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Geachte leden,
Vandaag is de vacature van voorzitter van de Unie van Waterschappen opengesteld. Deze vacature ontstaat per 1 januari 2019 door het vertrek van de heer Oosters uit het Uniebestuur. ln deze brief informeer
ik u over de procedure die het bestuur volgt bij de vervulling van de vacature. lk verzoek u deze informatie
door te geleiden naar de voorzitter en de leden van uw dagelijks en algemeen bestuur.
De te volgen procedure is vastgesteld in de ledenvergadering van 12 oktoberjl.

Tevens is een selectiecom-

missie ingesteld, bestaande uit:
Klavers, Uniebestuurslid en dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland;
mevrouw ir.
w
van den Top, dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
de heer dr.ir.
w
Ketelaars, DB-lid van Waterschap Aa en Maas;
de heer ing.
w
Vermuë, directeur van de Unie van Waterschappen, als secretaris.
de heer ir.ing.
U

hun belangstelling kenbaar maken
Kandidaten voor deze vacature kunnen tot en met 7 november
curriculum vitae), gesteund door het bestuur van het eidoor het sturen van een motivatiebrief(inc|usief
over
gen waterschap naar de secretaris van de seiectiecommissie. Een profielschets met daarin informatie
als
bijlage
u
treft
bijgaand
de functie-eisen en Werkzaamheden en Wie kan solliciteren op deze vacature
aan.
De selectiecommissie zal een voordracht doen aan de ledenvergadering. Voor het voeren van gesprekken
(avond te Utrecht)
met kandidaten heeft de selectiecommissie twee data gereserveerd: 16 november
zal tot de benoedecember
14
(ochtend te Utrecht). ln de ledenvergadering van
en 26 november
ming van de nieuwe voorzitter worden besloten.
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Graag nodig ik u uit om uiterlijk 7 november

Unie van Waterschappen
de secretaris van de selectiecommissie
Vermuë
de heer
Postbus 93218
2509 AE DEN HAAG

Hoogachtend,

Vermuë
Algemeen directeur
ir.ing.

kandidaten voor te stellen. Ik verzoek u dit te sturen aan:
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PROFIELSCHETS VOORZITTER

UNIE VAN WATERSCHAPPEN

Hans Oosters vertrekt bij de Unie van Waterschappen. Hierdoor ontstaat per 1 januari 2019 een vacature
voor voorzitter van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen.
BOEGBEELD VAN DE VERENIGING
De voorzitter van de Unie van Waterschappen is het herkenbare boegbeeld van de vereniging. Naar buiten
toe vraagt dat orn een krachtige en gezaghebbende uitstraling in de belangenbehartiging van de waterschappen in zowel Den Haag als Brussel. Binnen de vereniging treedt de voorzitter op als verbinder die

goede relaties onderhoudt met alle waterschappen. Wij zoeken een ervaren bestuurder met ruim draagvlak binnen de vereniging en een groot netwerk in de landelijke politiek.
de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.
Lobby en belangenbehartiging is de kerntaak van de Unie. Daarvoor is het nodig dat we goed weten wat er
in de achterban speelt en waar onze leden in de praktijk tegen aan lopen. Een intensieve en open relatie
met en tussen alle waterschappen is daarvoor erg belangrijk.
De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt

TAKEN VOORZITTER
is de eerste vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen en behartigt de
De Unievoorzitter
belangen van de waterschappen. U onderhoudt goede relaties tussen de waterschappen en de professionele omgeving, zoals Brussel, de Eerste en Tweede Kamer, departementen, medeoverheden, maatschappelijke organisaties, media, et cetera. Verder bent u het eerste bestuurlijk aanspreekpunt voor de water-

schappen.

samen met de andere bestuursleden, bestuurlijk overleg met leden van het Kabinet en
andere (overheids)koepels. U vertegenwoordigt de Unie in rechte en bent bevoegd namens de Unie bestuurlijke afspraken te maken. Verder bent u voorzitter van het Uniebestuur en de Ledenvergadering. Op
die manier geeft u sturing aan de besluitvorming. U legt verantwoording af aan de Ledenvergadering over
het gevoerde bestuur.
De voorzitter

voert,

neemt de portefeuille over van de scheidende voorzitter, met als aandachtsgebieden lobby,
communicatie en ledenbinding. Verder houdt u nauw contact met de directie van de Unie en bent u toegankelijk en benaderbaar voor Uniemedewerkers.

De voorzitter

EN VERGOEDING
TIJDSBESTEDING

Het gaat om een functie van gemiddeld twee dagen per week. Aan de functie is geen honorarium verbonvan
den. Wel ontvangt u een vergoeding voor gemaakte onkosten. De benoeming geldt voor een periode
drie jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens driejaar.

FUNCTIE-EISEN
U hebt bewezen bestuurlijke kwaliteit en ervaring.
I
U bent een verenigingsman/vrouw, die er grote waarde aan hecht alle leden bij de Unie te betrekken.
U
U hebt het gezag en de positie om leden aan te spreken en bent een verbindende persoonlijkheid.
niveau.
landelijk
en
hebt bewezen gesprekspartner te zijn op strategisch
U kent de ontwikkelingen rondom de waterschappen.
U bent een ambassadeur voor de waterschappen en bewezen onderhandelaar.
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U beschikt over bestuurlijk gezag bij relaties van de Unie. Ook hebt u een breed politiek-bestuurlijk en

maatschappelijk netwerk.
U kunt gezaghebbend en effectief opereren in de landelijke politiek.
U bent in staat om coalitievorming bij partners en stakeholders te organiseren en organiseert besluitvorming binnen de Uniecommissie(s).
U bent in staat om de standpunten van de vereniging aansprekend uit te dragen.
U bent minimaal twee dagen per week flexibel beschikbaar, afhankelijk van actuele dossiers en lobbytrajecten.

WIE KAN SOLLICITEREN?
Zowel voorzitters als dagelijks bestuursleden van waterschappen zijn benoembaar als lid van het bestuur.
I

Een zekere mate van regionale spreiding en diversiteit binnen het bestuur is wenselijk.

