Waterschap Drents Overijsselse Delta

DIJKGRAAF
VERBINDEND – VERNIEUWEND – TOEKOMSTGERICHT

Standplaats: Zwolle

1.

WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt dagelijks aan voldoende water in landbouw en natuur,
en voor schoon water in stad en land. Maar ook aan veilige dijken en bescherming tegen
wateroverlast. Het waterschap verbindt wonen, werken en natuur met water. Waterschap Drents
Overijsselse Delta is in verbinding met haar omgeving waarbij samenwerking en maatschappelijke
verantwoordelijkheid de speerpunten zijn.

NIET ZOMAAR EEN WATERSCHAP
Waterschap Drents Overijsselse Delta is het op een na grootste waterschap met een uniek
werkgebied in de provincies Drenthe en Overijssel. Het strekt zich uit van Assen tot en met Deventer;
van hoge zandgronden tot lage rivierdalen.
Als dijkgraaf bent u voorzitter van een waterschap met een prachtig en gevarieerd gebied waar
stedelijk water, natuurontwikkeling en landbouw elkaar ontmoeten. Het werkgebied is maar liefst
255.000 hectare groot met circa 620.000 inwoners verdeeld over 22 gemeenten. Er zijn 7100
kilometer watergangen, 1000 kilometer dijken en kades, 16 rioolzuiveringen, 1960 stuwen en 340
gemalen.
De organisatie van het waterschap kent vele uiteenlopende functies; op kantoor en in het veld. Er
werken gedreven denkers en doeners met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het gebied
en de mensen die er wonen, werken en recreëren.
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is ambitieus en wil zich de komende jaren verder
ontwikkelen. Bestuurlijke vernieuwing, professionalisering en externe verbinding staan hierbij
centraal. Het waterschap werkt dit uit in de Watervisie 2020 – 2030.

Het waterschap heeft het hoofdkantoor in Zwolle en telt circa 560 medewerkers. De ambtelijke
organisatie wordt geleid door de secretaris-directeur. De secretaris-directeur is adviseur van het
algemeen en het dagelijks bestuur.
Naar de website:
https://www.wdodelta.nl of naar https://www.youtube.com/watch?v=0KzIg1unTug

2.

PROFIEL

U bent mensgericht, zichtbaar, toegankelijk, verbindend en vertrouwenwekkend. Als in- en extern
boegbeeld en ambassadeur van het waterschap houdt u zich bezig met de algemene strategie en
visie van de bestuurlijke organisatie en met de positionering van het waterschap in de snel
veranderende regionale omgevingen en op landelijk niveau. Als eigentijds bestuurder bent u
ondernemend ingesteld en durft u ‘out-of-the-box’ te denken. U voorziet en doorziet veranderingen
in de omgeving, pakt samen met uw omgeving kansen actief op en u bent in staat verandering en
vernieuwing met draagvlak te realiseren. U begeeft zich actief in netwerken op regionaal en landelijk
niveau.
U weet op inspirerende en authentieke wijze bestuurlijk leiding te geven aan het waterschap en het
beste uit mensen te halen. U bent zelfreflectief en beschikt over grote maatschappelijke sensitiviteit.
Met natuurlijk gezag en gevoel voor verhoudingen staat u boven de partijen en geeft u ruimte en
vertrouwen. U bent stijlflexibel, in staat op alle niveaus te schakelen en beschikt over uitstekende
communicatieve vaardigheden. In crisissituaties treedt u daadkrachtig op en weet u de rust te
bewaren.

3.

OPLEIDING, KENNIS EN ERVARING

U beschikt over :






Een academisch werk- en denkniveau
Strategisch inzicht
Leidinggevende en bestuurlijke ervaring
Sterke interesse in en affiniteit met het werkveld
Gevoel voor het beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta

4.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

U kenmerkt zich door:








Verbindende en coachende vaardigheden
Omgevingsbewustzijn en inlevingsvermogen
Bestuurlijke sensitiviteit
Vernieuwingskracht
Communicatieve vaardigheden en beïnvloedingsvermogen
Daadkrachtig en besluitvaardig
Vertrouwenwekkend

In algemene zin geldt voor u:




Visie en strategisch inzicht
Leiderschap
Integer

POSITIONERING VAN DE DIJKGRAAF
De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en daarmee in
belangrijke mate verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming. Het
algemeen bestuur is het hoogste beslisorgaan van Waterschap Drents Overijsselse Delta, het stelt de
kaders en het beleid vast en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. Het algemeen bestuur
bestaat uit 29 leden en kent op dit moment 11 fracties. Elke fractie heeft een fractievoorzitter. Het
dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en vijf portefeuillehouders. Het dagelijks bestuur beslist
over de dagelijkse aangelegenheden, voert de besluiten van het algemeen bestuur uit en bereidt
voorstellen aan het algemeen bestuur voor. De secretaris-directeur adviseert het dagelijks bestuur.
De dijkgraaf leidt samen met de secretaris-directeur de interactie tussen het bestuur en de
ambtelijke organisatie in goede banen. Vanuit de wettelijke rol en verantwoordelijkheid als
voorzitter van het dagelijks bestuur behartigt de dijkgraaf de portefeuille crisisbeheersing met, bij
(dreigende) rampen of gevaar, bijzondere bevoegdheden.

INSCHALING EN ARBEIDSVOORWAARDEN

Voor deze fulltime functie is de BBRA-schaal 18 (maximale bandbreedte € 9.952,84) van toepassing.
Daarnaast geldt een marktconform pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantietoelage,
eindejaarsuitkering en een ambtstoelage. U woont in het werkgebied van het waterschap of u bent
bereid daar binnen een jaar na aanstelling te gaan wonen.

PROCEDURE
Het algemeen bestuur heeft een vertrouwenscommissie gevormd die bestaat uit vertegenwoordigers
van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur. De vertrouwenscommissie wordt geadviseerd door
de secretaris-directeur. Het streven is om eind maart 2020 te komen tot een conceptaanbeveling van
de vertrouwenscommissie aan het algemeen bestuur. Vervolgens wordt de definitieve aanbeveling
gezonden aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe en Overijssel voor een beschouwing.
Daaropvolgend vindt een aanbeveling aan de minister en benoeming door de Kroon plaats. Dit
benoemingsproces neemt ongeveer acht weken in beslag.
U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke
Ambtsdragers) te overleggen, afgegeven door de Dienst Justitie van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid. Bij de aanvraag van de VOG kan gebruik gemaakt worden van de ‘spoedprocedure VOG’.
Nadat de vertrouwenscommissie een aanbeveling aan het algemeen bestuur heeft gedaan, zal er een
integriteitsonderzoek naar de kandidaat plaatsvinden. Namens de minister van Infrastructuur en
Waterstaat wordt er een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te
dragen kandidaat. Persoonsvertrouwelijke gegevens voor deze screening zullen bij u worden
opgevraagd.

CONTACT
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Marion Dijksterhuis
Regiodirecteur Oost
06 - 22603850
marion.dijksterhuis@beljonwesterp.nl

