
   

  

FUNCTIEPROFIEL 
 
Opdrachtgever: Omgevingsdienst Noord-Veluwe 
Functienaam: Directeur (tijdelijke aanstelling) 
Werklocatie:  Harderwijk  
 
 
1. ORGANISATIE 
Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. In 
opdracht van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Hattem, Heerde en 
de provincie Gelderland verstrekt de organisatie omgevingsvergunningen en ziet erop toe/handhaaft dat 
bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu (-veiligheid). Daarnaast adviseert 
zij haar opdrachtgevers over verschillende specialistische (milieu)onderwerpen en milieuplanologie. Ook 
voert ODNV  voor haar partners programma’s en projecten uit op het vlak van bodem, externe veiligheid en 
geluid. Steeds meer opdrachten en projecten op het vlak van energie, klimaat en duurzaamheid worden aan 
ODNV in opdracht gegeven. ODNV is voor bedrijven en inwoners in de regio de uitvoeringsorganisatie voor 
milieuzaken. De organisatie heeft hart voor de omgeving en de mensen om haar heen, streeft naar excellente 
dienstverlening en gaat voor continuïteit en aantrekkingskracht.  
 
ODNV  is onderdeel van het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten. De zeven Gelderse Omgevingsdiensten 
werken intensief samen en hebben onderling verschillende taken/portefeuilles verdeeld; de zogenaamde 
stelseltaken. ODNV voert de stelseltaak Coördinatie van de boa’s en Bestuurlijke strafbeschikking milieu 
(BSBm) uit. 
 
ODNV werkt volgens het principe van opgavegericht werken: mensen en kennis worden georganiseerd ten 
dienste van het vraagstuk. De organisatie zet in op eigenaarschap en ontwikkeling op individueel, team- en 
organisatieniveau, waarbij de aansturing vooral faciliterend en coachend is. De organisatie is ‘plat’ en 
informeel: eigen inbreng van medewerkers wordt gestimuleerd en de lijnen tussen collega’s, teams en 
management zijn kort. Gezamenlijk werkt men aan een prettige en succesvolle organisatie. ODNV is bij de 
oprichting gestart als uitvoeringsdienst. Vanuit het opgebouwde vertrouwen bij haar opdrachtgevers is 
ruimte ontstaan om door te groeien naar rol van samenwerkingspartner. Hierbij is ODNV richtinggevend 
vanuit haar vakgebied waarbij doorgroei naar informatiedienst een van de opgaven voor de toekomst is. 
Door in te spelen op veranderingen, wordt invulling gegeven aan de missie: het stimuleren van mensen tot 
een betekenisvolle bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving.  
Zo’n 45 betrokken medewerkers zijn verdeeld over de teams Vergunningen, Handhaving, Advies en het 
Bedrijfsbureau. Voor meer informatie zie www.odnv.nl 
 
 
2.  VERDIEPING 
ODNV bevindt zich in een dynamische en snel veranderende omgeving waarbij 5 dominante ontwikkelingen 
zijn te onderscheiden: 

 Invoering omgevingswet; 

 Maatschappelijke ontwikkeling, onder andere toename complexiteit en verbreding in het werk; 

 Transformatie naar Informatiedienst, kennis en data; 

 Blijven van een aantrekkelijk werkgever 

 Aanbeveling van Aartsen: inzetten op robuuste omgevingsdiensten. 
Deze ontwikkelingen vragen de komende jaren nadrukkelijk de aandacht van de organisatie. De relatie met 
de opdrachtgevers, samenwerking met (keten)partners en daarmee het draagvlak voor de rol en positie van 
ODNV zijn hierbij van groot belang.  

http://www.odnv.nl/


   

  

In de context van bovengenoemde ontwikkelingen, heeft het Algemeen Bestuur besloten om samen met 
naburige Omgevingsdienst Veluwe-IJssel (OVIJ) een verdiepend onderzoek naar een niet vrijblijvende 
samenwerking in gang te zetten. Een eerste Quick scan laat zien dat een verdergaande vorm van 
samenwerking of een fusie met de OVIJ de twee meest logische scenario’s zijn. Beide scenario’s hebben voor- 
en nadelen en het draagvlak voor beiden is zeer wisselend. 
 
