
 

“Ben jij de resultaatgerichte Toezichthouder Civiele werken?  
 
De gemeente Maasdriel ligt in de Bommelerwaard aan de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. De 11 dorpen, 
tussen de Maas en de Waal, maken samen een ondernemende gemeente met veel mogelijkheden voor 
wonen en werken in het rivierenlandschap. 
 
De organisatie is ingericht volgens een 2-laags managementmodel. De werkzaamheden worden verricht 
binnen vier teams, een stafbureau en het onderdeel programmamanagement. De organisatie werkt vanuit de 
principes van integraal management en projectmatig werken. In de dialoog met de klant, stakeholder, 
inwoner en ondernemer zoekt ze naar een optimaal resultaat. Vanuit het gegeven dat de organisatie een 
partner is, soms de regisseur, faciliteert zij daar waar noodzakelijk. De gemeente Maasdriel heeft een hoog 
bestuurlijk ambitieniveau, passend bij een sterk ondernemersklimaat. De sfeer is informeel en collegiaal; de 
organisatie kent een hands-on-mentaliteit. 
 
In de Bommelerwaard werken de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel verregaand samen. De  
beleidsterreinen Juridische zaken, Financiën, HRM en I&A zijn ondergebracht in de Bedrijfsvoeringseenheid 
Bommelerwaard.  
 
Het team Realisatie en Beheer telt ruim 25 medewerkers. Het team is op zoek naar een nieuwe collega die 
stevig in zijn schoenen staat, van aanpakken weet en er zin in heeft om er samen iets succesvols van te 
maken.  
 

Toezichthouder Civiele werken   
 

voor 36 uur per week 
 

Taken  
- Je hebt dagelijks toezicht op de uitvoering van civieltechnische projecten op het gebied van wegen, 

riolering, kabels en leidingen, groenvoorzieningen en waterhuishouding. 
- Je bewaakt de voortgang en het beoogde kwaliteitsniveau van werkzaamheden en zorgt voor de 

administratieve projectenregistratie. 
- Je bewaakt de kosten en het meer- en minderwerk gedurende de uitvoering. 
- Je stemt af met aannemers en controleert of de werkzaamheden van de aannemer zijn uitgevoerd 

conform het bestek. 
- Je legt de technische en administratieve gegevens vast.  
- Je bewaakt de planning en stemt af bij afwijkingen. 
- Je hebt contact met overheidsinstanties, bewoners, hulpdiensten en overige gebruikers over 

relevante praktische aspecten van de uitvoering. 
- Je bent het aanspreekpunt over lopende projecten en werkzaamheden.  
- Je hebt het totale overzicht over jouw projecten. 
- Je vervult, in afstemming met de projectleider, de rol van omgevingsmanager over projecten en 

werkzaamheden. 
 



 

 
 
Profiel 
Om deze taken goed uit te voeren zijn we op zoek naar een collega met het volgende profiel: 

• Minimaal een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur weg- en waterbouw. 

• Bij voorkeur ervaring als toezichthouder in de GWW-sector.  

• Kennis van wetgeving, gemeentelijk beleid en procedures. 

• Proactief, makkelijk toegankelijk voor professionele partners en onze inwoners. 
 

Kerncompetenties 

• Doel- en resultaatgericht werken 

• Klantgericht werken 

• Samenwerken 
 

Functie gebonden competenties 

• Vakbekwaam 

• Initiatief 

• Verantwoordelijkheid 
 

Aanbod  
Wij bieden je een uitdagende functie in een dynamische omgeving met volop ruimte voor eigen inbreng en 
ontwikkeling. Het salaris voor deze functie is indicatief en bedraagt afhankelijk van opleiding en/of 
werkervaring maximaal € 3.749,- bruto per maand bij een aanstelling van 36 uur (salarisschaal 9 excl. 16,3% 
IKB, peildatum 1 augustus 2017). Definitieve beschrijving en waardering van de functie  moet nog 
plaatsvinden.  
 
Tenslotte kennen we ook een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden zoals een persoonsgebonden budget, 
variabele werktijden en studiemogelijkheden. In eerste instantie wordt een aanstelling geboden voor 1 jaar. 
Bij goed functioneren, volgt een vaste aanstelling. 
 
Informatie  
Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Frank van Kruijsdijk, Teammanager 
Realisatie & Beheer, bereikbaar onder telefoonnummer 06-46109407.  
 
Sollicitatie 
Mail je sollicitatie (brief en cv) onder vermelding van het vacaturenummer 0922 voor 1 december 2017 naar 
sollicitatie@bommelerwaard.nl t.a.v. Frank van Kruijsdijk. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. 
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 20 december 2017. 
 
De vacature wordt tegelijk in- en extern geplaatst waarbij interne kandidaten voorrang hebben.  
 


