
  
 

Waterschap Hollandse Delta 

 

 

Welke veranderingsgerichte professionals willen meebouwen aan Assetmanagement in transitie en 

helpen waterschap Hollandse Delta naar de volgende fase van ontwikkeling? 

 

Op de Zuid-Hollandse eilanden zorgt Waterschap Hollandse Delta met circa 550 medewerkers voor stevige dijken en 

duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden 

gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, 

sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Het 

waterschap is dan ook volop in beweging en in ontwikkeling. Hierin passen professionals die energie krijgen van 

veranderdynamiek en werken vanuit een positieve grondhouding. 

 

De afdeling Regie & Assetmanagement werkt  vanuit de 

assetmanagement filosofie en stuurt op de prestaties van de assets 

van het waterschap en zorgt dat deze ook in de toekomst goed 

blijven functioneren. De taak van de afdeling Regie & 

Assetmanagement is om alle werkzaamheden ten behoeve van het 

duurzaam in stand houden (onderhoud, verlenging technische 

levensduur, etc.) van de assets Watersystemen, Waterketen/ 

Waterzuivering en Waterkering & Wegen en het bereiken van de 

doelen vastgesteld in het Water- en Wegenbeheerprogramma, deze 

uit te werken en te programmeren. Via meerjaren investerings-, 

onderhouds- en beheerplannen worden onderhoudsconcepten en 

werkorders, werkopdrachten en investeringsopgaves (projecten) verstrekt aan de uitvoerende afdelingen, zoals Projecten 

& Uitvoeringen, Beheer & Operatie en Zuiveren & Onderhoud. De complexe opgave voor Assetmanagement heeft meer 

en meer te maken met het aanpassen en door ontwikkelen van bestaande netwerken in plaats van grootschalige nieuwe 

infrastructurele opdrachten en daarnaast meer lerend assetmanagement in plaats van monofunctioneel 

assetmanagement.  

 

Om haar ambitie te realiseren zoekt het waterschap voor de afdeling 

Assetmanagement & Regie versterking voor de rollen van Opdrachtgever, 

Planvormer, Tactisch Maintenance Engineer en Tactisch Proces Engineer. 

Deze nieuw te werven professionals zijn autoriteit op hun vakgebied maar vinden 

het bovenal belangrijk om kennis te delen en over te brengen. Dus zoek je een 

kennisintensieve omgeving in verandering dan is nu het moment om in te stappen! 

 

 

 

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. 

http://www.wshd.nl/
http://www.wshd.nl/
mailto:info@drbgroep.nl
mailto:info@drbgroep.nl
http://www.drbgroep.nl/
http://www.drbgroep.nl/

