
 
 

Vacature: Trainee Duurzaam opdrachtgeverschap  
36 uur per week 

 

Ben jij een energieke, leergierige junior met maximaal 1 jaar werkervaring, sta je te trappelen om te 

leren, wil je je ontwikkelen, ben je dapper genoeg om daarvoor ook aan jezelf te werken en heb je 

interesse in het werk van de waterschappen? Solliciteer dan als trainee Duurzaam opdrachtgeverschap 

bij de Unie van Waterschappen. 

 
FUNCTIE-INFORMATIE 

Je wordt onderdeel van het programma Moderne Overheid en lid van het team Duurzaam 

opdrachtgeverschap. Dit team helpt de waterschappen in Nederland bij het vertalen van de 

duurzame ambities en afspraken uit onder andere het Klimaatakkoord naar het werk en de 

projecten van de waterschappen. Het programma moderne overheid is op haar dossiers  (digitale 

transformatie, financiën, benchmark etc.) de belangenbehartiger van alle waterschappen en laat de 

waterschappen kennis en ervaringen delen door netwerken te organiseren tussen waterschappen 

op alle niveaus.   Een nauwe samenwerking met de collega’s binnen het Uniebureau en de 

themagroepen, werkgroepen, commissies, bestuur en ledenvergadering binnen de vereniging is 

hiervoor essentieel. Externe samenwerking met de ministeries, de koepelorganisaties en de 

maatschappelijke organisaties is ook belangrijk.  

 

TRAINEESHIP 

Je neemt deel aan het traineeprogramma van Nationaal Watertraineeship (8 uur per week). Daarin 

maak je vanuit het werkveld uitgebreid kennis met de watersector. Daarnaast word je persoonlijk 

begeleid en kom je elke vrijdag samen met de andere trainees. Je werkt dus vier dagen per week bij 

de Unie en de vijfde dag is een opleidingsdag. Die vrijdagen staan in het teken van jou. Samen met 

de andere trainees ga je aan de slag met reflectie, persoonlijke groei, kennisdeling en onderlinge 

kennismaking. Daardoor leer je niet alleen jezelf, je medetrainees en de sector goed kennen, maar 

bouw je ook in zeer korte tijd een waardevol netwerk op. En juist naar die talenten zijn organisaties 

in de watersector hard op zoek. 

 

DIT GA JE DOEN 

Je werkt samen in een team van enkele senior beleids- en bestuursadviseurs aan Duurzaam 

Opdrachtgeverschap. De precieze invulling is ook afhankelijk van je achtergrond en interesse. Op 

dit moment ligt de prioriteit bij de ondersteuning van de waterschappen bij de implementatie van 

strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen 

met impact’  

Deze strategie is de gezamenlijke basis voor het duurzaam handelen van de waterschappen in de 

komende jaren (2021-2030). Het doel van de strategie is het creëren van een gezamenlijke aanpak 

in het vertalen van de afspraken, doelen en ambities uit bestaande akkoorden en deals op het 

gebied van ‘duurzaam opdrachtgeverschap’ naar het werk van de waterschappen. Zoals de 

afspraken in het Klimaatakkoord en Grondstoffenakkoord, maar ook de afspraken in het Manifest 

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgever en Inkopen en het Manifest Duurzaam GWW 2030. 

Deze strategie biedt hiervoor concrete handvatten. De kracht van de strategie is dat door het 

hanteren van eenzelfde aanpak kennisdeling tussen de waterschappen. maar ook het uitwisselen 

van ervaringen en geleerde lessen sneller en eenvoudiger kan plaatsvinden. 

 

In dit werk ondersteun en adviseer je het Uniebestuur en de waterschappen. Je wordt opgenomen 

in een breed in – en extern netwerk . Een dynamische baan voor iemand die de handen uit de 

mouwen wil steken! 

 

http://www.uvw.nl/


 

PROFIEL 

• Je hebt een afgeronde studie op hbo of academisch niveau; 

• Je hebt maximaal 2 jaar werkervaring;  

• Je hebt aantoonbare affiniteit met water en/of duurzaamheid.  

• Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden;  

• Je beschikt over een kritisch en creatief denkvermogen; 

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

• Je bent analytisch en je beschikt over (kwantitatieve) onderzoeksvaardigheden; 

• Je kunt goed samenwerken en je legt gemakkelijk contact; 

• Je bent politiek bestuurlijk sensitief; 

• Je hebt interesse in het speelveld van de (Unie van) Waterschappen. 

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?  

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

ideeën en zelfontplooiing. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn groot; 

• Het betreft een contract voor twee jaar; 

• Je verdient maximaal € 2.700,00 bruto  afhankelijk van kennis en ervaring; 

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

waterschappen , 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 en Internationaal; 

- 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 is te vinden op 

https://waterschappen.nl. Meer informatie over het traineeship is te vinden op 

https://nationaalwatertraineeship.nl. 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Marianne Krug, 

programmaleider Moderne Overheid, via mkrug@uvw.nl of via 06-51749009. 

 

Enthousiast geworden over deze functie? Maak dan jouw belangstelling kenbaar door jouw 

motivatie en cv te sturen naar sollicitatie@uvw.nl.  

http://www.unievanwaterschappen.nl/
https://waterschappen.nl/
https://nationaalwatertraineeship.nl/
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