
Vacature Inspecteur Illegale bouw of achterstallig
onderhoud Haagse Pandbrigade

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid leefbaarheid van Den Haag? Wil jij er voor zorgen
dat inwoners van Den Haag veilig kunnen wonen? Ben je proactief, besluitvaardig, accuraat én heb je een
bouwkundige opleiding op mbo of hbo niveau? Dan is de vacature van inspecteur illegale bouw of
achterstallig onderhoud bij de Haagse Pandbrigade iets voor jou!

Als inspecteur heb je een belangrijke rol in de onderzoeken naar mogelijke illegale verbouwingen of slecht
onderhoud. Je hebt hierin een onderzoekende en beslissende rol. Samen met een team van
collega-inspecteurs en juridisch medewerkers zorg je dat de stad leefbaar is en woningen veilig zijn voor
de bewoners.



Wat ga je doen?
Als inspecteur word je onderdeel van de nieuwe opgavegerichte teams van de Haagse Pandbrigade. In
samengestelde teams werk je proactief aan de verschillende opgaven, zoals, illegale aanbouw aan
panden of slecht onderhoud van huurwoningen waardoor panden onveilig of zelfs onbewoonbaar zijn.
Samen met jouw team ga je aan de slag om de eigenaren te vinden en ondermijning te voorkomen.

Jouw taak als inspecteur is om op pad te gaan, panden te bezoeken en te onderzoeken hoe de
problemen ontstaan. Je legt niet alleen boetes op, maar je onderzoekt waar de problemen vandaan
komen. Door de problemen aan te pakken, zorg jij dat de stad structureel verbeterd en leefbaarder wordt.
Je wordt daarbij bijgestaan door juridische collega's, die zorgen dat op basis van jouw inspectierapport
juridische sancties worden opgelegd. Samen met ketenpartners zoals de politie en de sociale dienst
zorgen jullie ervoor dat de acties werkelijk leiden tot het bestrijden van overtredingen, misstanden en
ongewenst gedrag.

Je staat er als inspecteur niet alleen voor. Met 10 nieuwe collega's gaan jullie er voor zorgen dat de
opgave gerichte aanpak een succes wordt en dat jullie de stad veiliger en leefbaarder maken. De andere
70 collega's delen hun kennis en ervaring, nemen jou mee op pad en leren jou het vak. Zij zorgen er voor
dat jij je straks welkom voelt, je met vertrouwen aan de slag gaat en jij jezelf optimaal kunt ontwikkelen in
een fantastische nieuwe en zinvolle baan.

Over De Haagse Pandbrigade Gemeente Den Haag....

Met ruim 70 medewerkers van de Haagse Pandbrigade, onderdeel van de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling, werken we aan een eerlijke, bereikbare, veilige en leefbare woningvoorraad in gemeente
Den Haag. Wij zien toe op de bouw- en woonregelgeving en handhaven deze. We houden ons bezig met
woonfraude, illegale bouw, achterstallig woningonderhoud en onrechtmatig gebruik van woningen. We
nemen meldingen aan, voeren inspecties uit en zorgen dat misstanden worden opgelost en ongewenste
situaties beëindigd. Dit doen we in samenwerking met de inwoners en verschillende ketenpartners in de
stad. We werken integer, rechtvaardig en professioneel. Wij zetten ons in voor een rechtvaardige,
veerkrachtige en verbonden stad en een omgeving waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

De Haagse Pandbrigade zit in de transitie naar opgavegericht werken. Dit betekent dat de teams
integraal verantwoordelijk worden en samen problemen aanpakken. Samen met 10 andere nieuwe
collega's ga je meehelpen deze nieuwe werkwijze tot een succes te maken.

Jij…

o hebt een mbo of een hbo opleiding in een relevante richting, zoals mbo bouwkunde of je hebt relevante
vakopleidingen in bouwkunde gedaan.

o hebt aantoonbare affiniteit op het gebied van handhaving of fraudebestrijding;
o bent in staat een probleemanalyse te maken en een heldere rapportage op te stellen;
o bent maatschappelijk betrokken en klantgericht;
o bent zelfstandig en durft besluiten te nemen;
o hebt rijbewijs B of bent bereid die op korte termijn te halen;
o hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;



o bent bereid ook 's avonds te werken.

We streven in ons team een afspiegeling van de diversiteit in de samenleving na.

Arbeidsvoorwaarden
Ben je benieuwd naar onze arbeidsvoorwaarden? De belangrijkste hebben we op een rij gezet:

o Een éénjarig contract. Bij goed functioneren volgt een vaste aanstelling;
o Bruto salaris afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, tussen € 2.170 en € 3.591 bruto per maand

(exclusief onregelmatigheidstoeslag);
o Een 36-urige werkweek en de ruimte om compensatieverlof op te bouwen (32 uur is bespreekbaar);
o Een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt

inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het
stadhuis.

Waar?
Gemeente Den Haag

Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast geworden? Wij hebben drie vragen opgesteld om te beoordelen of jij de passende
kandidaat voor deze functie bent:

1. Waarom vind jij het een mooie kans om als inspecteur aan de slag te gaan bij de Haagse
Pandbrigade?
2. Wat maakt jou geschikt als inspecteur bij de Haagse Pandbrigade?
3. Welke ervaring en expertise breng jij mee om deze functie succesvol in te vullen?

De antwoorden kun je in briefvorm samen met jouw CV, uiterlijk 19 april toesturen.

Na het ontvangen nemen we binnen 2 weken contact op voor een online kennismakingsgesprek met een
recruiter van YSE. Als dit positief verloopt, word je uitgenodigd voor een selectieochtend of -middag op
één van de kantoren van gemeente Den Haag.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

De startdatum voor deze functie bepalen we samen met jou, maar is in mei, juni of juli 2021.

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Je kunt ons mailen op recruitment@yse.nl of een bericht sturen
via WhatsApp op 06-3601 0936. We mailen of bellen je dan terug.

Wij werken in de sollicitatieprocedure voor deze functie samen met YSE (www.yse.nl).

Je kunt hier solliciteren op de website van YSE.

http://www.yse.nl
https://yse.nl/vacatures/144-inspecteur-haagse-pandbrigade

