Beleidsadviseur (waterbeleid, bodem)
32-36 uur per week

Ben jij een stevige, energieke, beleidsadviseur en heb je affiniteit met thema’s als water,
duurzaamheid en gebiedsprocessen? Ben jij politiek bestuurlijk sensitief en een echte netwerker
en verbinder? Wellicht ben jij dan de gedreven, enthousiaste en ervaren collega, met een
specialisatie in interbestuurlijke samenwerking, die wij zoeken.

FUNCTIE-INFORMATIE
Je wordt onderdeel van het programma Waterbeleid. Dit team draagt bij aan een klimaatrobuuste leefomgeving met water als ordenend principe. Het programma waterbeleid richt zich
op de beleidsontwikkeling en de besluitvorming voor de kerntaken van het waterschap;
wateroverlast en tekort, water en ruimte en waterveiligheid. Een nauwe samenwerking met de
collega’s binnen het Uniebureau en de waterschappen via de vereniging is hiervoor essentieel. Er
bestaat nauwe samenwerking met de ministeries, andere overheden, kennisinstellingen en de
maatschappelijke organisaties. Waar nodig wordt het (Euro)parlement benaderd.
De nadruk binnen de functie ligt op grondwater en bodem. Je gaat aan de slag met de volle
breedte van dit aandachtsgebied. In dit team organiseer je de besluitvorming over onderstaande
onderwerpen (dossiers):
- grondwaterbeheer,
- water en bodem sturend in de ruimtelijke ordening,
- bodem en bodemdaling,
- waterbodem en baggeren.

DIT GA JE DOEN
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Je organiseert zowel de inhoud als het proces rondom de besluitvorming over een breed
spectrum van onderwerpen op het gebied van (grond)water, (water)bodem en ruimte;
Je takenpakket is dynamisch en afhankelijk van ontwikkelingen in onze omgeving;
Binnen je takenpakket zorg je voor de beleidsadvisering aan het Uniebestuur, en
bestuurders en collega’s van de waterschappen;
Je signaleert vroegtijdig beleidsontwikkelingen op het gebied van water en omgeving in
brede zin;
Je bent gesprekspartner voor ministeries, andere overheden en kennisinstellingen;
Je werkt nauw samen met je andere collega’s op het gebied van waterbeleid en ook
breder binnen het Uniebureau;
Je participeert namens de waterschappen en behartigt de belangen van de
waterschappen in verschillende interbestuurlijke overlegtafels voor water, grondwater en
(water)bodem;
Je zorgt dat de onderwerpen op de agenda van de waterschappen blijven via onder
andere thema- en werkgroepen en commissies;
Je werkt voor de ontwikkeling van beleid en toegepast onderzoek nauw samen met de
waterschappen en de kennisorganisatie van de waterschappen (STOWA);
Je bouwt en onderhoudt een intern en extern netwerk.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt academisch werk- en denkniveau;
Je bent een procesregisseur, gericht op samenwerking;
Je hebt beleidservaring met complexe opgaven binnen een politiek-bestuurlijke context;
Je bent politiek bestuurlijke sensitief;
Je beschikt over een sterk analytisch vermogen;
Je hebt aantoonbare affiniteit met beleid en beheer van (water)bodem en (grond)water;
Je weet anderen te inspireren, je bent overtuigend en daarnaast ook verbindend;
Je bent resultaatgericht, analytisch en proactief;
Je beschikt over een kritisch en creatief denkvermogen;
Je bent zelfstandig, flexibel, goed in schakelen en prioriteren;
Je bent een netwerker en legt gemakkelijk contact met mensen.

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 uitzicht op een vast
dienstverband;
Je komt in schaal 12 terecht (max. € 6.041 bruto);
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 Nederlandse waterschappen. De 21
waterschappen in Nederland zijn verantwoordelijk voor het beheer van dijken, het regionale
waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. 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 een algemeen directeur en 5 MT-leden:
- Waterbeleid;
- Innovatie, Duurzaamheid, Internationaal en Waterbeleid;
- 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
Rob Uijterlinde, interim MT-lid, via ruijterlinde@uvw.nl of via 06-50635116.
Enthousiast geworden over deze functie? Maak dan je belangstelling kenbaar door vóór 18
september 2022 een motivatie en cv te sturen naar sollicitatie@uvw.nl.

