
Vind je het leuk om te werken op het snijvlak 
van overheid en bedrijfsleven? En wil jij een 
toezichthoudende rol spelen om de eisen 
gesteld in regelgeving te waarborgen? Dan 
zoeken we jou! 
 
 
De afdeling Toezicht en controle is per direct op zoek naar 2 
enthousiaste  
 

Controleurs Boerderijmelk 
Regio’s Noord/West én Zuid-Nederland 

(Minimaal 32 uur) 
 
Waar kom je te werken?  
Stichting COKZ houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde 
zuivelproducten, eieren en eiproducten op grond van de Wet dieren en de Warenwet. Dit doet wij 
middels het uitvoeren van keurings- en toezichttaken vanuit een onafhankelijke positie. Dit vraagt 
om een medewerker, die zich bewust is van zijn rol en verantwoordelijkheden binnen de organisatie 
en buiten de organisatie, vakbekwaam en integer is.  
 
De afdeling Toezicht en controle voert de controles uit binnen de zuivel-, eieren- en pluimveesector 
en bestaat uit twee teams. De teams worden aangestuurd door twee teamleiders en één manager. In 
totaal bestaat de afdeling uit 33 medewerkers.  
 
Jouw uitdaging 
Als controleur Boerderijmelk ben je samen met het team binnen het COKZ verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van controles op het gebied van boerderijmelk. Je houdt hiermee toezicht op de naleving 
van de Regeling Dierlijke producten van de Wet Dieren ten aanzien van de inname van rauwe melk, 
monstername en bewaring van boerderijmelkmonsters.  Dit betekent, dat op reguliere basis RMO-
chauffeurs worden gecontroleerd tijdens het ophalen van de melk bij de melkveehouder en op de 
losplaats. Daarnaast worden de monsterbewaarplaatsen en de RMO’s geïnspecteerd. 
 
Een inspectie doe je in principe zelfstandig. Je werkt vanuit huis en plant zelf je werkzaamheden in 
jouw regio aan de hand van een centrale jaarplanning. Tijdens de controle verzamel je zoveel 
mogelijk informatie en vraag je goed door. Op basis van deze informatie beoordeel je of er wordt 
voldaan aan de regels en pas je eventueel de juiste interventie toe. Je zorgt hierbij voor een goede 
administratieve verslaglegging voor verdere verwerking tot een rapportage. 
 
Naast het uitvoeren van controles lever je ook een belangrijke bijdragen aan de kwaliteit van de 
werkzaamheden door samen met collega’s de bestaande werkwijzen te bespreken, af te stemmen en 
indien nodig te verbeteren, zodat er zo veel mogelijk op uniforme wijze en een effectieve manier 
gewerkt wordt. Ook zorg je samen voor een juiste vertaling van de bevindingen naar aanleiding van 
de controles voor de verdere ontwikkeling van het toezicht binnen het domein.   
 
 



Jouw profiel 
Jij hebt ervaring met het houden van toezicht en relevante ervaring in de zuivelsector. Je bent in 
staat scherp te observeren, je durft vragen te stellen en neemt zowel verbale als non-verbale 
boodschappen in je op. Indien nodig pas je je gespreksstijl aan je gesprekspartner aan. Je bent in 
staat feiten en meningen van elkaar te scheiden en beoordeelt kritisch alle relevante informatie voor 
je tot een oordeel komt.   
Je bent standvastig als het gaat om wet- en regelgeving en in staat om op een professionele wijze 
slecht nieuws over te brengen. Je laat je niet uit het veld slaan door stressvolle situaties.  
Je bent in staat om je werk zelfstandig te organiseren en te plannen, maar je begrijpt heel goed de 
meerwaarde van het team en je rol binnen de organisatie. Ook weet je goed in te spelen op 
veranderende omstandigheden en schakel je snel en flexibel wanneer de situatie daar om vraagt. 
 
Verder vragen wij: 

 Een relevante afgeronde MBO (niveau 4) opleiding; 
 Goede kennis van de Nederlandse taal; 
 Een geldig rijbewijs B; 
 Woonachtig in de regio Noord, West of Zuid. 

 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende functie met ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en verdere verdieping van de 
functie. Je salaris is afhankelijk van je kennis- en ervaringsniveau. Tevens bieden wij prima secundaire 
arbeidsvoorwaarden, waaronder een leaseauto bij een minimale arbeidsduur van 32 uur.  
 
Interesse? 
Wil je meer weten over de organisatie of functie? Neem dan gerust contact op met Gerrie Haazen, 
teamleider Buitendienst of Nancy Rietbroek, manager Toezicht & Controle via telefoonnummer 033-
4965696. Wil je direct solliciteren, dan kun je jouw motivatie voorzien van CV e-mailen naar 
HR@cokz.nl t.a.v. Mariëlle Roestenburg, HR Adviseur.  
 
Solliciteren kan tot en met 9 oktober 2020. Doordat COKZ volledig is ingericht conform de RIVM-
maatregelen, vinden de gesprekken (vooralsnog) plaats op ons kantoor in Leusden.  
 
 
 
 


