Vacature: Klimaatadviseur
12-16 uur per week schaal 12
Wij zijn op zoek naar een klimaatadviseur die samen met experts uit de sector en het HWBP, de
IPM-teams van de HWBP-projecten kan helpen om duurzaamheidsdoelen daadwerkelijk mee te
nemen in de projecten. Je werkt nauw samen met de begeleidingsteams van het HWBP en gaat
de projecten helpen met de duurzaamheidsthema’s “klimaat en energie” en “circulaire
economie”.

FUNCTIE-INFORMATIE
De opdracht wordt verstrekt vanuit de Unie van Waterschappen maar voer je grotendeels uit bij
het HWBP.

DIT GA JE DOEN
Je bezoekt projectteams om ze hands-on te helpen om duurzaamheid verder te brengen. Je hoeft
niet zelf de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen of DuboCalc berekeningen uit te voeren, maar
je kan de projectteams wel uitleggen wat daarvoor nodig is. Daarnaast lever je input voor het
duurzaamheidsplan van het HWBP en organiseer je samen met de andere duurzaamheidsexperts landelijke duurzaamheidsdagen voor de dijkwerkers.

PROFIEL









Je werkt bij een waterschap, Rijkswaterstaat of hebt daar langere periode gewerkt.
Je hebt kennis van het HWBP en ruime ervaring met de duurzaamheidsdoelen van de
waterschappen en/of het Rijk en je kan deze kennis en ervaring snel vertalen in
noodzakelijke acties binnen de HWBP-projecten;
Bij voorkeur werk je als duurzaamheidsadviseur binnen projecten of binnen een
waterschap of Rijkswaterstaat;
Je hebt ervaring met de Aanpak Duurzaam GWW en je hebt deze zelf actief toegepast in
projecten;
Je hebt kennis van DuboCalc en/of bent in staat je deze snel eigen te maken en te
vertalen naar HWBP-projecten;
Je bent verbindend naar de waterschappen, Rijkswaterstaat, het programmabureau en
de Unie van Waterschappen;
Je werkt zelfstandig.

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN



Uitdagende rol in het hart van duurzame dijken;
Het betreft een contract tot eind 2019 met mogelijk uitzicht op een verlenging.

We richten ons met name op detachering vanuit een waterschap of Rijkswaterstaat. Zelfstandig
adviseurs kunnen ook solliciteren. Sollicitaties vanuit partijen die op een andere wijze bij HWBPprojecten zijn betrokken of zouden willen zijn, zoals ingenieursbureaus of aannemers kunnen we
vanwege potentiële belangenverstrengeling niet accepteren.

PROCEDURE
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Henkjan van Meer, via
hmeer@uvw.nl of op 06-20520624. Enthousiast geworden? Mail dan je sollicitatiebrief vóór 25
maart naar sollicitatie@uvw.nl. De eerste gespreksronde staat gepland op woensdag 3 april en de
tweede gespreksronde staat gepland op vrijdag 5 april. De gesprekken vinden plaats in Utrecht.

DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN
De Unie van Waterschappen is de koepelvereniging van de Nederlandse waterschappen. In totaal
zijn er 21 waterschappen in Nederland. Waterschappen 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.
De Unie van Waterschappen is een kleine, informele vereniging die graag verbetert en vernieuwt.
De organisatie wordt aangestuurd door 2 directeuren en 4 programmaleiders. De 4 programma’s
zijn:
- Waterbeleid;
- Innovatie, Duurzaamheid en internationaal;
- Moderne overheid;
- Vereniging, Communicatie & Bestuurlijk Juridische Zaken.

HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA
Sámen de waterveiligheid op orde brengen, dat is in essentie het
Hoogwaterbeschermingsprogramma: een alliantieprogramma waarin Rijk en waterschappen
intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat aan de vooravond van de grootste
dijkversterkingsoperatie ooit. Een verdubbeling; van 25 naar 50 kilometer dijkversterking per jaar
en daarbij moeten 256 sluizen en gemalen tot 2050 worden aangepakt, verspreid over 300
projecten. Om klaar te zijn voor die schaalvergroting werken we samen met de alliantie toe naar
een stabiel en voorspelbaar programma.

Deze functie wordt gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de
rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire
economie. Zie ook www.pianoo.nl/klimaatenveloppe.

