Profielschets Dijkgraaf waterschap Hunze en Aa’s

Het waterschap
Het beheergebied maakt deel uit van het stroomgebied Nedereems, dat zelf weer onderdeel is van het
internationale stroomgebied Eems.
In het beheergebied is het waterschap verantwoordelijk voor het borgen van de waterveiligheid, het
zorgen voor voldoende water voor de verschillende functies in het gebied, een goede waterkwaliteit,
zuiveren van afvalwater en waterwegen die goed bevaarbaar zijn.
Het waterschap Hunze en Aa’s omvat globaal het oostelijke deel van de provincie Groningen en het
noordoostelijke deel van de provincie Drenthe en is inclusief het buitendijks gebied circa 213.000 ha
groot en heeft 375 medewerkers. Er wonen ongeveer 424.000 mensen. In ons gebied liggen
negentien gemeenten; enkele daarvan liggen gedeeltelijk in ons gebied.
Waterschap Hunze een Aa’s heeft een gekozen algemeen bestuur met 23 leden, bestaande uit
vertegenwoordigers van politieke partijen en belangenorganisaties. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5
leden waaronder de dijkgraaf, die voorzitter is. Het waterschap kent een monistisch bestuursstelsel
De strategische ambities van het waterschap zijn beschreven in het Beheerprogramma 2016-2021.
Accenten hierop zijn aangebracht in het Coalitieakkoord 2015 - 2019. De strategische ambities
vormen de inhoudelijke en bepalen de financiële randvoorwaarden voor de wijze waarop de
organisatie haar operationele taken invult.
Het waterschap Hunze en Aa’s heeft een platte organisatie met zelfsturing als uitgangspunt. De
ambtelijke organisatie staat onder leiding van de secretaris-directeur. Waarden als
omgevingsgerichtheid, openheid en transparantie zijn leidend waar het gaat om goed
overheidsbestuur.
De begroting van ons waterschap bedraagt bijna € 90 miljoen. De heffing en inning van de belasting is
samen met die van het Wetterskip Fryslân en het waterschap Noorderzijlvest ondergebracht in een
aparte organisatie genaamd Hefpunt.
Enkele kengetallen: lengte zeedijk 28 km, kanaaldijken 795 km, lengte kanalen en sloten 3.525 km,
3 zeegemalen, 162 gemalen voor oppervlaktewater en riool, 1.420 stuwen, 100 inlaten, 45 sluizen en
13 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Functie
De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur en draagt daarmee in belangrijke
mate zorg voor de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming.
Hij/zij is de verbindende factor in het dagelijks bestuur en is gericht op daadkracht en uitstraling van
het gehele dagelijks bestuur dat functioneert vanuit het principe van collegiaal bestuur.
Bij dringend en dreigend gevaar oefent de dijkgraaf als éénhoofdig bestuursorgaan bijzondere
wettelijke bevoegdheden uit.

De dijkgraaf heeft gevoel voor maatschappelijk verhoudingen, heeft brede interesse, is betrokken en
toekomstgericht. Hij/zij denkt vanuit het algemeen maatschappelijk belang en is van daaruit in staat
visie te ontwikkelen. Hij/zij staat daarin boven de partijen en zoekt als verbinder steeds naar een breed
draagvlak.
Van de dijkgraaf wordt verwacht dat hij/zij functioneert als ambassadeur en antenne naar burgers en
bedrijven, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en naburige instanties, waaronder Duitse.
Hij/zij is boegbeeld van de organisatie.
Voorts beschikt hij/zij over algemene kennis en gevoel voor het waterstaatkundig systeem in al zijn
facetten. Hij/zij heeft bovendien relevante kennis en/of ervaring met aanpalende beleidsterreinen van
het waterbeheer in zowel het stedelijk als het landelijk gebied.
In het functioneren van de dijkgraaf staat de waterstaatkundige zorg centraal. Hij denkt mee,
stimuleert en initieert. Waar nodig neemt hij de leiding in het ontwikkelen van beleid.
Voorts zal de dijkgraaf samen met de secretaris-directeur de interactie tussen bestuur en ambtelijk
apparaat in goede banen dienen te leiden. Een hechte samenwerking is dan van belang.
De dijkgraaf woont of is bereid zich te vestigen in het beheergebied van het waterschap.

