
   
 

FUNCTIEPROFIEL 
Unitmanager (4 posities) 

“verbindende teamspeler met externe focus” 
 

Complexe (milieu)opgaven, maatschappelijke ontwikkelingen en politieke veranderingen 
vragen om flexibiliteit en wendbaarheid. Werk je graag in een omgeving die constant in 
beweging is, waar jij mee vormgeeft aan die dynamiek?  Zoek je een plek waar jouw 
leidinggevende vaardigheden, ervaring met opgavegericht werken en hart voor het milieu 100% 
tot hun recht komen? Je vindt het allemaal bij DCMR Milieudienst Rijnmond. 

 
1.      ORGANISATIE 
 
DCMR Milieudienst Rijnmond is de gezamenlijke omgevingsdienst van de provincie Zuid-
Holland en dertien gemeenten in de regio Rijnmond. DCMR zet zich in voor een schone, veilige 
en duurzame leefomgeving voor de 1,2 miljoen inwoners van de Rijnmondregio.  
 
Rijnmondregio: gebied met uitdagingen en kansen 
In het Rijnmondgebied wonen veel mensen en bevinden zich veel bedrijven en zware industrie. 
Dit zorgt voor druk op het milieu in de regio. Daarnaast willen de gemeenten en de provincie 
Zuid-Holland dat leefbaarheid en veiligheid hand in hand gaan met de economische 
ontwikkeling van het Rijnmondgebied. De regio staat bovendien voor grote opgaves: de 
energie- en grondstoffentransitie, de grote woningbouwopgave, het behoud van natuur en het 
beschermen van de gezondheid van mens en dier.  
 
Focus en taken van DCMR 
De Rijnmondregio is niet alleen een economische topregio, maar wil ook koploper zijn op het 
gebied van duurzaamheid. Het werk van DCMR richt zich op het waarmaken van deze 
gezamenlijke ambitie. Als omgevingsdienst verleent zij vergunningen aan bedrijven, houdt ze 
toezicht op het gedrag van bedrijven, en handhaaft ze als de regels worden overtreden. 
Daarnaast heeft DCMR een adviserende rol op thema’s als bodembescherming, het beperken 
van geluidhinder, luchtkwaliteit en veiligheid. Ook adviseert DCMR bij het opstellen van 
ruimtelijke plannen. 
 
Brzo-bedrijven 
Speciale aandacht gaat uit naar de meest risicovolle bedrijven, zoals raffinaderijen, 
chemiebedrijven en bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan. Voor die bedrijven gelden extra 
strenge voorschriften. Nederland kent vierhonderd van deze zogenoemde Brzo-bedrijven. Het 
toezicht op deze risicobedrijven is in Nederland ondergebracht bij enkele gespecialiseerde 
diensten, waaronder DCMR. DCMR is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het 
toezicht en de handhaving bij 140 Brzo-bedrijven in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. 
 
Voor meer informatie zie ook: www.dcmr.nl  

 
 

https://www.dcmr.nl/werkgebied-dcmr
https://www.dcmr.nl/over-dcmr/werkgebied-dcmr
https://www.dcmr.nl/over-dcmr/werkgebied-dcmr
http://www.dcmr.nl/


   
2 FUNCTIE EN UNITS 
 
Bij DCMR staat een schone, veilige en duurzame Rijnmondregio centraal. De 600 medewerkers 
van DCMR werken hier dagelijks hard aan. Opgavegericht levert de organisatie haar bijdrage 
aan het samengaan van werken, wonen en recreëren in deze prachtige regio.  
 
