
 
 

 

Vacature: Ondersteunend beleidsadviseur 

bedrijfsvergelijkingen 
16-20 uur per week  
 

Wil jij bijdragen aan een mooier en beter Nederland? Vind je ook dat inzicht in de prestaties en 

kosten van de waterschappen daarbij kan helpen? Lijkt het jou een uitdaging om gegevens 

daarover samen met hen te analyseren, te duiden en te rapporteren in het kader van 

bedrijfsvergelijkingen? Om zo van en met elkaar te leren en te verbeteren?  

Solliciteer dan als ondersteunend beleidsadviseur bedrijfsvergelijkingen bij de Unie van 

Waterschappen en zet je in voor schoon, voldoende en veilig water. 

 

 

FUNCTIE-INFORMATIE  

Je levert advies en ondersteuning ten aanzien van bedrijfsvergelijkingen en een bijdrage aan het 

beheer van de database en de kwaliteit van de gegevens en rapportages. Je wordt onderdeel van 

het programma Moderne Overheid. Dit team is op zijn dossiers (zoals belastingstelsel, duurzaam 

opdrachtgeverschap, digitale transformatie voor de waterschappen) de belangenbehartiger van 

alle waterschappen en laat de waterschappen kennis en ervaringen delen door netwerken te 

organiseren tussen waterschappen op alle niveaus. Jij werkt binnen het programma nauw samen 

met de projectleider bedrijfsvergelijkingen.  

 

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

bevlogenheid en openheid. Daarmee draagt de Unie van Waterschappen als vereniging bij aan 

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

 

DIT GA JE DOEN 

• Je verzamelt, inventariseert, interpreteert, analyseert, controleert en bewerkt gegevens; 

• Je monitort de voortgang van acties en resultaten; 

• Je ondersteunt bij het uitzetten van vragenlijsten; 

• Je onderhoudt mede ons netwerk binnen de waterschappen en belastingsamenwerkingen in 

het kader van de bedrijfsvergelijkingen; 

• Je hebt een ondersteunende rol bij evenementen, zoals kick-off bijeenkomsten; 

• Je voert (deel)onderzoeken uit, bewaakt de voortgang, stelt (onderzoeks)rapporten, 

aanbevelingen en voorstellen op, licht onderzoeksresultaten toe en stemt af met 

stakeholders; 

• Je optimaliseert onze processen door gegevens uit andere bronnen te koppelen aan onze 

databank; 

• Je rapporteert en doet aanbevelingen op basis van geaggregeerde informatie; 

• Je co-coördineert de totstandkoming van de rapportage de Staat van Ons Water en de 

rapportage over de SDG’s, in afstemming met externe en interne partners; 

• Je zorgt voor gezamenlijke rapportages over de bedrijfsvergelijkingen; 

• Je fungeert als inhoudelijk sparring partner voor de projectleider bedrijfsvergelijkingen; 

• Je ondersteunt een leerkring. 
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PROFIEL 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau;  

• Je hebt ervaring met het inzamelen, analyseren, bewerken en verwerken van kwalitatieve en 

kwantitatieve data; 

• Je bent vaardig in het gebruik van Excel; 

• Je hebt vaardigheid in het interpreteren van gegevens en in het opstellen van rapportages en 

adviezen; 

• Je hebt kennis van geautomatiseerde systemen voor statistische verwerking; 

• Je bent adviesvaardig; 

• Je bent bestuurlijk sensitief; 

• Je bent proactief en organisatorisch sterk; 

• Je bent nauwkeurig en analytisch;  

• 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 uitzicht op een vast 

dienstverband;  

• Een detachering vanuit je huidige werkgever behoort tot de mogelijkheden; 

• Je komt in schaal 9 terecht (max. € 4.409 bruto); 

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

waterschappen, zoals een 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 5 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  

Marianne Krug, MT-lid. Dat kan via mkrug@uvw.nl of 06-51749009 en neem een kijkje op 

www.waterschapsspiegel.nl. 

 

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

2023 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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