
   
 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

 Algemeen directeur 
 
 Stevig, charismatisch leider en boegbeeld met het vermogen 

intern en extern te verbinden 
 

 
Standplaats: Tilburg 

  
 
 
1. ORGANISATIE 
 
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft een duidelijke missie: zichtbaar samen 
werken aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving. De gemeenten en provincies zien het liefst 
tevreden inwoners, die in een veilige, gezonde leefomgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Er 
zijn verschillende wetten en regels die het milieu en de leefomgeving moeten beschermen. Denk 
hierbij aan thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en geluidsoverlast, 
maar ook aan het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. In Midden- en West-Brabant ondersteunt 
de OMWB hierbij. De OMWB is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een regionale 
uitvoeringsdienst die VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en in toenemende 
mate adviestaken uitvoert voor de 25 gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant en de provincie 
Noord-Brabant op het gebied van milieu, veiligheid en leefomgeving. Elke dag opnieuw zetten ruim 
300 medewerkers zich volledig en met passie in om 1,2 miljoen mensen veilig te laten wonen, werken 
en recreëren, in een regio met zware industrie, veel agrarische bedrijven, multinationals, 
energiecentrales, recreatie, multimodale logistiek en fraai natuurgebied. De OMWB behoort tot de 
grootste omgevingsdiensten van Nederland.  
 
De OMWB is één van de zes omgevingsdiensten in Nederland die gespecialiseerd is in toezicht op zware 
risicovolle bedrijven die werken met veel gevaarlijke stoffen (BRZO-bedrijven). De OMWB beschikt 
daarnaast over een specialistische meetdienst op het gebied van bodem, water, geluid en lucht. Hierin 
onderscheidt de OMWB zich van de meeste andere omgevingsdiensten. Tegelijkertijd verandert er 
veel in de wereld van de omgevingsdiensten, waarbij zeker de komst van de Omgevingswet invloed zal 
hebben op de positionering in het krachtenveld van gemeenten en provincie en ketenpartners. Dit zal 
veel aandacht van de nieuwe algemeen directeur vragen. 
 
De OMWB is in 2013 door de gemeenten en de provincie opgericht. De OMWB is een jonge, ambitieuze 
organisatie, een organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. Sinds de oprichting is er veel gebeurd 
en in de afgelopen vier jaar is er door de huidige directeur toegewerkt naar een organisatie waarvan 
de basis staat en het dak er op zit. Tegelijkertijd zijn alle betrokkenen het er over eens dat de 
organisatie doorontwikkeld moet worden als het gaat om professionaliteit en executiekracht, maar 
wel voortbordurend op de bestuurlijk vastgestelde koers. De ambitie is om door te groeien naar hét 
expertise centrum op het gebied van de leefomgeving voor de deelnemende gemeenten en provincie. 

https://www.omwb.nl/home/bedrijven-met-gevaarlijke-stoffen/


   
 

 

 

 

 

 

De vanzelfsprekende deskundige advies- en sparringpartner van uitvoering naar brede 
omgevingsdienst, gericht op de leefomgeving. Dit is vertaald in drie strategische pijlers: een excellente 
uitvoering, een adaptieve dienst gericht op advies en maatschappelijke ontwikkeling en datagericht 
werken.  
 
In verband met het vertrek van de huidige algemeen directeur wegens pensionering zoekt de OMWB 
een opvolger die op een stevige en verbindende wijze leiding geeft aan de organisatie.  
 
Naar de website: https://omwb.nl en zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=3pXuuaHMtoc&vl=nl-NL 
 
Plaats in de organisatie 
 
Als algemeen directeur legt u verantwoording af aan het dagelijks bestuur. U geeft direct leiding aan 
de afdelingshoofden Uitvoering en Bedrijfsvoering en indirect aan 7 teammanagers. Tevens stuurt u 
de discipline Strategie en Ontwikkeling namens het MT aan. 
 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als algemeen directeur bent u verantwoordelijk voor het realiseren van de missie en visie van de 
organisatie. U zet de uitgezette koers door, u geeft richting en sturing aan de dienst, geeft kaders aan 
en bent koersvast. Tevens bent u extern gericht en acteert u op rijksniveau en op het niveau van 
gemeenten en provincie. Belangrijk onderdeel is het blijvend investeren in de relatie en de 
samenwerking met de gemeenten en de provincie en andere partners (alle omgevingsdiensten in 
Nederland , de brancheorganisatie omgevingsdienst.nl, de veiligheidsregio’s, GGD’en, waterschappen 
en rijksoverheid). Het werkveld van de OMWB speelt zich af in een dynamische omgeving waarin 
uiteenlopende maatschappelijke belangen, wettelijke veranderingen en bestuurlijke prioriteiten een 
rol spelen. U bent het boegbeeld die de organisatie vanuit een visie op de toekomst doelgericht leidt 
in een bestuurlijk en maatschappelijk complexe omgeving. Als verbindend leider werkt u aan het 
verder uitbouwen van vertrouwen zowel naar buiten als binnen de organisatie en u schakelt tussen 
medewerkers en ambtenaren van de gemeenten en provincie. In dat licht bouwt u actief aan een 
cultuur die stimulerend is voor de medewerkers en die uitnodigt tot professionele ontwikkeling en een 
attitude van gerichtheid op dienstverlening, samenwerken en kostenbewustzijn. U bent WOR-
bestuurder.  
 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Vervult een schakelfunctie in een complex politiek, bestuurlijk, publiek en maatschappelijk 
krachtenveld. 