Gezien de complexe dynamiek, de veranderkundige opgaven en het feit dat de huidige directeur van ODNV 
per 1 september afscheid van de organisatie neemt, heeft het Algemeen Bestuur besloten om vanaf 1 
september (of zo snel als mogelijk) een tijdelijk directeur te benoemen tot tenminste 1 januari 2023. De 
mogelijkheid van een verlenging met een half jaar of een jaar is aanwezig. 
 
 
3.  DE FUNCTIE 
Voor de tijdelijk directeur wacht er een prachtige opdracht: de doorontwikkeling van uitvoeringsorganisatie 
naar samenwerkingspartner voor gemeenten en provincie, blijft de komende periode een belangrijk 
aandachtspunt. De eerdergenoemde ontwikkelingen vragen om leiderschap, samenwerking en vertrouwen. 
Zowel binnen de organisatie als daar buiten.   
In het kader van bovengenoemd verdiepend onderzoek, behartigt u de belangen van de organisatie en 
medewerkers. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de nabijheid, continuïteit en kwaliteit van 
de dienstverlening aan de opdrachtgevers.  Van u wordt dan ook verwacht dat u affiniteit heeft met het brede 
werkveld en dat u een visie heeft op de toekomst van omgevingsdiensten. Hierin vervult u een 
gezichtsbepalende rol richting Bestuur, Provincie Gelderland, OVIJ en medewerkers ODNV. 
U draagt zorg voor de organisatieontwikkeling en strategie en bent verantwoordelijk voor de uitvoering 
hiervan. Belangrijk onderdeel is het investeren in de relatie en de samenwerking met de 
partners/opdrachtgevers. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

 Integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie inclusief de bedrijfsvoering van  ODNV; 

 Stuurt op effect, kwaliteit, resultaat en op een samenwerkingsgerichte realisatie van de 
overeenkomsten met de acht opdrachtgevers; 

 Eerste adviseur van het dagelijks en algemeen bestuur, verbindt de ambtelijke en bestuurlijke 
processen. 

 Lid van het Directeurenoverleg Gelders Stelsel en mede verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van het Stelsel. 

 Direct leiding geven aan de drie managers op de verschillende teams; 

 Bestuurder in de zin van de WOR. 
 
 
4.  PROFIEL  
U bent een verbindend en energiek leider, die beschikt over kennis van het werkveld en een visie op de 
toekomst. U bent bestuurlijk sensitief, in staat medewerkers te coachen, te inspireren en te motiveren.  
U staat voor de organisatie, zoekt de dialoog met de medezeggenschap, bewerkstelligt synergie, stimuleert 
samenwerking binnen en buiten de organisatie en bevordert opgavegericht werken. U bent een netwerker, 
analytisch, daadkrachtig, besluitvaardig en u heeft inlevingsvermogen. U bent een zeer ervaren manager, 
bedrijfsmatig sterk, met de nodige zelfreflectie en in staat om te sturen op effect. 
 
U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en ruime (eind-) verantwoordelijke en leidinggevende 
ervaring binnen een bestuurlijk complexe organisatie. U bent ervaren in het omgaan met een dynamische 
externe omgeving met diverse stakeholders en uiteenlopende belangen. Als gezegd heeft u ervaring of 



   

  

vergaande affiniteit met de producten en dienstverlening van ODNV en u bent ervaren op het gebied van 
bedrijfsvoering en samenwerkingsprocessen. 
 
 
5.  AANBOD 
ODNV biedt u de mogelijkheid om u als directeur in een tijdelijke aanstelling te verbinden aan een organisatie 
met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en uitstekende dienstverlening. U staat garant voor de 
doorontwikkeling van de organisatie in een dynamisch speelveld met veel en uiteenlopende stakeholders. 
Daarnaast bent u verantwoordelijk om nader en verdiepend te onderzoeken waar de robuuste toekomst van 
de ODNV zal liggen: zelfstandig maar met intensivering van de samenwerking met de OVIJ of als nieuwe fusie-
organisatie met diezelfde OVIJ.  
 
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Geert-Jan Plette, senior consultant BeljonWesterterp via 
telefoonnummer 06-22421363 of geertjan.plette@beljonwesterterp.nl. 
 
Indien u interesse heeft is het raadzaam om per omgaande te reageren via onze website. In week 33 en 34  
zullen de oriënterende gesprekken plaats vinden en op 2 september (ochtend) de gesprekken bij de ODNV. 

mailto:geertjan.plette@beljonwesterterp.nl

