
Sta je voor een goede dienstverlening?  
Vind je het leuk om samen een team op te bouwen?  
Zie je kansen en ben je proactief?  
 
Dan zoekt de gemeente Bladel jou!  
Met het nieuwe team Vergunningen, Toezicht en Handhaving bouwen 
wij aan een klantgerichte dienstverlening. Voor deze afdeling zijn we op zoek naar:  
 

Casemanagers Wabo  
24-36 uur per week  
 
Kruip in de huid van… 
Als kennisspecialist in (omgevings)vergunningaanvragen heb je elke dag met veel partijen en belangen van 
doen. Je behandelt en voert de regie bij (omgevings)vergunningaanvragen, denkt mee met de klant en zoekt 
naar oplossingen op maat. Je coördineert de afhandeling van de aanvraag en leidt het proces in goede ba-
nen. Dit doe je samen met collega’s, externe specialisten en initiatiefnemers. Ook doe je voorstellen om pro-
cessen te verbeteren en heb je een goed ontwikkelde bestuurlijke antenne. Je vindt het leuk om samen te 
werken met collega’s, te bouwen aan het team en je vakinhoudelijke kennis te delen en verder te ontwikke-
len. Voor de afhandeling van bezwaren en beroepen lever je inhoudelijk advies. Als spin in het web ben je 
vanzelfsprekend oplossingsgericht, doortastend en beschik je over goede communicatieve vaardigheden. 

Aan de slag bij…  
Gemeente Bladel is een gemeente met veel jonge en bevlogen professionals. Team VTH is een nieuw team 
dat onderdeel uitmaakt van de afdeling Dienstverlening & Bedrijfsvoering. De lijntjes zijn kort en je krijgt alle 
ruimte om mee te bouwen aan de gemeentelijke dienstverlening. Ook zijn er veel mogelijkheden om jezelf te 
ontwikkelen. 

 
We matchen als… 
Onderstaande checklist vinden we erg belangrijk. Kun je alles afvinken? 

 Je hebt een dienstverlenende instelling en bent op de hoogte van wat er speelt in het vakgebied; 

 Je bent procesmatig sterk, klantgericht, doortastend, stressbestendig en bewaakt de termijnen; 

 Je bent een enthousiaste, proactieve collega en beschikt over zelfreflectie; 

 Je werkt integraal, klantgericht en je bent resultaatgericht; 

 Je formuleert complexe vraagstukken en vervelende boodschappen helder en eenvoudig; 

 Je hebt een diploma op HBO-niveau, bij voorkeur aangevuld met specialistische opleiding ambtenaar 
bouw- en woningtoezicht II; 

 Je hebt kennis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bestemmingsplannen en, bij voorkeur 
ook het Bouwbesluit; 

 Je hebt ervaring met digitale (VTH)applicaties;  

 Kennis van de Omgevingswet is een pré. 

Geen vinkje? Geen nood! We gaan ook graag in gesprek met kandidaten die zich nog op een of meerdere 
aspecten willen ontwikkelen. 

Onze waardering voor jou… 
In ruil voor jouw kwaliteiten bieden wij een veelzijdige functie in een vooruitstrevende gemeente waar je on-
der andere: 
- eindeloos kunt leren en ontwikkelen; 
- een opleiding kunt volgen die bij je past;  
- een cadeautje van netto € 513,- per jaar krijgt, waarmee je kunt doen wat je wilt. 
- gebruik kunt maken van ons uitgebreide vitaliteitsprogramma; 
 
Je ontvangt een salaris van maximaal € 4.208,- bruto per maand (schaal 9 CAO Gemeenten) gebaseerd op 
een werkweek van 36 uur. Voldoe je nog niet aan alle functie-eisen of heb je nog geen relevante werkerva-
ring opgedaan, dan start je in aanloopschaal 8.  
Naast je salaris is er een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto salaris. Dit budget kun je beste-
den zoals je wilt; bijvoorbeeld door extra vakantiedagen te kopen of door een uitkering in geld te kiezen.  
Het betreft een vast dienstverband. Je start met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur 
van één jaar. Als het wederzijds klikt, dan zetten we dat om in een vast dienstverband. 



 
Over de organisatie… 
We zijn een organisatie met weinig hiërarchische lagen en korte lijnen met het bestuur. Het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven wordt gestimuleerd. Je kunt hier zijn wie je bent. Meer weten over onze organisatie? Be-
kijk deze infographic. 
 
Solliciteren...  
Enthousiast? Solliciteer dan vóór 18 november 2022 via deze website middels onderstaand sollicitatieformu-
lier. Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Janneke Vermeulen, Kwartiermaker VTH, via 
tel. 06-53503472 (bereikbaar op maandag en woensdag). Voor vragen over de procedure kun je terecht bij 
P&O De Kempen via 0497-650640. 
 
P&O de Kempen is het samenwerkingsverband van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De 
Mierden op het gebied van personeel en organisatie.  
 
 
 