DCMR kent in haar primair proces twee brede afdelingen. Dit zijn “Reguleren, Advies & 
Omgeving” en “Toezicht & Handhaving”. Beide afdelingen zijn opgebouwd uit drie units. 
Binnen iedere unit worden de teams direct aangestuurd door een teammanager. De 
unitmanager is de direct leidinggevende voor de teammanagers en stuurt indirect de 
teamleden aan. DCMR zoekt voor beide afdelingen twee unitmanagers. Voor de afdeling 
“Reguleren, Advies & Omgeving” zijn dit de unit Reguleren en de unit Advies. De afdeling 
“Toezicht & Handhaving heeft een vacature voor de unit Gemeentelijk Toezicht en de unit 
Interventies. De unitmanagers rapporteren rechtstreeks aan de directie.  
 
Functie 
Als unitmanager bij DCMR geef je op een coachende en verbindende wijze sturing aan de unit. 
Je motiveert, inspireert en draagt bij aan de doorontwikkeling van de teammanagers en de 
medewerkers van je unit. Je geeft richting, ruimte en vertrouwen en je hebt oog voor de 
talenten van de professionals van je unit. DCMR bevindt zich in een zeer dynamisch speelveld:  
sterk in ontwikkeling en steeds veranderende omstandigheden zoals de lang verwachte komst 
van de Omgevingswet. Dat zorgt voor veel afwisseling voor de unitmanager en vraagt om 
deskundigheid, professionaliteit maar ook een sterke externe focus met ruimte voor 
ondernemerschap. Daarnaast ben je actief in de vele netwerken waar DCMR onderdeel van 
is.   
Je versterkt de onderlinge samenhang tussen units en team en geeft samenwerking nieuwe 
impulsen. Je hebt een gezonde focus op resultaat en bent verantwoordelijk voor het behalen 
van de doelstellingen van jouw unit. Je houdt hierin het overzicht, legt de link naar de 
afspraken met de participanten van DCMR en zorgt dat de werkdruk beheersbaar blijft door 
prioriteiten te stellen. Een pittige baan, maar wel één met alle ruimte voor jouw energie en 
visie. 
Een aantal unitmanagers zijn tevens accountverantwoordelijk voor één of meerdere 
participanten (of externe opdrachtgevers) van DCMR. Dit betekent dat je op 
managementniveau voor hen het eerste aanspreekpunt bent en binnen de organisatie ben je 
verantwoordelijk voor het realiseren van de afspraken die zijn gemaakt. 
Onderdeel van de functie is ook deelname aan het directiewachtpiket, waarbij je wordt 
ingeschakeld in de gemeentelijke crisisorganisatie en in bijzondere situaties (buiten 
kantoortijden) bij DCMR de leiding neemt. 
 
Vier units 
De unit Interventies (vijf teammanagers en 80 medewerkers) van de afdeling Toezicht en 
Handhaving bestaat uit vijf zeer verschillende teams met specialistische kennis: het 
Toezichtslab/OMMO (gedragswetenschap, data science en monitoring), Handhaving & Beleid, 
Meldkamer, Opsporing & Intelligence en Procesondersteuning. Deze diverse unit vraagt een 
unitmanager die snel kan schakelen en verbinden tussen de diverse (operationele en meer 
wetenschappelijke) inhoudsgebieden. Je weet de specialistische kennis uit de unit zowel 



   
intern als extern goed onder de aandacht te brengen. Zo stuur je erop dat de werkzaamheden 
binnen jouw unit het meeste meerwaarde leveren binnen maar soms ook buiten de 
organisatie. Inzet van data en gedragswetenschap, ontwikkeling van nieuwe 
toezichtinstrumenten en procesoptimalisatie zijn uitdagingen binnen deze unit. Een 
dynamische rol voor een manager met een stevig handhavingsprofiel en affiniteit met 
crisisbeheersing. 
 

