
 

Jouw ontwikkeling staat voorop
Uitdagende projecten
Intensieve persoonlijke begeleiding
Inspirerende trainingen
Professionele coaching

JOUW TOEKOMST BIJ DE OVERHEID

JOUW CARRIÈRE, ONZE AANPAK
Traineeship Bouwkunde
YER & BOB Opleidingen organiseren het Traineeship Bouwkunde. Voor ons traineeship zijn wij op zoek naar 
young professionals met een bouwkundige achtergrond (uit heel Nederland) die zich willen ontwikkelen binnen 
het ruimtelijk domein, onze fysieke leefomgeving.

Het ruimtelijk domein in Nederland is voortdurend in beweging. Decentralisaties en wetswijzigingen maken dat jouw 
werk steeds een creatieve aanpak vraagt. 

In 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze invoering beoogt het aanvragen van vergunningen te verge makkelijken 
en zal van de (lokale) overheid een andere manier van werken vragen. Veel meer dan voorheen zul jij, als regisseur van 
de ruimtelijke vormgeving, in nauw contact staan met de omgeving (aanvragers, belanghebbenden, aannemers enz.). 

Bovendien is onzeker of en wanneer de Wet op de Kwaliteitsborging in werking zal treden. De rijksoverheid onderzoekt 
momenteel de toekomst van deze wet en de gevolgen voor bouwsector en rol van gemeenten.

Tijdens het traineeship leer je alle facetten van het vak als WABO Vergunningverlener en/of Inspecteur Bouw- en 
Woningtoezicht kennen. Werken bij een gemeente of een omgevingsdienst betekent een uitdagende baan, waarin 
je jezelf steeds verder kunt ontwikkelen.

Jouw taken bestaan onder andere uit het toetsen van aanvragen voor een bouwvergunning, het uitvoeren van 
ontvankelijkheids toetsen en het uitvoeren van de welstandtoets. Dat doe je in nauwe samenwerking met andere 
collega’s binnen de gemeente en/of de aanvragers.
 
Als inspecteur BWT voer je eerst onder begeleiding en later zelfstandig bouwinspecties uit en maakt daarvan een rapport 
op. In deze rol zul je ook veel contact hebben met aanvragers, aannemers en je eigen collega’s. Het informeren en 
adviseren van aanvragers vormt een belangrijk onderdeel van jouw dagelijkse werkzaamheden.

In twee intensieve jaren word je helemaal opgeleid om aan de slag te gaan als professional in de ruimtelijke ordening. 
De eerste 10 weken volg je een intensieve stage bij een gemeente of omgevingsdienst. Na deze periode zul je zelfstandig 
als junior vergunningverlener of inspecteur bij één van onze opdrachtgevers aan de slag gaan.

Dit breng je mee:
JJ Een relevante HBO-opleiding Bouwkunde of Bouwtechnische Bedijfskunde

JJ Je bent communicatief sterk, weet te overtuigen en staat stevig in je schoenen

JJ Je bent goed in administratieve vastlegging, een essentieel onderdeel van deze functie

JJ Je bent fulltime beschikbaar en flexibel inzetbaar

JJ Je bent in het bezit van een rijbewijs (B) en voor een tijdelijke klus wil jij best wat langer reizen

JJ Je hebt eerder in een gemeentelijke organisatie gewerkt of stage gelopen (pré)

Meer informatie/contact: 
Kijk voor meer informatie op www.yer.nl/traineeshipbouwkunde of neem contact op met:
Mark Bosua markbosua@yer.nl 06 21 13 47 15
Jill Honig jillhonig@yer.nl 06 29 23 92 27
Joey Hobbelen joeyhobbelen@yer.nl 06 12 35 65 11
Nikki Pessers nikkipessers@yer.nl 06 11 08 30 62
Johanna Gruijters johannagruijters@yer.nl 06 21 13 47 09
Kim van Vliet kimvanvliet@yer.nl 06 15 59 65 37

Wat houdt dit traineeship in?
JJ Programma van 2 jaar

JJ Opleiding tot WABO Vergunningverlener/ 
Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht

JJ Opleiding ABW1 en ABW2  
(Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht)

JJ Na een positief afgeronde stageperiode krijg je een 
vast dienstverband

JJ Je doet direct relevante werkervaring op 

Waarom dit traineeship?
JJ Jouw ontwikkeling staat op de eerste plaats

JJ Je gaat als professional aan de slag bij onze 
opdrachtgevers

JJ Begeleiding door een professionele coach

JJ Inspirerende trainingen en modules

JJ Vast contract met zeer goede arbeidsvoorwaarden

JJ Je krijgt inzicht in jouw talenten
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Traineeship Bouwkunde

Stage en opdrachten
 J 10 weken stage 
 J Kennissessies

Ambtenaar bouw- en woningtoezicht 1
 J Omgevingsrecht 
 J Bouwtechnische regels 
 J Effectieve gespreksvaardigheden 

Ambtenaar bouw- en woningtoezicht 2
 J Juridisch Kader
 J Bouwbesluit 2012
 J Gesprekstechniek en Conflicthantering

Stage en  
opdrachten

2e jaar 
AWB 2

1e jaar
AWB 1


