
Functieomschrijving  

Inspecteur illegale verblijfsinrichtingen (IVI) 
 

 
Concernprofiel  

Het cluster Stadsontwikkeling zet zich in voor een sterke economie en een aantrekkelijke 
woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er wonen, werken en verblijven.  
Het werkveld van Stadsontwikkeling is breed. Het omvat de ontwikkeling en uitvoering van 
visie en beleid op de invulling van de fysieke ruimte en de realisatie ervan. Tot de disciplines 
van Stadsontwikkeling behoren onder meer gebiedsontwikkeling, planeconomie, planologie, 
civiele techniek, economie, milieu en verkeer & vervoer. Stadsontwikkeling wordt bestuurd 
door een clusterdirecteur met daaronder 3 afzonderlijke directeuren van de directies Stedelijke 
Inrichting, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Projectmanagement & Engineering. 
Stadsontwikkeling streeft naar een concernbrede samenwerking.  
  
Omschrijving afdeling  
Ons droomdoel is: ‘elke Rotterdammer is blij dat wij er zijn’. Onze basistaak is het bewaken 
van de kwaliteit van de gebouwde omgeving met als uitgangspunt de ondergrens van de 
regels. Tegelijkertijd echter is het een uitdaging de partijen die (ver)bouwen in de stad uit te 
nodigen, te verleiden en te prikkelen naar de opgave te kijken vanuit een uitgekiende, lange 
termijnvisie. Dat levert een gebouw op dat nóg bruikbaarder en nóg duurzamer is. Om dit alles 
mogelijk te maken zet Bouw- en Woningtoezicht haar excellente kennis van de regelgeving in 
op het gebied van onderhoud, bouwen, beheer en slopen. Bij deze inzet zoeken wij 
voortdurend naar de balans tussen de toepassing van de regels en het te bereiken resultaat. 
Wij schuwen het experiment niet!  Concreet worden op de afdeling eigenaren 
geënthousiasmeerd om hun pand te onderhouden en/of te stoppen met illegaal gebruik, 
vergunningen verleend, subsidies verstrekt, beleid gemaakt met welke instrumenten de 
kwaliteit van de gebouwde omgeving en/of de leefomgeving verbeterd kan worden, een 
erfgoedagenda opgesteld, gemeentelijke monumenten aangewezen en 
bestemmingsplanprocedures voor de grote projecten gevoerd. 
  

De functie 

   
Je voert zelfstandig specialistische inspectieopdrachten uit om overtredingen van het gebruik 
van panden/ huisvestingsregels/ illegale verblijfsinrichtingen te handhaven. Op basis van je 
eigen interpretatie bepaal je de aanpak van je werkzaamheden. Je beoordeelt op basis van 
regels en voorschriften of er sprake van een overtreding. Hiervan maak je proces verbaal op.  
Je past sancties en/of handhavingsinstrumenten en - procedures toe op basis van landelijke 
en gemeentelijke regelgeving zo veel mogelijk volgens procedures en richtlijnen. Zo nodig 
overleg je met collega’s.  
Je bent binnen het team de deskundige op het gebied van illegale verblijfsinrichtingen. Je doet 
binnen de speelruimte van het eigen vakgebied verbetervoorstellen. Je onderhoudt intern 
contact met collega’s over de voortgang van de werkzaamheden en om gesignaleerde 
afwijkingen af te stemmen. Extern onderhoudt je contact met organisaties en burgers om af te 
stemmen en (waar nodig) te corrigeren. Je treedt zelfstandig of in teamverband op. De functie 
wordt in september overgeplaatst naar het cluster Stadsbeheer. 
 
Vraag en aanbod 

 
Je bent resultaatgericht, kunt planmatig werken en je bent stressbestendig. Je kunt je inleven 
in de situatie van burgers en je bent is staat met hen te communiceren. Samenwerken met 
collega’s, ook van andere clusters, is je op het lijf geschreven. Je bent een echt handhaver. 
Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau, een opleiding bouwkunde is een pré. Je hebt 
minimaal 3 jaar ervaring op het vakgebied handhaving.  

 