In de unit Gemeentelijk Toezicht (vijf teammanagers en 75 medewerkers) van de afdeling 
Toezicht en Handhaving zijn vier gebiedsteams opgenomen die toezicht uitvoeren bij 
bedrijven die onder het bevoegd gezag van de gemeenten vallen. Recent is hier een vijfde 
team aan toegevoegd waar het toezicht op energiebesparing is ondergebracht. Uitdagingen 
in deze unit zijn het implementeren van de omgevingswet in de werkwijze en verder 
ontwikkelen van de toezichtplannen van DCMR. Je stuurt op het zo effectief mogelijk inzetten 
van  de verschillende toezichtinstrumenten om maximaal resultaat in de buitenwereld te 
bereiken. Je faciliteert of voert het gesprek met onze participanten over prioriteiten en 
doelstellingen. Dit vraagt om een unitmanager die een blik naar buiten combineert met een 
hart voor toezicht en toezichthouders. Een veelomvattende rol voor een daadkrachtig 
manager met ontwikkelkracht. 
 
Binnen de unit Reguleren (zes teammanagers en 95 medewerkers) van de afdeling Reguleren, 
Advies & Omgeving houdenvijf teams zich bezig met vergunningverlening. Het uitgangspunt 
is dat de teams Reguleren gelijkwaardige organisatieonderdelen zijn qua omvang en 
complexiteit van te behandelen dossiers. Daarnaast houdt één team zich bezig met juridische 
zaken en regie in procedures. De stevige uitdaging van deze unit ligt in de grote vraag die 
vanuit de ontwikkelingen in de buitenwereld op hen af komt (bijvoorbeeld nieuwe 
industrieën) en hoe hierin de juiste aanpak en de juiste prioriteiten moet worden gekozen. 
Het vraagt om een unitmanager die zakelijk kan acteren en daar waar nodig stevigheid toont, 
ook naar opdrachtgevers. Een manager met een can-do mentaliteit. Een mooie maar ook 
pittige uitdaging waarbij ook nog de volledige digitalisering van vergunningverlening gepland 
staat. 
 
De unit Advies (acht teammanagers en 110 medewerkers) van de afdeling Reguleren, Advies 
& Omgeving onderhoudt en ontwikkelt expertise. De medewerkers adviseren zowel de 
collega’s van DCMR als haar opdrachtgevers. De unit is onderverdeeld in acht teams. Ieder 
team heeft adviseurs die technisch en juridisch correct en up-to-date adviseren op de 
gebieden van bodem, geluid, lucht, energie en veiligheid. De adviezen worden gedaan met 
oog voor de maatschappelijke context en bestuurlijke relevantie.  
De ontwikkelingen rond de energietransitie, circulaire economie, woningbouw en 
stikstofcrisis  volgen elkaar snel op. Het is noodzakelijk om de consequenties van de nieuwe 
ontwikkelingen tijdig en goed in beeld te hebben. Een belangrijke uitdaging voor deze 
unitmanager ligt in het behoud van expertise, verzakelijking van de werkwijze en de 
samenwerking zowel intern als extern. De expertise van de unit Advies is zeer gewild, dus het 
op sterkte houden en op de juiste manier verbinden met de kennis van andere organisaties 
vraagt hierbij speciale aandacht. Dit vraagt om een authentiek manager die sterk 
samenwerkingsgericht is, gewend is om binnen een sterk op kennis gedreven omgeving te 
werken en een sterke externe focus heeft. 



   
3 PROFIEL 
 
Als unitmanager binnen DCMR kun je goed op strategisch niveau denken en adviseren, ben je 
alert op signalen uit de omgeving en kun je die omzetten in acties voor DCMR. Jouw 
leiderschap is een voorbeeld voor de hele unit. Je hebt er veel zin in om aan de slag te gaan in 
een flexibele organisatie die uitgedaagd wordt door de maatschappelijke vraag en politieke 
druk omtrent een duurzame leefomgeving. Je beschikt over de nodige bestuurlijke sensitiviteit 
en zorgt dat bestuurlijk gevoelige onderwerpen op de juiste manier worden opgepakt en je 
escaleert waar nodig naar de directie.  
 
