
 
De Nederlandse land- en tuinbouw heeft wereldwijd een vooraanstaande positie. In de 

agrarische sector vind je mensen die met hart en ziel bezig zijn met hun product. Met 

visie en gedrevenheid werken zij aan hun idealen. Soms kunnen ze dat zelf. Soms 

hebben ze daar hulp bij nodig. Dan zijn de adviseurs van Arvalis er voor ze.  

 

Arvalis is namelijk een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het mogelijk maken van 

ontwikkelingen in het Buitengebied. De mensen die er werken zijn heel Gewoon, maar 

wat ze betekenen voor ondernemers is BuitenGewoon.  

 

Wil jij ook sparren met ondernemers over hun ambities en met jouw advies écht een 

verschil maken? Dan ontmoeten we je graag. Voor de vestiging van Arvalis in Den Bosch 

zijn wij namelijk op zoeken naar een: 

 
Senior ROM-adviseur 

 

 

Voel jij je als vis in het water in de advieswereld, kan jij jezelf specialist noemen in het 

vakgebied van Ruimtelijke Ordening en Omgeving én heb jij een groot oplossend 

vermogen? Solliciteer dan snel en wie weet ben jij degene die het verschil bij onze klant 

kan maken! 

 

Hoe ziet de functie er verder uit? 

Je staat continu in contact met onze klanten, dit zijn leden of niet-leden van ZLTO. Je 

achterhaalt de kernbehoefte en bepaalt welke adviesoplossing het best bij de klant past. 

Hierin staat jouw onafhankelijke advies centraal. Jij streeft hierbij altijd naar de 

continuïteit en het rendement van de bedrijfsvoering van de klant te verbeteren en het 

creëren van nieuw perspectief voor de ondernemer. We zijn een commerciële organisatie 

dus jij bent altijd in voor acquisitie, het binnenhalen van nieuwe adviesopdrachten. 

 

Even op een rij: 

 

• Je informeert en adviseert klanten op het gebied van omgeving, ruimtelijke 

ordening en milieu én op sectorniveau; 

• Je bent een zelfstandige specialist op gebied van integraal advies o.g.v. 

omgevingsvraagstukken, ruimtelijke ordening en milieu, met basiskennis van 

overige agrarische thema’s en rekening houdend met impact op aanpalende 

domeinen; 

• Je draagt zorg voor het vastleggen van alle contactgegevens en contactmoment in 

ons CRM-systeem; 

• Je benadert actief leden, niet-leden en groepen ondernemers om nieuwe 

behoeftes in kaart te brengen en adviesopdrachten binnen te krijgen. 

• Je verstrekt informatie uit de markt aan de Belangenbehartigers van ZLTO, met 

als doel te adviseren over gewenste aanpassingen in wet- en regelgeving; 

• Je verzorgt sector brede kennis- en informatieoverdracht; 

• Je houdt je bezig met het zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en evalueren van 

(grootschalige) adviesopdrachten en weet wanneer je derden moet inschakelen 

voor een betreffende opdracht; 

• Je voert de supervisie over (junior) collega’s, gericht op het bevorderen van hun 

ontwikkeling én het commercieel belang. 



 
• Je bent een echte netwerker en vind het leuk om de contacten te leggen, te 

onderhouden en uit te breiden. 

 

Naast deze toffe baan bieden wij: 

 

• Een marktconform salaris; 

• Een fijne werkomgeving met een prettige club collega’s 

• 25 vakantiedagen en 1 collectieve brugdag op basis van een fulltime 

dienstverband; 

• Flexibel werken: bepaal in overleg met jouw manager waar en wanneer je werkt; 

• Ruime vrijheid om jou werk naar eigen inzicht in te delen; 

• Telefoon en laptop; 

• Goede collectieve pensioenregeling bij Allianz; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Ruime ontwikkelmogelijkheden. 

 

Wat breng jij mee? 

 

Als individuele specialist met ruim acht jaar werk- en advieservaring op zak op het 

gebied van omgeving, ruimtelijke ordening en/of milieu, weet jij zeer zelfstandig te werk 

te gaan binnen de gestelde kaders als ZLTO-doelstellingen, tariefstellingen, etc. De 

agrarische sector is je dan ook niet vreemd. Jij brengt beleidsexpertise (het snijvlak van 

politiek en advies) en het meest toekomstperspectief biedend Omgevingsadvies samen. 

Als ambassadeur van ZLTO weet je op het juiste gesprek op de juiste toon te voeren en 

ben je in staat een gevoel van veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen te creëren en de 

ondernemer te helpen in het complexe speelveld. Je beschikt minimaal over een HBO-

opleiding in de richting van ruimtelijke ordening en/of planologie. 

 

Competenties die jou verder helpen als Adviseur Omgeving: 

 

• Commerciële vaardigheden; 

• Adviesvaardigheden; 

• Empathie; 

• Ondernemend; 

• Resultaatgericht; 

• Klantgericht. 

 

Heb je interesse? 

Heeft deze vacature je interesse gewekt, dan ontvangen wij graag je cv en 

motivatiebrief. Je kunt je sollicitatie mailen naar awoutersvdoudenweijer@arvalis.nl. Wil 

je meer informatie over deze vacature, dan kun je telefonisch contact opnemen met 

Antoine Wouters van den Oudenweijer (manager Den Bosch en Colijnsplaat) via 06-

11910635. 