Competentieprofiel
Visie en strategie
Bezit een goed analytisch vermogen en heeft of ontwikkelt snel zicht op het brede scala aan relevante
ontwikkelingen rond het waterschap. Weet deze samen met het bestuur en het management te
vertalen naar samenhangende strategische hoofdlijnen. Overziet actuele ontwikkelingen en trends,
weet deze samen met anderen om te zetten naar een consistente koers.
Leiderschap
Is energiek, besluitvaardig en resultaatgericht. Beschikt over bestuurlijke leidinggevende ervaring en
capaciteiten. Geeft richting en sturing door doelen te stellen, samenwerking te creëren en te
verbinden. Brengt de koers helder over en stimuleert. Is consistent in woord en daad. Is in staat om in
crisissituaties het voortouw te nemen. Kan en durft het eigen functioneren ter discussie te stellen.
Communicatief vermogen
Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en is van nature een bruggenbouwer,
verbinder en netwerker. Wordt buiten, maar ook binnen de organisatie herkend en erkend als
boegbeeld van het waterschap
Sensitiviteit en integriteit.
Is een authentiek mens met hart voor de (publieke) zaak. Is open en transparant. Heeft gevoel voor en
inlevingsvermogen in de cultuur, gewoonten en mentaliteit van de regio. Houdt de positie zuiver,
voorkomt belangenverstrengeling en treedt respectvol op.
Overtuigen en onderhandelen
Is stevig en consistent in de contacten met de diverse partijen. Argumenteert aansprekend, doseert op
inhoud en proces, weet te timen en te schakelen, spreekt met enthousiasme en overtuiging. Kan
stevig en constructief onderhandelen met een gerichte balans tussen resultaat en relatie.

Resultaatgerichtheid
Weet visie in realiteit om te zetten, werkt doelgericht en efficiënt, houdt zich aan afspraken. Is
pragmatisch en zakelijk ingesteld. Opereert op basis van voldoende dossierkennis.

Profielkenmerken/persoonsprofiel
De dijkgraaf heeft bewezen kwaliteiten op de volgende profielkenmerken:
- grote maatschappelijke sensitiviteit en natuurlijk gezag, dat zich laat gelden door
inlevingsvermogen en besluitvaardigheid en in tijden van crisis door daadkracht
- een eigentijds bestuurder, inspirerend, ondernemend, innovatief en proactief;
- uitstekende communicerende vaardigheden en een boegbeeld van het waterschap;
- een verbindende persoonlijkheid die boven de partijen staat en een uitstekend voorzitter;
- leidinggevend vermogen en teamspeler met coachende kwaliteiten;
- vermogen om rollen en verantwoordelijkheden van bestuurders en ambtelijke organisatie
goed te (onder) scheiden; .
- een netwerker die makkelijk opereert op alle niveaus. Hij/zij heeft een relevant regionaal en
nationaal netwerk of kan dat gemakkelijk ontwikkelen.
- gevoel voor de regio en de daarbij behorende kenmerken en mentaliteit;
- authenticiteit en toegankelijkheid, zonder in de verantwoordelijkheid van anderen te treden;
- relativeringsvermogen en gevoel voor humor.
Opleiding en kennis
Academisch werk- en denkniveau. Ervaring in/met het openbaar bestuur en aantoonbare affiniteit met
het onderwerp water. met een gevoel voor het speelveld van de waterschappen
Rolopvatting
Geeft als voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur ruimte voor het debat. Zorgt voor een
goede samenwerking tussen het bestuur en tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Gaat respectvol
om met bestuur en ambtelijke organisatie. Geeft het proces voldoende de tijd zonder het doel uit het
oog te verliezen.
Procedure
Het Algemeen Bestuur heeft een vertrouwenscommissie benoemd. De vertrouwenscommissie laat
zich tijdens de procedure bijstaan door dhr/mevr ……...... van bureau ……….
Nadere informatie over de procedure is bij hem/haar op te vragen via (telefoon / emailnummer). Een
(ontwikkelingsgerichte) assessment zal mogelijk onderdeel uitmaken van de procedure.
Het ligt in de bedoeling dat de concept-aanbeveling van de vertrouwenscommissie in maart 2017 door
het Algemeen Bestuur wordt behandeld. Vervolgens wordt de definitieve aanbeveling gezonden aan
Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe. De dijkgraaf wordt door de Koning benoemd. De
beëdiging vindt plaats door de Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe. De nieuwe
dijkgraaf zal dan per 1 augustus 2017 worden geïnstalleerd.
Salariëring
Voor deze voltijd functie is BBRA schaal 18 van toepassing. Bezoldiging van de dijkgraaf is naar
evenredigheid van de vastgestelde tijdbestedingsnorm en bedraagt € 9.159,50 (per 1 januari 2016)
exclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en ambtstoelage.
Pensioen wordt opgebouwd via het ABP.

