
 

 

 

 

In welke omgeving voel jij je thuis? Vaak zijn dat plekken die herkenbaar zijn. Een aantrekkelijke leefomgeving 

is in balans en inspireert. Om dat zo te houden en te maken, geeft Het Oversticht elke plek aandacht: sinds 

1925 onafhankelijk, deskundig en creatief. 

 

Voor het adviesteam zijn wij op zoek naar: 

 

 

 

 

 

 

In deze functie werk je voor onze opdrachtgevers, waaronder de gemeente Zwolle. Je adviseert hen over 

ruimtelijke kwaliteit, specifiek over het uiterlijk van bouwwerken (welstand). Wanneer het daarbij gaat om 

monumenten en cultuurhistorische objecten, doe je dit in samenspraak met onze erfgoeddeskundigen. Je 

adviseert vanuit het specialisme architectuur als secretaris/adviseur van de welstands- en 

monumentencommissie of als stads-/dorpsbouwmeester. Je doet dit in samenwerking met een multidisciplinair 

team. Tijdens periodiek bezoek ter plaatse beoordeel je en adviseer je over de bouwplannen van 

initiatiefnemers, bij voorkeur aan het begin van het ontwikkelproces. Je gaat het gesprek met aanvragers aan; 

denkt met hen mee in het planproces. In dit adviesproces weet je kennis en vakinhoud toe te voegen en de 

verbinding met de aanvrager en zijn adviseurs aan te gaan, zodat opdrachtgevers en zijn klanten tevreden zijn. 

Je gaat voor een duurzame relatie met de opdrachtgever. Ook signaleer je als relatiebeheerder kansen en weet 

je de dienstverlening van Het Oversticht uit te bouwen.  

 

Voor welke resultaten ben je verantwoordelijk? 

 Je geeft adviezen over het uiterlijk van bouwwerken (welstand) bij bestaande opdrachtgevers, met oog 

voor de aanvragers.  

 In samenspraak met erfgoeddeskundigen geef je adviezen over wijzigingen van monumenten of 

cultuurhistorische objecten. 

 Je voert periodiek overleg met diverse disciplines bij gemeenten. 

 Je houdt vooroverleg over bouwplannen met de gemeenten. 

 Je organiseert een regulier spreekuur met bouwinitiatiefnemers. 

 Je neemt deel aan kwaliteitsteams van gemeenten.  

 

Twee adviseurs omgevingskwaliteit (architect) m/v 
 een voor 32 uur en een voor 24 uur per week 
   
per 1 november 2017 

 



 Je brengt actief ideeën in en werkt vakoverstijgende projecten uit binnen Het Oversticht of met 

samenwerkingspartners.  

 Je levert een bijdrage aan adviesproducten van Het Oversticht. 

 

Wie zoeken wij? 

De adviseur omgevingskwaliteit heeft 

 een afgeronde WO-opleiding architectuur. 

 affiniteit met en kennis van erfgoed en stedenbouw. 

 5 jaar relevante ervaring in óf ontwerpen óf advisering. Ervaring met het uitvoeren van projecten is een 

duidelijke pré. 

 relatiegerichte en aantoonbare adviesvaardigheden met oog voor belangen van anderen; een 

nieuwsgierige en oplossingsgerichte insteek.   

 goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, gericht om verbinding tussen de 

verschillende actoren binnen het werkveld te leggen. 

 kennis van en affiniteit met de wereld van onze opdrachtgevers (met name gemeentelijke overheid). 

 aantoonbare kennis van en affiniteit met de regio Zwolle (is een pré). 

 een aantoonbare ondernemersgeest, dit blijkt uit maatschappelijke en/of nevenactiviteiten.  

 passie voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed; een drive om een bijdrage te leveren aan onze 

visie.    

 kennis over de laatste ontwikkelingen op het gebied van architectuur, erfgoed, stedenbouw en de 

Omgevingswet. Je bent in staat deze moeiteloos te combineren met de vraagstukken en opgaven van 

onze opdrachtgevers. 

 

Wat bieden wij? 

Een inspirerende en uitdagende werkomgeving, multidisciplinaire teams, goede ontwikkelingsmogelijkheden en 

een salaris in overeenstemming met opleiding, ervaring en de zwaarte van de functie. Het betreft een tijdelijk 

dienstverband met zicht op een vast dienstverband. Het Oversticht kent een eigen 

arbeidsvoorwaardenreglement en pensioenregeling. De standplaats is Zwolle. 

 

Interesse? 

Je kunt je reactie (met motivatie en cv) voor vrijdag 15 september 2017 mailen naar 

personeelszaken@hetoversticht.nl, t.a.v. mevrouw Henriëtte Verheyen, o.v.v. Vacature adviseur 

omgevingskwaliteit 32 uur of Vacature adviseur omgevingskwaliteit 24 uur.  

 

De 1e gespreksronde staat gepland op woensdag 20 september; de 2e gespreksronde op maandagochtend 25 

september. Een assessment maakt deel uit van onze sollicitatieprocedure en vindt plaats op woensdag 27 

september. Het arbeidsvoorwaardengesprek staat gepland op vrijdagochtend 29 september. 

 

Bel voor meer informatie met Henriëtte Verheyen (teammanager) of Bart Buijs (directeur) via 038-4213257.  

Zie ook www.hetoversticht.nl.   

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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