en het team Kennis & 

Kwaliteit. 

 

De afdeling voert haar kernactiviteiten op een kwalitatief hoog niveau uit. Procesverbetering 

en klantgericht werken staan hoog in het vaandel. Het vakgebied van de afdeling is volop in 

beweging. Dit vraagt om een actieve en positieve instelling en bijdragen aan veranderingen en 

verbeteringen.   

 

 



Salarisschaal       Schaal 10 (3985) 

Aantal uur per week     36 

Betreft het een moeilijk te vervullen vacature?  Ja 

Soort dienstverband      Vaste aanstelling 

Einddatum dienstverband;  

Functietype      Inspectie/toezicht 

Functiecategorie     MBO/HBO(/WO) Uitvoerend 

Functiefamilie (HGF)     Toezicht en handhaving 

Functieprofiel (HGF)     Expert B 

Vakgebied      Stedenbouwkundig/ruimtelijke ordening 

Behoort een assessment tot de procedure?  Ja 

Opleidingsniveau     HBO / HBO 

 

Kennis en vaardigheden 

Als toezichthouder beschik je over bouwtechnische en  wetskennis op hbo-niveau. Jouw 

sociale vaardigheden zijn goed. Daarbij heb je de opleiding ABW (Ambtenaar Bouw- en 

Woningtoezicht) afgerond of ben je bereid deze opleiding te volgen. Verwacht wordt dat deze 

functie gaat veranderen, waarbij de focus zal verschuiven van toetsen naar regisseren. 

 

Competenties 

Besluitvaardigheid, 

Drukbestendigheid; 

Initiatief 

Overtuigingskracht; 

Probleemanalyse; 

Tact; 

 

Voor meer informatie: 

 

Vincent Hilhorst 

Adjunt Teammanager Gebieden 
vincent.hilhorst@denhaag.nl 

mailto:vincent.hilhorst@denhaag.nl

