
 
 

 

Vacature: MT-lid Programma Waterbeleid 
Fulltime 
 

 

De Unie van Waterschappen opereert in een dynamisch en alsmaar breder wordend veld, waarin 

steeds opnieuw afwegingen moeten worden gemaakt over veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en 

de belangen van bewoners en gebruikers van water en land. Dat is een uitdagende opgave, die 

vraagt om het vermogen om te verbinden en tot besluiten te komen in een complexe bestuurlijke 

omgeving. De MT-leden zijn daarin de drijvende kracht, die als echte verenigingsmensen samen 

met het bestuur en de leden in de vereniging als daarbuiten positie helpen bepalen. Daarin 

worden zij bijgestaan door een team van professionals; de medewerkers van het bureau van de 

Unie.  

 

 

FUNCTIE-INFORMATIE 

Als MT-lid ben je verantwoordelijk voor het creëren van een gezamenlijke visie en strategie van 

de organisatie. Op de beleidsterreinen van het programma waterbeleid draag je zorg voor de 

realisatie en de verdere ontwikkeling van het programma waterbeleid. Samen met je 

beleidsadviseurs geef je inhoud aan waterveiligheid, wateroverlast, grondwater, ruimte, natuur. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het 

Deltaprogramma, het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de sturende rol van water en 

bodem en de woningbouwopgave. Je coördineert de ontwikkeling van een complex, politiek 

gevoelig, in de maatschappelijke belangstelling staande strategisch programma en de daarmee 

samenhangende voorlichting en communicatie. Je stelt beleidsscenario's en –strategische 

adviezen op, je brengt risico's en kansen (op de middellange termijn) in beeld en draagt zorg voor 

de juiste randvoorwaarden voor de programma-uitvoering. 

 

PROFIEL 

Als ervaren en mensgerichte manager met academisch werk- en denkniveau begrijp je wat er 

voor nodig is om een groep hoogwaardige professionals aan te sturen en zich te laten 

ontwikkelen. Tegelijkertijd ben je in staat hen met jouw ervaring, kennis en persoonlijkheid te 

inspireren en te enthousiasmeren en te zorgen voor verbinding binnen het team, het MT en met 

de rest van de organisatie. Samen met je collega MT-leden weet je met menselijke maat een 

goede balans te vinden tussen ruimte en sturing. Je bent een verbinder en collegiaal, neemt 

beslissingen en draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Aandacht voor mensen en humor 

helpen daarbij.  

 

Je beschikt over een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je kunt je snel inwerken 

in zowel politiek, bestuurlijk, technisch als juridisch complexe dossiers, zodat je het bestuur goed 

kunt adviseren en met hun standpunt namens de Unie naar buiten kunt treden. Je voert daarbij 

de regie over het proces. Ook beschik je over een uitstekend ‘Haags’ netwerk en weet je hoe de 

hazen daar lopen. Je bent een verenigingsmens. Je hebt ervaring in het adviseren en 

ondersteunen van bestuurders die ook hun eigen verantwoordelijkheden, wensen en soms 

tegenstrijdige belangen hebben. Je kunt goed luisteren, pikt signalen op, weet ze te duiden en te 

analyseren. Je hebt een  brede blik op politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen 

en kunt  het  bestuur helpen die te vertalen in een visie, strategie en/of aanpak.  

http://www.uvw.nl/


Zowel binnen als buiten de vereniging ben je een betrouwbare gesprekspartner, die in staat  is 

bestendige relaties  netwerken te onderhouden en (proactief) te beïnvloeden. Je bent een 

strateeg en kunt ook tactisch op hoog niveau opereren.   

 

De opgaven waar we voor staan worden in coalities met andere partijen tot een goed einde 

gebracht. Je hebt  dan ook ervaring in het omgaan met belangentegenstellingen en het 

overbruggen daarvan. Je weet daarbij hoe je  invloed moet uit- oefenen, wanneer je moet 

meebewegen en wanneer niet. Goede onderhandelingsvaardigheden gaan bij jou hand in hand 

met het vermogen om relaties te bouwen en te bestendigen. 

  

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN 

• Het betreft een vast dienstverband met in eerste instantie een contract voor een jaar; 

• De functie wordt ingedeeld in schaal 15; 

• 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 vereniging van de Nederlandse waterschappen. De 21 

waterschappen in Nederland zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het 

regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. Het bureau van de Unie van 

Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen nationaal en internationaal en stimuleert 

kennisuitwisseling en samenwerking. Het is een kleine, informele organisatie van zo’n 80 mensen 

met een passie voor vernieuwen en verbeteren.  

 

De organisatie wordt aangestuurd door een algemeen directeur en vijf MT-leden. Het werk van 

de Unie van Waterschappen is verdeeld over vijf programma’s/werkvelden: 

- Waterbeleid; 

- Innovatie, Duurzaamheid, Internationaal en 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 

Meindert Smallenbroek, algemeen directeur. Dat kan via msmallenbroek@uvw.nl. 

 

Enthousiast geworden over deze functie? Maak dan je belangstelling kenbaar door vóór 9 januari 

2023 door een motivatie en cv te sturen naar sollicitatie@uvw.nl.  

 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in – en extern uitgezet.  
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