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Waterschap Hollandse Delta 

Het waterschap Hollandse Delta zorgt voor schoon en 

voldoende water en voor veilige dijken en wegen op 

de Zuid-Hollandse eilanden. Het waterschap heeft 

een maatschappelijke rol die steeds belangrijker 

wordt waardoor zij zich continu moet ontwikkelen om 

effectief op de marktvraag in te kunnen spelen. Het 

waterschap is dan ook volop in beweging en in 

ontwikkeling. Duidelijk zichtbaar is dat er mensen 

werken die energie krijgen van veranderdynamiek en 

vanuit een positieve grondhouding het waterschap 

verder helpen in deze transitiefase. 

 

Binnen de afdeling Projecten & Uitvoering wordt 

gezocht naar een Senior Omgevingsmanager. De 

afdeling Projecten & Uitvoering is verantwoordelijk 

voor het uitvoeren van investeringsprojecten binnen  

vier primaire programma’s: waterkeringen, 

watersystemen, waterketen en wegbeheer.  

Waarom is dit interessant?  

Deze rol is interessant voor iemand die bewust op 

zoek is naar een veranderingsgerichte omgeving. De 

Omgevingsmanager is van het begin tot het eind 

betrokken bij verschillende projecten en speelt een 

essentiële rol bij het succesvol afronden hiervan. In je 

rol als omgevingsmanager ben je veel in contact met 

verschillende stakeholders. Binnen het team is het 

jouw taak om door te luisteren en rekening te houden 

met ieders wensen en belangen, creatieve 

oplossingen te bedenken en consensus te bereiken. 

Idealiter streef je naar een situatie waarbij alle 

betrokken partijen voordeel hebben bij de gekozen 

oplossing. In deze rol ben je vrij in het inrichten van je 

eigen werk en vanwege de verschillende projecten 

ziet je werkdag er elke dag weer anders uit. 

Daarnaast breng je veel tijd buiten door. Deze positie 

is verder interessant voor professionals die graag 

werken bij een maatschappelijk betrokken organisatie 

met een uitstekende work-life balance en veel 

ontwikkelmogelijkheden. 

Wat doet de Omgevingsmanager?  

Het waterschap Hollandse Delta werkt volgens het 

IPM (Integraal Project Management) model waarbij 

de volgende rollen intensief samenwerken: de 

Projectmanager, de Contract Manager, de Technisch 

Manager, de Omgevingsmanager en de Manager 

Projectbeheersing. Binnen het team is de  

 

 

 

Omgevingsmanager verantwoordelijk voor het goed 

op elkaar afstemmen van belangen vanuit de 

omgeving. Je bewaakt het overzicht en de regie en je 

weet zowel op operationeel als tactisch en 

strategisch niveau de visie en belangen van de 

organisatie weer te geven. Verder ben je het 

aanspreekpunt voor alle omgevingstaken en stuur 

je een team van omgevingsadviseurs en -experts 

aan. Je voert omgevingsanalyses uit (issues, 

stakeholders, mijlpalen, standpunten, belangen) 

evenals relatiemanagement tussen stakeholders en 

je stimuleert samenwerking tussen verschillende 

partijen. De Omgevingsmanager durft patronen te 

doorbreken en komt met nieuwe inzichten die de 

projecten en de afdeling ten goede komen. Vanuit 

een scherpe, energieke en proactieve houding 

voorkom je conflictsituaties. Wanneer situaties 

escaleren weet je deze op een professionele en 

relatiegerichte manier op te lossen. Door het 

verrichten van deze verschillende taken zorg je zo 

goed mogelijk dat risico’s van omgevingsinvloed 
geminimaliseerd worden en tijdwinst en 

kostenbesparing gerealiseerd worden. 

Wat neem je mee?  

• Je hebt minimaal een afgeronde relevante HBO- 

opleiding in een sociaal wetenschappelijke en/of 

bestuurskundige en/of communicatieve richting; 

• Je hebt tussen de 5 en 10 jaar werkervaring in bij 

voorkeur een projectmatige industriële 

werkomgeving; 

• Je hebt inhoudelijk kennis van 

omgevingsmanagement in brede zin; 

• Je bent maatschappelijk en bestuurlijk sensitief, 

legt makkelijk contact op alle vlakken en je bent 

in staat je vrij bewegen tussen partijen. Op deze 

manier weet je draagvlak te creëren voor 

verschillende projecten; 

• Je hebt enige jaren projectmanagement en/of 

leidinggevende ervaring en bent in staat een 

team te coachen en motiveren; 

• Je staat stevig in je schoenen en bent een 

sparringpartner voor het Management Team; 

• Je bent flexibel en je krijgt energie van 

veranderingsdynamiek. 

Meer informatie:  

Voor meer informatie over de functie en waterschap 

Hollandse Delta (www.wshd.nl) kun je contact 

opnemen met Naomi Linder of Arjen Breedveld van 

Dicke Röell Breedveld, Search & Selectie (+31(0)70-

3617009, www.drbgroep.nl). Je reactie ontvangen wij 

graag per e-mail (info@drbgroep.nl) onder 

vermelding van de functie.  
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