
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom ons team versterken in het toezicht op voedselveiligheid en kwaliteit in de melkveehouderij, pluimveehouderij, 
zuivel en eierverwerkende industrie! 

 

Beleidsmedewerker Strategie en Expertise 
32-38 uur 

 
Als beleidsmedewerker draag jij zorg voor de inhoudelijke inbreng in de toezichtprogramma’s en exportcertificering. Vanuit 
jouw expertise ben je zowel intern als extern vraagbaak over wetgeving op het gebied van toezicht in de zuivel-, ei- en 
pluimveesector en neem je deel aan inhoudelijke projecten. Daarnaast beoordeel je inspectierapporten, de bijhorende 
maatregelen en ontwerp je protocollen en werkinstructies. Je rapporteert direct aan de Manager Strategie & Expertise over de 
voortgang en behaalde resultaten. 

 
Samen met jouw zes collega’s en manager van de afdeling Strategie & Expertise, ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke 
ondersteuning  door kennisdeling op het gebied van o.a. wet- en regelgeving om toezicht en controle op gestandaardiseerde 
en uniforme wijze uit te voeren. De opdrachten vanuit ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) en De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit(NVWA) vertalen wij door naar 
de uitvoering.  
De aandachtsgebieden zijn het op strategisch en tactisch niveau ontwikkelen, evalueren en onderhouden van controle en 
toezichtprogramma’s. Tevens spelen wij ook een rol bij de begeleiding van (buitenlandse) auditteams en leveren we expertise 
bij de behandeling van meldingen, incidenten en ingeval van bijzondere bedrijfssituaties. 
 
Wie zijn wij? 
Het COKZ is gevestigd in Leusden en houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde 
zuivelproducten, eieren en eiproducten. Dit doen wij middels het uitvoeren van keurings- en toezichttaken vanuit een 
onafhankelijke positie.  
 
Nederland is namelijk een belangrijke producent van zuivel en eieren. Dagelijks gaan er grote hoeveelheden Nederlandse 
zuivelproducten, verse eitjes en producten waarin eieren verwerkt zijn over de toonbank. En dat gebeurt niet alleen in 
Nederland. Die producten gaan de hele wereld over. Om dat te kunnen doen, worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en 
veiligheid van deze producten. Waar die producten minimaal aan moeten voldoen, is vastgelegd in allerlei nationale en 
Europese regelgeving.  
 
Jouw profiel 
Als toezichthoudende organisatie hebben we een grote verantwoordelijkheid richting de maatschappij. Jij voelt politieke en 
bestuurlijke gevoeligheden haarfijn aan en je communiceert moeiteloos in de Nederlandse en Engelse taal. Binnen de diverse 
werkzaamheden opereer je verbindend en integer. Om het pakket compleet te maken beschik je over:  

• relevante Hbo- of WO-diploma richting levensmiddelentechnologie, Diergeneeskunde; 
• kennis van de levensmiddelen- en veterinaire wetgeving; 
• kennis van HACCP- en kwaliteitszorgsystemen; 
• ervaring met toezicht (-houdende rollen); 
• affiniteit met de pluimveesector is een pré. 

 
  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat bieden wij je? 
Een belangrijke baan met ontwikkelmogelijkheden! Wij zijn gevestigd in een modern en eigentijds kantoorpand in Leusden en 
er zijn voldoende faciliteiten en ruimte om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken.  
Het salaris is afhankelijk van je kennis- en ervaringsniveau en ligt tussen de € 3.069,- en € 6.423,- op fulltime basis (38 uur). 
Tevens bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een telefoon en laptop van de zaak. 
 
Pak de koe bij de horens!  

Wil je meer weten over de organisatie of de functie? Neem dan contact op met Karin Nagel, Manager Strategie & Expertise, op 
telefoonnummer: 06 15036195. Wil je direct solliciteren, dan kun je jouw motivatie voorzien van CV mailen naar HR@cokz.nl 
t.a.v. Mariëlle Roestenburg, HR Adviseur.  

Solliciteren kan tot en met 16 januari 2023. 
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