 Draagt zorg voor de (ver)binding met en afstemming tussen gemeenten en provincie en de 
organisatie en zorgt voor een juiste positionering te midden van andere partners. 

 Onderhoudt en ontwikkelt een relatienetwerk op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. 

https://omwb.nl/


   
 

 

 

 

 

 

 Is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van een strategische visie en integrale 
beleidsontwikkeling, alsmede de interne besturing van de organisatie als geheel. 

 Is als directeur eindverantwoordelijk voor een resultaatgericht en integer functioneren van de 
organisatie, bevordert de daarvoor benodigde samenwerking en heeft oog voor de daarmee 
samenhangende interne en externe communicatie. 

 Voert (bestuurlijk) overleg om te komen tot afstemming over uitgangspunten en beleid en het op 
een lijn brengen van de vragen van bestuurders en ambtenaren. 

 Adviseert en ondersteunt de bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling. 

 Vertegenwoordigt de organisatie en behartigt standvastig haar belangen, ook daar waar 
zwaarwegende beslissingen moeten worden genomen; Durft tegenwicht te geven.  

 Geeft op inspirerende wijze leiding aan het ontwikkelen van en aansturen van de organisatie en 
creëert een bindend en samenwerkend werkklimaat, gericht op resultaat en draagvlak.  

 Investeert actief in de doorontwikkeling van de kwaliteiten van het management (als team). 

 Weet als WOR-bestuurder een constructieve relatie op te bouwen met de ondernemingsraad op 
basis van vertrouwen en wederzijds respect. 

 
 

 
4. PROFIEL 
 

 U beschikt over een academisch werk- en denkniveau. 

 U heeft een visie op brede maatschappelijke ontwikkelingen en kan de ontwikkeling van 
omgevingsdiensten hierin plaatsen. 

 U heeft ruime relevante en aantoonbare ervaring in een strategische positie binnen het publieke 
domein, u ‘snapt’ de politiek-bestuurlijke context. 

 U heeft ervaring in het leiden van veranderingsprocessen in een grote complexe organisatie. 

 U kent de typische kenmerken van een uitvoeringsorganisatie. U kunt beleid en uitvoering 
naadloos aan elkaar verbinden. 

 U bent gewend in een complex ambtelijk en bestuurlijk krachtenveld te werken, bent van nature 
open en innemend en u heeft een pragmatische  inslag. 

 U bent vooral een verbindend leider, gericht op synergie en samenwerking.  

 U heeft een open persoonlijkheid, met een enthousiasmerende en motiverende managementstijl 
en inlevingsvermogen.  

 U bent een faciliterend en coachend leider, die ook rolvastheid en eigenaarschap op alle niveaus 
in de organisatie stimuleert. 

 U bent bestuurlijk sensitief en een netwerker. 

 U toont daadkracht, bent resultaatgericht, duidelijk en standvastig. 

 U communiceert helder en transparant, bent onafhankelijk, benaderbaar, respectvol en 
empathisch. 

 U heeft affiniteit met de kenmerkende eigenschappen van leven en werken in het Brabantse.   
 
 

 
  



   
 

 

 

 

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Samenbindend leiderschap: als gezaghebbend leider (sociale) structuren en verbanden 
(uit)bouwen tussen bestuur, organisatie en maatschappelijke omgeving 

 Strategische visie: heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende 
mogelijkheden steeds voor ogen bij het ontwikkelen van het toekomstbeeld voor de organisatie  

 Opbouwen: vanuit een eigen toekomstbeeld ideeën, organisatie en professionals samenbrengen 
en ontwikkelen, kan inspirerend prikkelen en zo nodig gezaghebbend tegengas geven 

 Bestuurlijke sensitiviteit: eigen activiteiten afstemmen op politieke en bestuurlijke veranderingen, 
posities, belangen, beleid en gevoeligheden  

 Resultaatgerichtheid: actief inspannen om concrete resultaten en/of doelstellingen daadwerkelijk 
te bereiken  

 Samenwerken: (her)kennen van gemeenschappelijke doelen en deze samen met anderen binnen 
en buiten de organisatie verwezenlijken, is rolvast 

 Bedrijfsmatig maar mensgericht ingesteld, pragmatisch en daadkrachtig en toont lef 

 Begrijpt de financiële context waarin de deelnemers en opdrachtgevers opereren en zorgt met de 
organisatie voor een duurzaam evenwicht tussen wat moet en wat kan; geeft adequaat leiding aan 
het managen van schaarste, zoekt hierbij actief naar kansen, mogelijkheden en innovaties 

 
 

 
6. OMWB BIEDT U 
 
Het betreft een fulltime functie, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is 
afhankelijk van de kennis en ervaring die de kandidaat meebrengt. De functie is gewaardeerd in schaal 
16 Cao SGO. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Niek Weelinck 
06 21273705 
niek.weelinck@beljonwesterterp.nl 
 

 


