
    

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Waterschap Vechtstromen 

 Teammanager Bedrijfsbureau 
 
 “Innovatief, verbindend, ondernemend” 

 
Standplaats: Werkzaam in het beheergebied Zuid-Oost Drenthe, Noord-Oost 

Overijssel en Twente en de mogelijkheid om vanaf de diverse 
werklocaties te werken.   

 
 
 
WATERSCHAP VECHTSTROMEN 
 
Vechtstromen wil een vernieuwend waterschap zijn in nauwe samenwerking met externe partners om 
een aantrekkelijke leefomgeving te creëren door te zorgen voor schoon, voldoende en veilig water. 
Vanuit een gedeelde passie werkt Waterschap Vechtstromen op diverse schaalniveaus samen met 
externe partners om vanuit krachtige netwerken effectief maatschappelijke doelen te realiseren. Intern 
continu bouwend aan een organisatie die flexibel inspeelt op ontwikkelingen in de buitenwereld en daar 
als dé partner geldt wanneer het gaat om (het delen van) waterkennis. Hierbij trendsettend in 
werkgeverschap binnen een lerende organisatiecultuur en waarbij de verantwoordelijkheden zo laag 
mogelijk in de organisatie worden belegd.  
 
De organisatie wordt in de lijn aangestuurd door de secretaris-directeur, 3 directieleden en 14 
teammanagers. Sturing en realisatie van de inhoudelijke doelen vindt plaats binnen de programma’s 
Waterstysteem, Waterketen en Besturen en Organiseren onder aansturing van 3 programmaleiders. Het 
opdrachtnemerschap c.q. de eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van de programma’s is belegd 
op het niveau van de directieleden.  
 
Het bedrijfsbureau valt in de lijnsturing onder het directielid Watersysteem. Het team is de spin in het 
web en een belangrijke schakel tussen beleid en uitvoering. Binnen het bedrijfsbureau werken op dit 
moment circa 27 collega’s. 
 
Naar de website: https://vechtstromen.nl  
 

 
Plaats in de organisatie 

De Teammanager geeft leiding aan het Bedrijfsbureau en legt rechtstreeks verantwoording af aan het 
Directielid Watersysteem.  
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 

 

 

2.  FUNCTIE 
 

Als Teammanager geef je sturing aan het team Bedrijfsbureau en werk je met jouw team aan de 
uitvoering van de kerntaken van het waterschap. Het Bedrijfsbureau faciliteert, coördineert en 
toetst de operationele uitvoering aan het watersysteem en de zuiveringen. Het Bedrijfsbureau 
vervult een belangrijke rol bij de ontwikkeling, implementatie en instandhouding van het 
assetmanagement in de organisatie. Daarom is een aantal rollen die binnen assetmanagement 
van belang zijn bij elkaar gepositioneerd; programmeurs en objectbeheerders. Dat moet bijdragen 
aan de ontwikkeling, implementatie en het borgen van de werkwijze. Als teammanager heb je 
daarbij een belangrijke rol in het faciliteren van medewerkers en het zorgen dat medewerkers in 
hun rol blijven en zich blijven ontwikkelen. Vanuit het Bedrijfsbureau wordt opdracht verstrekt 
aan het team Techniek en Onderhoud (in assetmanagement heeft T&O de rol van serviceprovider) 
voor werkplannen onderhoud en het team Expertisecentrum voor inhoudelijk advies. Je geeft aan 
het team en de opgaven richting, coacht medewerkers op hun ontwikkeling en hebt daarbij de 
interne samenwerking binnen de organisatie hoog in het vaandel staan. Je geeft hieraan vorm 
vanuit jouw drive voor het werk, jouw oog voor medewerkers en jouw organisatietalent. 

 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Geeft leiding aan het Bedrijfsbureau. Integraal verantwoordelijk voor het functioneren en de 

resultaten van het team.  

 Leidt het team door de transitie door heldere en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. 

Sparringpartner voor medewerkers en stimuleert en motiveert hen in hun ontwikkeling tot het 

behalen van maximale resultaten.  

 In staat om kansen met het team te benutten in de verbinding tussen beheer en expertise, 

projecten en strategie.  

 Weet eenduidige werkprocessen vorm te geven en brengt vanuit de systematiek van 

assetmanagement het beheer op orde. Draagt bij aan de realisatiekracht.  

 Levert als vertegenwoordiger van het team een actieve bijdrage aan het realiseren van de 

programmadoelen, via deelname aan programmatafels. 

 Werkt nauw samen met collega teammanagers en de coördinatoren Bedrijfsbureau en 

Watersysteem in de ontwikkeling van de organisatie, de ontwikkeling van medewerkers en het 

verbeteren van de samenwerking.  
 
 
4. FUNCTIE EISEN 
 

 Een afgeronde HBO/WO opleiding. 

 Aantoonbare ervaring in het leidinggeven (HRM), ontwikkelen en inspireren van teams. 

 Het gezag en vermogen om een constructieve sparringpartner te zijn voor bestuur, directie, 

middenkader en eigen medewerkers. 

 Bestuurlijke senstiviteit en in staat om optimaal te opereren in het bestuurlijk krachtenveld.  

 Je hebt “iets”met water.  

 

 
 



    

 

 

 

 

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Je houdt je prima staande in een dynamische (strategische) omgeving. 

 Je houdt echt van samenwerken en gaat gemakkelijk een gesprek aan. 

 Je bent een prima sparringpartner voor organisatie-brede vraagstukken. 

 Je bent een echte verbinder op alle niveaus. 

 Je inspireert je collega’s en medewerkers in gesprekken.  

 Je bent bestuurlijk sensitief. 

 Je bent authentiek in je contact met de collega’s. 
 
 
6. WATERSCHAP VECHTSTROMEN BIEDT U 
 
Een bruto maandsalaris tussen € 4.058,00 en € 5.771,00. 
Een keuzebudget van rond de 20% van het bruto jaarsalaris. 
De mogelijkheid om in overleg thuis en flexibel te werken. 
Een aantrekkelijke reiskostenvergoeding. 
Een persoonlijk budget voor opleidingen, cursussen en activiteiten die interessant zijn voor je vakgebied, 
persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.  
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt je contact opnemen met: 
 
Greetje Jakobs 
06 – 5022 1272 


