
 

Juridisch adviseur Toezicht, Handhaving en Veiligheid 
32 uur 

 
Zoveel mensen, zoveel wensen. Ieder mens heeft zijn eigen wensen als het gaat om hoe hij of zij wil wonen, 
ondernemen en leven. Daar hoort ruimte bij, maar het vraagt ook om regels. Wil jij je juridische talent hiervoor 
inzetten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wat ga je doen? 
Je begeleidt alle voorkomende juridische werkzaamheden. Het opstellen van vooraankondigingen, behandelen 
van zienswijzen, opstellen van lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boetes op het gebied 
van het omgevingsrecht. Je verdedigt primaire besluiten bij bezwaar en (hoger) beroep. Samen met je collega’s 
zorg je voor de juridische kwaliteitszorg van processen en beslissingen.  
 
Jij? 
Bent een resultaatgerichte, zelfstandige op samenwerking gerichte juridisch adviseur die een flexibele manier 
van werken en denken heeft. Ook heb je een heldere, prettige manier van communiceren, met aandacht voor 
proces en relatie. Je staat sterk in je schoenen, bent verantwoordelijk, pro-actief en klantgericht. Voor 
inwoners, ondernemers en je collega’s ben je een constructieve en laagdrempelige sparringpartner. Wij 
verwachten dat je breder kunt kijken dan alleen met een juridische bril.  
 
Verder heb je: 

 hbo werk- en denkniveau; 

 een afgeronde opleiding Rechten specialisatie Staats- en Bestuursrecht is mooi meegenomen; 

 lokale kennis is een grote meerwaarde; 

 gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. 
 
En wij? 
Werken als één werkorganisatie voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De gemeenten 
hebben nog een eigen college, raad en manier van werken. Werken bij de BUCH betekent werken voor zo’n 
101.000 inwoners, ondernemers en bezoekers. En dat in een groen gebied aan de kust van Noord-Holland rijk 
aan strand, duinen, bos en polder. We werken vanuit vijf domeinen: Bedrijfsvoering, Samenleven, Inwoners & 
Ondernemers, Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Openbare Ruimte.  
 
Bij ons start je met een introductieprogramma zodat jij je snel thuis voelt. Wij hebben een eigen BUCH 
Academie; één plek waar je opleidingen, trainingen en lezingen kunt krijgen én geven.  
Briljante ideeën ontstaan niet alleen tussen 9-17 uur, daarom bepaal jij waar en wanneer je werkt. Ook thuis 
zorgen wij voor een goede werkplek met een thuiswerkvergoeding. Ga je naar kantoor? Dan heb je keuze uit 
drie locaties! Jouw team komt bij elkaar in Castricum. Natuurlijk vergoeden wij de reiskosten die je maakt om 
naar kantoor te komen. 
 
Verder bieden wij: 

 een bruto maandsalaris tussen € 3.090,00 en € 4.671,00 (schaal 10) bij 36 uur; 

 een Individueel Keuzebudget van 17,05% op je salaris wat je kunt gebruiken om te laten uitbetalen, 
voor extra verlof of je sportschoolabonnement en museumkaart; 

 ruim 5 weken vakantie per jaar; 

 een laptop en telefoon van de zaak; 

 wij zijn aangesloten bij het ABP pensioenfonds. 
 
Ons team (Toezicht, Handhaving en Veiligheid) valt onder domein Ruimtelijke ontwikkeling en bestaat uit 40 
collega’s, onderverdeeld in 4 clusters. BOA’s, toezichthouders bouw, juristen en openbare orde & veiligheid. Jij 
valt onder het cluster juristen. Wij zijn een hecht team, werken fijn samen en helpen elkaar waar nodig. Naast 
de directe collega’s hebben wij nog zo’n 800 enthousiaste collega’s die klaar staan voor onze inwoners, 
ondernemers en bezoekers.  
 
 
 



 

Leuk? 
Leuk! Stuur snel, uiterlijk 8 december, je sollicitatie naar solliciteren@debuch.nl. Als wij eerder de geschikte 
kandidaat gevonden hebben, sluiten wij de vacature. Wil je eerst nog wat meer informatie of weten hoe een 
dag als Juridisch adviseur THV eruit ziet? Remi Westbroek helpt je graag verder. Je kunt hem bellen of appen 
via 06-10882189. 

 
Matchen we? 
Zijn we allebei enthousiast, dan bellen wij je om je uit te nodigen voor de selectie. 
De selectie bestaat uit een 1e en eventueel 2e sollicitatiegesprek gevolgd met een arbeidsvoorwaardengesprek. 
Het voorleggen van een casus kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. 

  
Na de selectie nog steeds enthousiast? Dan krijg je een jaarcontract aangeboden met uitzicht op een vaste 
baan. 

 
Bij de BUCH hanteren we een screeningsbeleid. Dit houdt in dat we van iedereen die bij ons komt werken een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opvragen.  
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