Van nature kun jij mensen enthousiasmeren en hen het vertrouwen geven dat zij een aandeel 
hebben in het tot stand brengen van veranderingen. Je staat stevig in je schoenen en durft 
beslissingen te nemen. Je weet een goed evenwicht te vinden tussen het sturen op hoofdlijnen 
en aandacht voor de specifieke teams. Je kunt schakelen tussen de diverse operationele en 
meer overstijgende (wetenschappelijke) inhoudsgebieden en dat vindt je ook leuk. Je bent 
verbindend en ondernemend ingesteld; je weet de specialistische kennis uit de unit goed 
onder de aandacht te brengen binnen en buiten de dienst. Je bent doortastend en 
besluitvaardig ingesteld. 
 
DCMR heeft vier vacatures voor unitmanager en deze worden tegelijkertijd intern en extern 
open gesteld. De werving van vier vacatures maakt het mogelijk om bij de invulling een 
gezonde mix van achtergrond, kennis en expertise samen te stellen. Dat houdt in dat ook 
kandidaten zonder ervaring met milieuvraagstukken en/of met werken in een politiek 
gestuurde organisatie van harte worden uitgenodigd om te reageren. Ervaring in een 
soortgelijke functie wordt zeker gewaardeerd, maar is dus niet noodzakelijk. Wat neem je in 
ieder geval mee? 
• WO werk-denkniveau en relevante werkervaring en opleiding; 

• Ruime ervaring met het werken binnen een complexe omgeving; 

• Affiniteit met de producten en de dienstverlening van DCMR;  

• Verbindend tussen mensen en tussen strategische en operationele zaken;  

• Gewend om te werken vanuit veranderkundige inzichten en ervaringen;  

• Kunnen motiveren en inspireren en tevens resultaatgericht en besluitvaardig;  

• Een stevige netwerker in staat om DCMR positief te profileren; 

• Politiek-bestuurlijk sensitief, proactief in het inspelen op feitelijke en verwachte 
marktontwikkelingen en dit weten te vertalen naar beleid;  

• Uitstekend ontwikkeld analytisch vermogen;  

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

 
 
  



   
 
4. HET AANBOD VAN DCMR 
 
Een unieke kans om invloed uit te oefenen op de manier waarop DCMR uitvoering geeft aan 
de ambities van de gemeenten en provincies in haar werkgebied, waarbij haar missie als 
leidraad dient. Werken in een organisatie die zeer betrokken en naar de buitenwereld gericht 
is, in een informele en warme sfeer, die in hoog tempo verandert. Samen aan de slag met de 
Rijnmondse dynamiek en volop ruimte voor jouw leidinggevende vaardigheden: in deze baan 
komt voor jou alles bij elkaar. 
 
Verder kun je rekenen op: 

 Een salaris van maximaal €7.749,- bruto per maand (schaal 14 CAO Provinciale Sector bij 
een 36-urige werkweek); 

 Een aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband; 

 Een individueel keuzebudget van 21,82% dat je voor verschillende zaken kunt gebruiken 
(denk aan extra verlof, een 13e maand of een nieuwe fiets); 

 Een vergoeding voor de kosten van sporten; 

 Een prima pensioen bij het ABP; 

 Flexibiliteit in je werktijden en waar je werkt; 

 Een reiskostenvergoeding of NS businesscard voor als je naar het kantoor pal naast station 
Schiedam Centrum komt; 

 Een persoonlijk ontwikkelingsbudget van € 5.000,- per vijf jaar, naar eigen wens in te 
zetten. 

 
                 
           CONTACT 

 
Indien je vragen hebt over de functie, de organisatie of deze procedure kun je contact 
opnemen met Geert-Jan Plette van BeljonWesterterp via telefoonnummer 06-22421363 of 
geertjan.plette@beljonwesterterp.nl 
 
Direct solliciteren kan natuurlijk ook via de website van BeljonWesterterp. In je motivatiebrief 
kun je een eventuele voorkeur voor een unit aangeven. 

mailto:geertjan.plette@beljonwesterterp.nl
http://www.beljonwesterterp.nl/

