
 
 

Vacature:  Beleidsadviseur Digitale Overheid 

32-36 uur per week  

 

Een snel veranderende omgeving door technologie en digitalisering? Daar lig jij niet wakker van! 

Sterker nog, men kan allang niet meer om jou heen als het gaat om digitale ontwikkelingen. Ook bij 

de waterschappen ligt er een digitaliseringsopgave. Dus ben jij die op samenwerking gerichte stevige, 

energieke beleidsadviseur en ben je politiek bestuurlijk sensitief? En lijkt het je interessant om je te 

verdiepen in de digitale overheid en digitale transformatie bij de waterschappen. Solliciteer dan als 

beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen. 

 

FUNCTIE-INFORMATIE  

De digitale overheid wordt steeds belangrijker. Burgers en bedrijven moeten in staat zijn om op 

een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier digitaal zaken te doen met de overheid. 

Digitalisering en digitale transformatie maakt het mogelijk om informatie te genereren, te duiden 

en te delen en te innoveren. De 21 waterschappen in Nederland willen inspelen op de 

mogelijkheden die de digitale samenleving biedt. Daarom neemt de Unie van Waterschappen 

actief deel aan overleggen rondom de digitale overheid om de waterschappen te ondersteunen 

bij hun digitale transformatie. 

Je wordt onderdeel van het programma moderne overheid. Dit team is op haar dossiers de 

belangenbehartiger van alle waterschappen en laat de waterschappen kennis en ervaringen 

delen door netwerken te organiseren tussen waterschappen op alle niveaus. Jij bent binnen het 

programma verantwoordelijk om te zorgen dat digitalisering een belangrijk thema wordt en blijft. 

Een nauwe samenwerking met de waterschappen en collega’s binnen het Uniebureau is 

essentieel. Externe samenwerking met de ministeries, de andere koepelorganisaties, 

kenniscentra en maatschappelijke organisaties is net zo belangrijk.  

 

Vanuit onze organisatiewaarden (vertrouwen, professionaliteit, verbondenheid, bevlogenheid en 

openheid) en vanuit onze overtuiging/ passie staan we voor het werk van de waterschappen 

(duurzaam waterbeheer) en de wijze waarop dat is georganiseerd. 

 

DIT GA JE DOEN 

• Je takenpakket is dynamisch en afhankelijk van ontwikkelingen in de maatschappij en het 

beleid; 

• Samen met je collega’s organiseer je inhoud en proces rond belangrijke onderdelen van 

de digitale overheid en transformatie, zoals cybersecurity, geo-informatie, digitale 

dienstverlening en open data; 

• Je participeert namens de waterschappen in overleggen en behartigt de belangen van de 

waterschappen in Rijksprocessen rondom digitale overheid; 

• Je verkent en ontdekt tijdig beleidsontwikkelingen, veranderingen in technologie, de 

maatschappelijk omgeving en het beleid voor digitalisering bij de overheid. 

• Je ontwikkelt op strategisch niveau beleid en standpunten op het gebied van de digitale 

overheid samen met de waterschappen en het Waterschapshuis; 

• Je  zorgt dat het onderwerp digitale overheid op de agenda blijft van de waterschappen 

via, Uniewerkgroepen, themagroepen en commissies en je adviseert 

waterschapsbestuurders en het Uniebestuur; 

• Je organiseert bijeenkomsten en landelijke (ambtelijke) overleggen en participeert hierin 

om waterschappen ambtelijk en bestuurlijk te faciliteren; 

• Je organiseert regiobijeenkomsten voor bestuurders en brengt goede voorbeelden bij de 

waterschappen overheidsbreed onder de aandacht. 

 

 

 

 

 

http://www.uvw.nl/


 

PROFIEL 

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau; 

• Je hebt een passie voor de digitale overheid en digitale transformatie – dit is immers de 

toekomst; 

• Je hebt beleidservaring met complexe opgaven binnen een politiek-bestuurlijke context; 

• Je bent politiek bestuurlijk sensitief; 

• Je bent een procesregisseur en netwerker gericht op samenwerking; 

• Je weet anderen te inspireren, bent resultaatgericht, overtuigend en daarnaast ook 

verbindend; 

• Je bent resultaatgericht, analytisch en proactief; 

• Je beschikt over een kritisch en creatief denkvermogen; 

• Je bent zelfstandig, flexibel en goed in schakelen en prioriteren. 

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN  

• Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige functie. Er is veel ruimte voor eigen initiatief, 

nieuwe ideeën en zelfontplooiing. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn 

groot; 

• Het betreft in eerste instantie een contract voor een jaar met de intentie tot een vast 

dienstverband;  

• Een detachering vanuit de huidige werkgever is mogelijk; 

• Je komt in schaal 12 terecht (max. € 6.041 bruto); 

• Wij bieden een marktconform salaris binnen de Cao Werken voor waterschappen; 

• Verder bieden wij een prima pakket arbeidsvoorwaarden conform de Cao Werken voor 

waterschappen , 36-urige werkweek, flexibele werktijden en een individueel keuzebudget 

van 21% van het maandsalaris. 

 

DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN  

De Unie van Waterschappen is de koepelvereniging van de 21 Nederlandse waterschappen. 

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale 

waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de 

waterschappen nationaal en internationaal en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. 

Het is een kleine, informele organisatie van zo’n 75 mensen met een passie voor vernieuwen en 

verbeteren.  

 

De organisatie wordt aangestuurd door de algemeen directeur, vier programmaleiders en een 

hoofd bedrijfsvoering. Het werk van de Unie van Waterschappen is verdeeld over vijf 

programma’s/werkvelden: 

- Waterbeleid; 

- Innovatie, Duurzaamheid, Internationaal & Waterkwaliteit; 

- Moderne Overheid; 

- Vereniging, Communicatie & Bestuurlijk Juridische Zaken; 

- Bedrijfsvoering. 

 

PROCEDURE  

Informatie over de Unie van Waterschappen kun je vinden op onze website 

www.unievanwaterschappen.nl. Meer informatie over de waterschappen vind je op 

https://waterschappen.nl.  

Meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Marianne Krug, MT-lid 

moderne overheid, via mkrug@uvw.nl of 06-51749009 

 

Enthousiast geworden over deze functie? Maak dan je belangstelling kenbaar door vóór 22 

augustus 2022 een motivatie en CV te sturen naar sollicitatie@uvw.nl.  
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