
 

 
 

Vacature:  

Beleidsadviseur Externe Financiering en Europa  
36 uur per week  
 

Heb jij een passie voor water en wil je echt verschil maken? Lijkt het jou een uitdaging om samen 

met de waterschappen kansen te creëren en invloed uit te oefenen op de nationaal en 

Europeesbeleid en de financieringsmogelijkheden daarvan? Solliciteer dan als beleidsadviseur 

externe financiering en Europa bij de Unie van Waterschappen en zet je in voor schoon, 

voldoende en veilig water. 

 

 

FUNCTIE-INFORMATIE  

Je wordt onderdeel van het programma Waterkwaliteit, Duurzaamheid & Internationaal. Dit team 

richt zich op beleidsontwikkeling en besluitvorming op het gebied van waterkwaliteit, klimaat en 

energie, innovatie, duurzaamheid, circulaire economie, Europese en internationale 

belangenbehartiging. Ook is het programma het coördinatiepunt voor internationale 

samenwerking: Dutch Water Authorities met zijn grote uitvoeringsprogramma Blue Deal. Door 

het inzetten van je netwerk ben je in staat om nieuwe financieringsprogramma’s van Europa en 

Rijk in een vroegtijdig stadium te herkennen of zelfs te creëren voor de waterschappen. Je zorgt 

ervoor dat standpuntbepaling van Nederland wordt vorm gegeven op verschillende dossiers. Je 

volgt actuele ontwikkelingen en reageert snel en adequaat. Je werkt zelfstandig, bepaalt de 

strategie in samenwerking met waterschappen, doet voorstellen voor bestuurlijke begeleiding en 

je bent in staat op verschillende niveaus de belangen en meerwaarde van 

waterschapsactiviteiten uit te dragen. 

 

Je werkt bij ons vanuit onze organisatiewaarden vertrouwen, professionaliteit, verbondenheid, 

bevlogenheid en openheid dragen we bij de Unie van Waterschappen als vereniging bij aan het 

werk van de waterschappen en de wijze waarop dat is georganiseerd.  

 

DIT GA JE DOEN 

• In de herijkte visie Dutch Water Authorities staat dat beleidsbeïnvloeding Europa en leren 

uit het buitenland verder doorontwikkeld moet worden. Jij geeft daar samen met ons 

Bureau Brussel deels invulling aan; 

• Je richt je, samen met onze leden, binnen de belangenbehartiging op de “voorkant” van 

regelingen of op het vormgeven en vaststellen van beleid voor externe financiering: doel 

hiervan is dat er geld voor water(schaps)doelen beschikbaar komt of dat regelingen 

toegankelijk zijn voor waterschappen en dat onze leden ze ook gaan gebruiken; 

• Je bent aanspreekpunt voor de subsidiecoördinatoren van waterschappen; 

• Je bent consolidatiepunt voor de BNC-fiches (het Nederland standpunt op Europese 

dossiers) die relevant zijn voor waterschappen;  

• Je participeert en behartigt de belangen van de waterschappen in verschillende 

interbestuurlijke overlegtafels zoals het Bestuurlijk overleg Europa. Je verzorgt de 

samenwerking op jouw dossier met IPO en VNG in relatie tot Ministerie van Buitenlandse 

zaken een Binnenlandse zaken; 

•  Je adviseert de portefeuillehouder, MT-leden en bestuur in het overleg met 

bewindspersonen over standpuntbepaling als lidstaat in Europa en verzorgt de 

voorbereidingen en afhandeling van bestuurlijk en directie-overleg (verzamelen, 

voorbereiden, verdedigen van stukken en samenvatten besluiten); 
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• Je volgt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en bestuurlijke standpunten van 

andere overheden en partijen en speelt hierop in; 

• Je volgt het Europees Innovatie en de financieringsmogelijkheden; 

• Je draagt bij aan het Europa bewustzijn vergroten van de waterschappen; 

• Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant in- en extern netwerk en bouwt dit uit om 

nieuwe financieringsprogramma’s van Europa en Rijk in een vroegtijdig stadium te 

herkennen voor de waterschappen; 

• Je voert het secretariaat van Unie-commissie Internationaal; 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), 

waarbij je o.m. contact hebt met het ministerie van LNV en IPO. Daarnaast voer je het 

secretariaat van de Unie-Themagroep GLB. 

 

PROFIEL 

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau; 

• je hebt kennis van beleidsprocedures van Europa, Rijk en andere overheden; 

• Je bent een procesregisseur, gericht op samenwerking; 

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

• Je bent politiek bestuurlijk sensitief; 

• Je weet anderen te inspireren, 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; 

• 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. € 6.320 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 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; 

- Waterkwaliteit 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 vind je op 

https://waterschappen.nl.  Meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met 

Mark van der Werf, MT-lid Innovatie, duurzaamheid, internationaal en waterkwaliteit. Dat kan via 

mwerf@uvw.nl of 06-20551967. 

 

Enthousiast geworden over deze functie? Maak dan je belangstelling kenbaar door vóór 10 april 

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

 

De Unie van Waterschappen hecht waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de 

organisatie. Elk mens is uniek. Wij vinden het belangrijk om iedereen die bij ons werkt ruimte te 

geven om helemaal zichzelf te zijn. Want iedereen heeft een unieke achtergrond, persoonlijkheid, 

perspectief en kwaliteiten. En samen kunnen we ons nog beter inzetten voor de 

vertegenwoordiging van de waterschappen en bereiken we met elkaar de mooiste resultaten. 
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