
   

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 Waterschap Noorderzijlvest 

 Directeur Afvalwaterketen en Digitale informatie 
 
 Compacte organisatie, grote ambities 

 
Standplaats: Groningen     
 

1. WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST 
 
Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot gedeelte van Groningen, Noord- en Midden-Drenthe 
en in een stukje Friesland voor het zuiveren van het afvalwater, het hebben en houden van droge 
voeten en schoon en voldoende water. Veiligheid, innovatie en samenwerking staan centraal. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de goede invulling van de maatschappelijke functies die door het 
watersysteem bediend worden. De focus ligt op klimaat-klaar blijven en een natuurlijker, duurzamer 
waterbeheer.  
 
Samenwerking is dé succesfactor voor betaalbaar en toekomstbestendig waterbeheer dat tegen een 
(klimaat)stootje kan. Bij Noorderzijlvest noemt men dat robuust waterbeheer. Samen met andere 
organisaties en inwoners wordt op creatieve en innovatieve wijze vorm gegeven aan een duurzame 
leefomgeving, waar iedereen goed kan wonen, werken en recreëren. Waterschap Noorderzijlvest 
staat voor een veilig en duurzaam waterbeheer. Hiervoor wordt  nadrukkelijk de samenwerking met 
de omgeving, mede overheden, bedrijven, belangenorganisaties en het onderwijs opgezocht. Onder 
het motto “nait soez’n, moar doun” gaan de ruim 300 gedreven medewerkers deze uitdagingen aan. 
 
Het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest telt 144.000 hectare en bijna 400.000 inwoners. 
Hiermee is het één van de kleinere waterschappen in Nederland, maar wel een koploper als het gaat 
om professionaliteit, slagvaardigheid en innovatie. En een waterschap met grote ambities en 
uitdagingen.  
 
De Blauwe Omgevingsvisie (BOVi) en het WBP (waterbeheer programma) zijn belangrijke 
stuurdocumenten bij deze ambities en uitdagingen. Voor de procesgerichte ontwikkeling van de 
organisatie zijn er drie ontwikkelsporen benoemd voor de komende jaren: Assetmanagement, Sturen 
op bedrijfsvoering en Toekomstfit. Digitale ontwikkeling loopt hier als rode draad doorheen.  
Het leveren, gebruiken en raadplegen van digitaal ontsloten data wordt een steeds nadrukkelijker en 
onmisbaar onderdeel van het werk. Datagedreven werken wordt doorgevoerd op alle niveaus, door 
het datamanagementproces beter in te richten en data integraal beschikbaar te stellen voor intern 
en extern gebruik. De uitdagingen waar het waterschap voor staat vragen een grote mate van 
wendbaarheid van Waterschap Noorderzijlvest en haar medewerkers.  
 
Zie ook: www.noorderzijlvest.nl en www.noorderzijlvest.nl/anders-werken.   

 

http://www.noorderzijlvest.nl/
http://www.noorderzijlvest.nl/anders-werken


   

 

 

Plaats in de organisatie 
 
Als directeur Afvalwaterketen en Digitale informatie vorm je samen met de directeur watersystemen  
en waterveiligheid en de secretaris-directeur het managementteam. Je rapporteert aan de  
secretaris-directeur. Tevens ben je een sparringpartner en aanspreekpunt voor het dagelijks bestuur.  
Je bent verantwoordelijk voor een zestal teams: Beheer Afvalwaterketen, Plannen & Projecten,  
Technisch Onderhoud, Financiën, Facilitair & Inkoop en Informatisering & Automatisering. Je geeft  
direct leiding aan deze zes teamleiders; indirect aan zo’n 150 medewerkers.  
 
