
 
 

 

Vacature: Beleidsadviseur Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
0,6-0,8 fte 
 

 

Ga je graag aan de slag met onderwerpen als landbouw, water, klimaat en bodem? Wil jij de 

waterschappen vertegenwoordigen in het projectteam Nationaal Strategisch plan (NSP) 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? Kan je snel aan de slag? Solliciteer dan als 

beleidsadviseur Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

 

FUNCTIE-INFORMATIE 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is Europees beleid. In de voorstellen van de Europese 

Commissie worden doelen gesteld en daaraan financiële middelen verbonden. Hoe de steun 

geïmplementeerd gaat worden en de specifieke doelstellingen worden verwezenlijkt moet 

worden vastgelegd in een Nationaal Strategisch Plan. Het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Visserij zal samen met het IPO dit gaan trekken (provincies voeren het huidige POP3, pijler 2 uit). 

De minister van LNV is stelselverantwoordelijk voor het NSP. Het strategisch GLB-plan beslaat de 

periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027. 

 

De waterschappen zijn in de huidige GLB periode, het plattelandsontwikkelingsprogramma 3 

(POP3) cofinancierder naast de provincies. De waterschappen zijn bereid om in het nieuwe GLB, 

onder nog nader vast te stellen voorwaarden, weer te cofinancieren.  Óók wordt in de nieuwe 

GLB plannen specifiek aandacht gegeven aan voor waterschappen relevante onderwerpen als 

bodem, klimaat en waterkwaliteit in zowel pijler 1 (directe inkomenssteun en ecoregelingen) als 

pijler 2 (het oude POP). Daarom is er besloten dat een vertegenwoordiger namens de 

waterschappen (via de Unie van waterschappen) deel gaat nemen in het project team nationaal 

strategisch plan die getrokken wordt door ministerie van LNV en het IPO. Rijk, provincies en 

andere overheden werken nauw samen, ieders vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Er is 

geen scherpe scheidslijn en er bestaan onderlinge afhankelijkheden.  

 

Je wordt onderdeel van het team Nationaal Strategisch Plan bij het ministerie van LNV in Den 

Haag. Waar je de belangen van de waterschappen op het gebied van het GLB gaat behartigen. 

Binnen de Unie van Waterschappen val je onder het programma Waterbeleid. Het programma 

waterbeleid  faciliteert  de waterschappen om de regionale watersystemen op orde te krijgen en 

te houden en geeft inhoud aan de ontwikkeling op het gebied van waterkwantiteit, waterkwaliteit 

en waterveiligheid inclusief muskus- en beverrattenbestrijding en wegenbeheer. 

 

DIT GA JE DOEN 

 Je wordt trekker van de wateropgave en eventueel vervolg van het DAW in het Nationaal 

Strategisch Plan, waarbij klimaatopgave een stevig onderdeel moet zijn. Er ligt tevens een 

link naar de ecoregelingen in pijler 1; 

 Je ondersteunt en adviseert het Unie bestuur en waterschapsbestuurders; 

 Je participeert in diverse landelijke (ambtelijke) overleggen ten behoeve van 

belangenbehartiging van de waterschappen; 

 Je organiseert bijeenkomsten en overleggen, zoals de themagroep GLB, om zowel input 

op te halen als informatie te geven bij zowel waterschappen als andere partijen zoals 

LTO, Boer en Natuur, Provincies; 

 Je bouwt en onderhoudt een in- en extern contactennetwerk. 

 

http://www.uvw.nl/


 

 

 

 

Bij al deze werkzaamheden is het essentieel dat je de maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen en bestuurlijke standpunten van andere overheden en partijen goed volgt en 

hierop inspeelt. Ook is het van belang dat het bestaande netwerk binnen de waterschappen goed 

weet te gebruiken en indien nodig uitbouwt én nauw samenwerkt met de UvW beleidsadviseurs 

DAW, Externe financiering (o.a. themagroep GLB), Bodem en landbouw. 

 

PROFIEL 

 Je hebt minimaal HBO/WO werk- en denkniveau; 

 Je hebt ervaring met beleidsadvisering binnen complexe opgaven; 

 Je beschikt over bestuurlijke en politieke sensitiviteit; 

 Je bent resultaatgericht, overtuigend en daarnaast ook verbindend; 

 Je beschikt over een sterk analytisch vermogen; 

 Je beschikt over een daadkrachtige instelling; 

 Je bent bij voorkeur bekend met de werkwijze van de departementen; 

 Je hebt affiniteit met water en landbouw. 

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?  

- We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie. Zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid zijn groot; 

- Het betreft een detachering voor minimaal 1 jaar bij de UvW/Ministerie van Landbouw 

Natuur en Voedselkwaliteit met mogelijk uitzicht op verlening; 

- De functie is ingeschaald overeenkomstig het functiehuis van de waterschappen in schaal 

11 of 12 (maximaal € 5.399,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). 

 

DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN 

De Unie van Waterschappen is de koepelvereniging van de waterschappen. Deze zijn 

verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren 

van afvalwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen nationaal en 

internationaal en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. De Unie van Waterschappen is 

een kleine, informele organisatie van zo’n 60 mensen met een passie voor vernieuwen en 

verbeteren.  

 

PROCEDURE 

Voor meer informatie over de inhoud van functie kun je contact opnemen met  

Annemieke Hendriks, programmaleider Waterbeleid, via ahendriks@uvw.nl.  

Enthousiast geworden over de functie? Mail dan je sollicitatiebrief en CV vóór 21 januari 2019 naar 

sollicitatie@uvw.nl.  
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