
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsgierig? 
Voor nadere informatie kun je 
contact opnemen met  
Mieke Okhuysen, 
beleidsmedewerker 
Veiligheidsbureau 
088-4575182 
 
We ontvangen je reactie met 
motivatie en cv graag uiterlijk 
18 september 2016 
 
Mail je  reactie naar: 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 
t.a.v. Mieke Okhuysen,  
e-mail: pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel: 
Stage VB en je naam. 

 
 
 

 
 
 
Daadkrachtig, betrouwbaar en alert                                                                  
 
 
In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van 
brandweer en ambulancezorg en de achttien gemeenten samen om grootschalige 
incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. De 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid telt 550 medewerkers met daarnaast ca. 800 
vrijwilligers van de brandweer en bestaat uit vijf sectoren: de regionale 
ambulancevoorziening, de brandweer, de gemeenschappelijke meldkamer, de 
geneeskundige hulpverleningsorganisatie en het veiligheidsbureau, met een aantal 
ondersteunende en stafafdelingen.  

 

 
 
Ben je geïnteresseerd in openbaar bestuur en omgevingsrecht  dan  zoeken we jou!  
 

voor een 
 

stageopdracht  
oktober 2016 / januari 2017 

 
 

Begin 2019 wordt de Omgevingswet (Ow) van kracht. Gemeenten en andere 
organisaties zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen. Ook onze 
brandweer is er mee bezig. Maar behalve brandweerrelevante aspecten kan de 
Ow ook gevolgen hebben voor andere onderdelen van de veiligheidsregio 
(multidisciplinaire gevolgen). Veiligheidsbureau en brandweer hebben samen 
de volgende opdracht opgesteld: 
 

1. Inventariseer wat de sectoren (en mogelijk ook GGD Gelderland-Zuid) 
doen aan voorbereidingen op de komst van de Ow en ga na welke 
behoeften en kansen er liggen om deze activiteiten te verbinden. 

2. Breng in beeld wat de huidige wettelijke rol van de VR is en wat deze 
wordt met de inwerkingtreding van de Ow in relatie tot enerzijds het 
bevoegd gezag (gemeenten, provincie, waterschap) en anderzijds 
relevante partners (GGD, politie, omgevingsdiensten, e.d.). 

3. Maak een overzicht van wat de VRGZ moet gaan regelen als gevolg 
van de Ow en de daaronder hangende besluiten (bal, bbl, bkl, e.d.), 
bijv. de Regeling Vivo, digitale omgeving, organisatorische 
veranderingen. 

 
Je werkplek is in Nijmegen. 
We betalen bij een 36-urige stageaanstelling een stagevergoeding van € 300,- bruto. 

 

mailto:pzsollicitatie@vrgz.nl
http://www.vrgz.nl/

