
 

Coördinator Omgevingsmanagement (HBO/WO – fulltime) 

 

Voor een uitdagend project met als doel onderhoud van de uiterwaarden van de gehele 

Maas, zoeken we een Coördinator Omgevingsmanagement.  

Ingenieurs, aannemers en Rijkswaterstaat trekken gezamenlijk op in de voorbereiding 

en uitvoer van het project. Deze unieke samenwerking is de basis van het contract voor 

10 jaar. De platte organisatie die hiermee gecreëerd is, vraagt om betrokken, ambitieuze 

en verantwoordelijke medewerkers. Mensen die meedenken en meebouwen aan 

succes.  

Functieomschrijving 

Je stuurt een team aan van ongeveer 5 collega’s. Je bent samen met hen, het gezicht 

en aanspreekpunt van het project naar de omgeving. Langs de gehele Maas zullen de 

komende 10 jaar werkzaamheden uitgevoerd worden. Dit houdt in dat er duizenden 

perceel eigenaren /stakeholders betrokken zijn. Samen met jouw team zorg jij ervoor 

dat deze stakeholders gehoord worden en dat er afstemming plaatsvindt tussen alle 

partijen die dit project aangaan.  

Als Coördinator Omgevingsmanagement woon je de stuurgroep-vergaderingen bij. Je 

doet verslag van de werkzaamheden en deelt de resultaten van jouw team. Je stemt de 

werkzaamheden af met de betrokken aannemers en opdrachtgever. Je bereidt 

vergunningsprocedures voor en draagt zorg voor de juiste toepassing van de 

omgevingswet en -regelgeving. Je adviseert de stuurgroep over de wijze waarop de 

project werkzaamheden en de belangen van de stakeholders in de omgeving het beste 

worden afgestemd.  

Je coördineert de werkzaamheden van jouw team en geeft sturing. Je motiveert jouw 

team om het beste resultaat te halen en creëert een prettige werksfeer. Je werkt hierbij 

gestructureerd en effectief. Je bent stressbesteding, verantwoordelijk en flexibel in je 

aanpak, tijd en werkplaats. Daarnaast bezit je kennis en kunde van de omgeving of ben 

je bereid die je snel eigen te maken. 

Taken die tot jouw functie behoren zijn: 

• Het coördineren en uitvoeren van stakeholderanalyses en opstellen van 
omgevings- en communicatie-strategieën en plannen  

• Adviserende rol richting de stuurgroep en opdrachtgever 
• Coördinerende en verantwoordelijke rol in het vergunningsproces 

• Het verzamelen en voorbereiden van de juiste informatie om het besluitproces 
vlot te laten verlopen; 

• Het coördineren en naleven van de vergunningsvoorwaarden; 

• Contact met de omgeving, stakeholders 
• Aansturen van de projectcommunicatie project-breed 



 

• De procedures van klacht-afhandeling inrichten en optimaliseren; 
• Bepalen welke communicatiemiddelen toegepast worden en coördineren op 

uitwerking uitwerken en implementatie; 
  

Gevraagde kennis en kunde: 

• Je hebt ervaring in een leidinggevende rol 
• Je hebt ervaring en affiniteit met bijv. natuur/ ecologie of cultuurtechniek 

• Je hebt een relevante HBO/WO studie afgerond 
• Je hebt uitstekende communicatieve- en adviesvaardigheden met gevoel voor 

relaties en verhoudingen 
• Je hebt een inlevende en oplossingsgerichte houding en bent proactief  
• Je presteert zowel zelfstandig als in een team goed en werkt gestructureerd 

• Je hebt kennis van de omgevingswet en vergunningsprocedures 

• Je bent flexibel in je inzetbaarheid zowel in tijd als in plaats 
 

Wat biedt onze opdrachtgever: 
• Afhankelijk van je kennis en ervaring word je ingeschaald tussen de 4500 en 

5500 bruto obv 40 uur. 

• Een dynamische werkomgeving binnen een innovatief samenwerkings-concept 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemers 

• Werk dat bijdraagt aan de toekomst van de natuur in Nederland 
 

Hebben wij je nieuwsgierig gemaakt? Neem dan voor meer info contact op met Jolka 

Jacobs via 085-0607635 


