
Beleidsadviseur Welstand

Wat ga je doen?

Je primaire taak ligt bij het onderdeel Welstand. Niettemin willen wij graag zien dat de medewerkers op beide vakgebieden 
Monumentenzorg en Welstand  inzetbaar zijn.  Een brede affiniteit met alle aspecten van de afdeling is dus een pre. Je fungeert 
mede als secretaris van de Monumenten & Welstandscommissie, samen met je collega-adviseurs.

 

Als beleidsadviseur beoordeel je de plaatsing en het uiterlijk van bouwwerken en toets je deze aan de welstandsnota. Deze 
toetsing doe je in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning of in de aanloop daar naartoe. Hierbij coach je (wanneer 
nodig) ook de medewerker(s) van de afdeling Vergunningen en Toezicht en voer je overleggen met aanvragers en architecten. 
Daarnaast voer je interne overleggen met andere diensten binnen de gemeente Den Haag, andere onderdelen van de dienst en 
andere collega-adviseurs van de eigen afdeling. Ook denk je mee over nieuwe vormen van welstandsadvisering. Je zorgt  zowel 
intern als naar buiten toe voor een goede dienstverlening. Je volgt de ontwikkelingen en signaleert mogelijkheden op het gebied 
van de werkprocessen binnen de afdeling. Je draagt bij aan het bedenken en vormgeven van de diverse beleidsontwikkelingen op 
primair het vlak van Welstand maar zeker ook met affiniteit voor de monumentenzorg

 

Wat vragen wij?

● WO-/HBO  werk- en denkniveau (bij voorkeur op het gebied van bouwkunde en/of architectuur) met minimaal 3 jaar 
werkervaring

● Hierbij heb je aantoonbare architectonische, architectuurhistorische, bouwtechnische en

stedenbouwkundige kennis en ervaring alsook ervaring in het analyseren, doorgronden en uitleggen van bouwplannen

● Goede mondelinge en schriftelijk communicatieve vaardigheden

● accuraatheid

● flexibiliteit

● focus op samenwerking in samenhang met andere afdelingen

● een brede affiniteit met zowel Welstand als Monumentenzorg en de bereidheid om desgevraagd ook op beide vlakken  klussen 
te doen
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● bereidheid tot het volgen van eventuele aanvullende opleiding(en)

 

Wat bieden wij?

Een functie waar je niet alleen al jouw kennis en ervaring kunt inzetten (en vergroten), maar tegelijk concreet bijdraagt aan een 
mooie, leefbare stad.

 

● een maximaal salaris van minimaal €3.491,- en maximaal €5.067,- bruto per maand (schaal 11) op basis van een volledige
(36-urige) werkweek (in beginsel in de aanloopschaal 10). Per 1 juli 2020 stijgen de lonen met 1% en op 1 oktober komen daar 
nog eens twee verhogingen bovenop, steeds met 1%;

● een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden die we bij goed functioneren graag omzetten in een vast 
dienstverband. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbetaalde tijd of heb je recht op een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in verband met de ketenbepaling, dan behoud je je arbeidsrecht.

● een 36-urige werkweek en de ruimte om compensatieverlof op te bouwen;

● prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opname in het ABP-pensioenfonds en een

maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;

● Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% van jouw salaris wat je naar keuze

kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van onze sportschool.

 

Ook kun je rekenen op een uitstekend arbeidsvoorwaarden pakket, zoals:

· Uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
· opname in het ABP-pensioenfonds;
· een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
· een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor 

bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het Stadhuis.

 

Wie zijn wij?

De afdeling Monumentenzorg &  Welstand borgt en stimuleert de instandhouding van het waardevolle cultuurhistorisch erfgoed 
(waaronder de zorg voor Rijks- en gemeentelijke monumenten en de beschermde stadsgezichten) in de gemeente Den Haag. Ook 
waarborgt en stimuleert zij de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Dit doet zij door de architectonische en de cultuurhistorische 
aspecten van de stadsontwikkeling integraal te benaderen. De verantwoordelijkheden van de afdeling hebben hoofdzakelijk 
betrekking op beleid, communicatie/educatie en uitvoering/advies. Daarnaast is de afdeling het aanspreekpunt voor 
belanghebbenden en belangstellenden. De afdeling ontwikkelt het welstandsbeleid en voert het secretariaat van de Welstands- en 
monumentencommissie, die bouwplannen op uiterlijk toetst en beoordeelt of een nieuw bouwwerk (van kozijnvervanging tot en 
met een nieuw gebouw) voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Hans Sellink, afdelingsmanager 
Monumentenzorg & Welstand op telefoonnummer 0645332915 of per email op hans.sellink@denhaag.nl
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Competenties

Verantwoordelijkheid

Conflicthantering

Mondelinge communicatie

Acquisitie

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