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Kandidaat 556 

 
Kandidaat is een ervaren juridisch analist op het gebied van regelgeving, bezwaar en 
beroep. De man die ingewikkelde juridische vraagstukken tot op de bodem uitzoekt 
en recht van onrecht onderscheidt. Complexe juridische cases waar zowel een 
kritische blik als ook volharding nodig is kun je aan hem toevertrouwen. 

Opleidingen Nevenactiviteiten 

  
2015: Master Rechtsgeleerdheid (bezig) 2013: Bezwaarschriftencommissie 
2007: Universiteit Nederlands Recht 2004: Coaching medewerkers milieu 
1999: Hoger Bestuursdienst (RO) 2004: Implementatie Corsa-Mileu 
1996: Hoger Bestuursdienst (Milieu)  
1992: Bestuursambtenaar (Alg. juridisch)  

 1991: Bestuursambtenaar (RO en Milieu) 
1988: MEAO, bestuurlijke richting 
1986: HAVO 
  

Werkervaring 
 
2003-heden: Juridisch adviseur, freelance. Maken van bezwaar en indienen van 
zienswijzen en beroepschriften; opstellen van pleitnotities; vertegenwoordiging bij 
Commissie bezwaarschriften, Rechtbank en Afdeling bestuursrechtspraak; juridische 
advisering. 
 
2012-2013: Juridisch medewerker bouw- en woningtoezicht bij een gemeente in 
Zuid Holland. Behandelen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften; opstellen van 
verweerschriften en pleitnotities; vertegenwoordiging bij Commissie bezwaarschriften, 
Rechtbank en Afdeling bestuursrechtspraak; redigeren van beslissingen op bezwaar; 
juridische advisering; juridische kwaliteitszorg. 
 
2010-2011: Jurist bezwaar en beroep bij een gemeente in Zuid Holland. Opstellen 
adviezen van de Commissie; redigeren van beslissingen op bezwaar; opstellen van 
verweerschriften en pleitnotities; vertegenwoordiging bij Rechtbank en Afdeling 
bestuursrechtspraak; juridische advisering; juridische kwaliteitszorg. 
 
2010-2011: Specialist handhaving en beleid bij een gemeente in Zuid Holland.  
Coördinatie en uitvoering handhaving bouwwet- en regelgeving, APV en bijzondere 
wetten; beleidsontwikkeling; opstellen handhavingsbrieven en -besluiten; behandeling 
zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften; juridische advisering; juridische 
kwaliteitszorg. 
 
1989-2008: Juridisch beleidsmedewerker bij diverse gemeenten in Zuid Holland. 
O.a. toetsen van aanvragen bouwvergunning; begeleiden van vrijstellingsprocedures; 
opstellen van verkeersbesluiten; behandeling bezwaar- en beroepschriften; opstellen 
verweerschriften en pleitnotities; redigeren van beslissingen op bezwaar. 
 

Assessment-resultaten 2015 
 
Persoonlijkheid:  Stabiel, introvert, conventioneel, altruïstisch, evenwichtig, 

bedachtzaam, perfectionistisch 
Intelligentie:  WO-niveau. Sterktes: systematisch taalgebruik, alg. taalgevoel, 

inzicht in cijfers, data, statistiek, analytisch leervermogen 
Interesses:  Theorie, taal, maatschappij, structuur, bestuur, politiek, 

educatie 
 

  
  

 
 
 
 

 

Persoonlijke gegevens 
 

  

Naam  

Opvraagbaar  

Adres  

Opvraagbaar  

Postcode  

Opvraagbaar  

Woonplaats  

Opvraagbaar  

Email  

Opvraagbaar  

Telefoon  

Opvraagbaar  

Geboortedatum  

Tussen 1960 en 1980  

Nationaliteit  

Nederlandse  

Beschikbaar per  

Direct  

Beschikbaarheid  

40 uur per week  

  

Competenties 
 

 
Algemeen 
Probleemanalyse 
Zorgvuldigheid 
Cognitief leervermogen 
Verantwoordelijkheidsgevoel 
Doorzettingsvermogen 

 

  

Taalvaardigheden 
 

 Nederlands 

 Engels 
  
 

 

Computervaardigheden 
 

 Windows 

 Excel 

 Word 
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