 
2. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Als directeur Afvalwaterketen en Digitale informatie ben je een spin in het web. Samen met de  
secretaris-directeur en directeur watersystemen en waterveiligheid bepaal je de koers van en de  
strategie van het waterschap. Voor het bestuur ben je een belangrijke sparringpartner.  
Je geeft leiding aan een zestal inhoudelijk deskundige teamleiders. Als leidinggevende geef je  
vertrouwen en ruimte, tegelijk ben je betrokken en dichtbij. Digitale ontwikkeling is een belangrijk 
onderdeel van je functie. Je denkt op strategisch niveau mee over deze ontwikkelingen en stimuleert 
en motiveert de organisatie dit verder door te vertalen. Ook buiten de organisatie heb je een  
belangrijke rol in de samenwerking met uiteenlopende organisaties, zoals provincie en gemeenten,  
natuurorganisaties en samenwerkingspartners.  
 

 Aansturing van de processen Afvalwaterketen en Digitale informatie. 

 Strategie bepalen en aanjagen van digitale ontwikkeling van de organisatie.  

 Doorontwikkeling en verdere professionalisering van de processen en haar medewerkers. 

 Mede-ontwikkelen van en richting geven aan de strategische koers van de organisatie. 

 Aanspreekpunt voor dagelijks bestuur met betrekking tot items die spelen op het gebied van 
Afvalwaterketen en Digitale informatie. 

 Stimuleren en initiëren van interne en externe samenwerking. 
 
 
3. PROFIEL 
 
In deze dynamische functie sta je stevig in je schoenen en ben jij de verbinder binnen het speelveld 
van management, bestuurders, medewerkers, andere overheden en organisaties. Je hebt visie op de 
veranderende opgave van Noorderzijlvest en bent in staat om de vertaalslag te maken naar wat dit 
betekent voor het werk van de medewerkers en de manier waarop zij dit doen. Met jouw 
authentieke stijl van leiderschap weet je mens en organisatie in beweging te brengen, te coachen en 
te inspireren. In je teams zit veel inhoudelijk expertise. Je weet deze expertise aan te boren, zodat je 
teams in de volle breedte van de organisatie mee denken en doen. Je bent een strategisch 
sparringpartner voor het managementteam en het dagelijks bestuur. Je bent samenwerkingsgericht 
en hebt oog voor je omgeving, tegelijk ben je daadkrachtig en besluitvaardig. Verder herken je jezelf 
in het volgende profiel:  
 
 
 
 



   

 

 

 Wo werk- en denkniveau. 

 Leidinggevende ervaring op strategisch niveau. 

 Aantoonbaar sterk in situationeel leiderschap. 

 Ervaring met verandermanagement en stakeholdermanagement. 

 Affiniteit met het openbaar bestuur.  

 In staat om samenwerking met externe partijen en organisaties te initiëren en uit te bouwen.  
 
In verband met consignatiedienst geniet een reistijd van max 45 minuten vanaf de Veiligheidsregio 
Groningen (Sontweg) de voorkeur.  
 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Authentiek en toegankelijk. 

 Daadkrachtig en lef. 

 Politiek en omgevingssensitief. 

 Helicopterview.  

 Verbinder, netwerker, informeel en humor. 

 Mens- en resultaatgericht. 

 Samenwerkingsgericht. 
 
 
5. WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST BIEDT JOU 
 

 Een baan in een maatschappelijk werkveld bij een platte organisatie. 

 Een salaris tussen minimaal € 6002,- en maximaal € 8.586,- bruto per maand (schaal 15, norm 
1 januari 2023) bij een fulltime dienstverband. Het precieze bedrag wordt afgestemd op jouw 
kennis en ervaring. 

 Boven op je brutosalaris ontvang je 21% Individueel Keuze Budget (IKB), dit kun je uit laten 
betalen of op een andere manier inzetten, bijvoorbeeld om extra verlof te kopen. 

 Een pensioenregeling bij ABP-pensioenfonds. 

 Uitstekende mogelijkheden om een goede balans te creëren tussen werk en privé met onze 
thuiswerkmogelijkheden. 

 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eigen budget voor opleidingen en 
een vergoeding voor woon-werk reiskosten of thuiswerkvergoeding. 

 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Janine Smetsers 
06-296 246 26 
janine.smetsers@beljonwesterterp.nl 
 
 


