
  
 

  Waterschap Hollandse Delta 

Jouw carrièrekans om Assetmanagement mede vorm te geven 

Teamleider Assetmanagement 

 

Waterschap Hollandse Delta heeft de ambitie om dé professionele waterautoriteit te zijn. Het waterschap draagt zorg voor voldoende 

schoon water en veilige dijken en wegen op de Zuid- Hollandse eilanden. De maatschappelijke rol van het waterschap begint steeds 

belangrijker te worden en het waterschap dient zich om deze reden verder te ontwikkelen om effectief op de maatschappelijke 

ontwikkelingen in te kunnen spelen. Door bewust te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en andere partnerships kijkt men 

verder dan alleen technische oplossingen. Het waterschap bouwt aan het professionaliseren van assetmanagement met als doel een 

zo goed mogelijke balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s te bewerkstelligen.  

Voor de afdeling Regie & Assetmanagement (RA) wordt gezocht naar een 

Teamleider voor het Expertise team. De afdeling RA is verantwoordelijk voor alle 

werkzaamheden die benodigd zijn om de assets van het waterschap in stand te 

houden. Zij houdt zich bezig met de vertaling van het beleid en ambities naar 

concrete opgaven voor (meerjaren-) onderhoudsplanningen, (vervangings-) 

investeringsprojecten en nieuwe doelstellingen. Momenteel ligt de nadruk op het 

ontwikkelen en implementeren van assetmanagement als nieuwe beheerstrategie 

binnen de gehele organisatie. 

Waarom is dit interessant?  

Deze management rol is bij uitstek interessant voor iemand die warm loopt voor een organisatie in verandering. Jij ziet het als een 

positieve uitdaging om het Waterschap een stap verder te brengen met de vormgeving van assetmanagement. Daarbij krijg je volop 

verantwoordelijkheid en vrijheid om mee te denken en mede richting te geven aan het assetmanagement binnen het Waterschap. Deze 

functie is daarnaast interessant voor professionals die graag werken bij een maatschappelijk betrokken organisatie met een goede 

work-life balance en doorgroeimogelijkheden. 

Wat ga je doen? 

• Als Teamleider geef je leiding aan het team Expertise, dat bestaat uit in totaal 15 medewerkers, in de rol van Maintenance 

Engineers, Proces Engineers en Planvormers; 

• Je zorgt dat de processen waarin medewerkers een rol spelen goed en uniform lopen; 

• Je neemt je team mee in de veranderende rol van het assetmanagement;  

• Je ondersteunt en stimuleert de verdere ontwikkeling van medewerkers en organisatie;  

• Je regisseert verdere implementatie van het onderhoudsmanagement systeem; 

• Je maakt deel uit van het Management Team van Regie & Assetmanagement en bent daarnaast de verbindende schakel tussen 

in- en externe stakeholders, afdelingsmanagement, Assetmanagers  en jouw team. 

Wat neem je mee? 

• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding in bedrijfskundige/ technische richting;  

• Je hebt leidinggevende ervaring in een bij voorkeur projectmatig industriële omgeving; 

• Je hebt affiniteit met ICT en Financiën;  

• Je bent in staat om medewerkers te coachen, motiveren en enthousiasmeren in een sterk veranderende omgeving; 

• Je staat stevig in je schoenen en je hebt een natuurlijk overwicht over je team;  

• Je hebt een positieve en energieke grondhouding en bent in staat om mensen te verbinden; 

• Vanuit je visie en overzicht adviseer je de organisatie op een prettige en enthousiaste manier; 

• Je herkent jezelf in de competenties: daadkracht, samenwerken, overzicht bewaren, resultaatgerichtheid en besluitvaardigheid. 

 

 

De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan Dicke Röell Breedveld 

Executive Search. Voor meer informatie over de functie en over waterschap Hollandse Delta 

(www.wshd.nl) kun je contact opnemen met Naomi Linder of Arjen Breedveld. Richt je reactie 

aan Dicke Röell Breedveld bij voorkeur per e-mail (info@drbgroep.nl,). www.drbgroep.nl T+31 

(0)70-3617009. 
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