
 

Bijlage 2 Profielschets ChristenUnie Waterschapsbestuurder 
 
Doel van de functie 
Bijdragen aan een goed bestuur van het Waterschap en de kwaliteit van water. 
 
Voorwaarde voor de functie 
Kiesgerechtigd zijn en wonen in het gebied van het Waterschap. De kandidaat is lid van de 
ChristenUnie en heeft de bewilligingverklaring en de gedragscode van de ChristenUnie ondertekend. 
Is beschikbaar voor 3 a 4 dagen per maand. Bestuurlijke ervaring is voor deze functie belangrijk. 
 
Functie-inhoud 
Bijdragen aan het algemeen bestuur van het waterschap. Uitvoering geven aan het 
verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. De belangen van alle betrokkenen vertegenwoordigen 
en afwegen in besluitvorming. 
 
Persoonlijk profiel 
De kandidaat beschikt over inzicht in de normen en waarden van de ChristenUnie en kan hiervan een 
vertaalslag maken naar concreet beleid voor het waterschap. Hij/zij heeft deskundigheid op tenminste 
één of meer inhoudelijke terreinen van het waterschap. Het is belangrijk dat de kandidaat affiniteit 
heeft met watervraagstukken en dat hij/zij de redelijke technische beleidsvoorstellen goed kan 
beoordelen. 
 
Competentieprofiel 
De kandidaat beschikt over de volgende competenties: 
 
Omgevingsbewustzijn 
Definitie: Op de hoogte zijn van belangrijke relevante ontwikkelingen in de samenleving en economie 
en deze kennis effectief benutten ten behoeve van de eigen omgeving: 

o Volgt actief de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen 

o Neemt actief deel aan netwerken die relevant zijn om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen 

o Vertaalt informatie over ontwikkelingen in voorstellen / beleid 

o Signaleert hoe andere partijen reageren op ontwikkelingen en zoekt tijdig samenwerking of 

neemt onderscheidend standpunt in 
 
Onderhandelen 
Optimale resultaten behalen bij gesprekken met tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk 
gebied als op het gebied van het goed houden van de relatie: 
o Weet wat de eigen doelstellingen zijn en houdt hieraan vast 
o Bepaalt vooraf de eigen grenzen en mogelijke concessies 
o Zoekt naar het gezamenlijke belang tijdens de onderhandelingen 
o Komt op het juiste moment met de juiste argumenten 
 
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit 
Zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; complexe belangen onderkennen waar betrokken 
partijen mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten: 
o Anticipeert op mogelijke weerstanden bij politieke ‘tegenstanders’ 
o Onderkent de gevolgen van bepaalde besluiten en maakt deze bespreekbaar 
o Houdt bij discussies en keuzes rekening met acceptatie in eigen partij en achterban 
o Weet wie de zichtbare en minder zichtbare ‘belangrijke personen’ zijn bij andere partijen 
en organisaties 
 
Probleemanalyse 
Problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen 
verbanden leggen; feiten in het licht van de juiste criteria tegen elkaar afwegen: 
o Bekijkt een probleem vanuit meerdere invalshoeken 
o Legt verbanden tussen ogenschijnlijk los van elkaar staande problemen en gebeurtenissen 
o Onderbouwt eigen oordeel met relevante en logische argumenten vanuit meerdere 
invalshoeken 
o Geeft criteria weer waarop een conclusie is gebaseerd 


