
 

 

Werken en leren bij het Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk 

nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. De zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit 

gaat continu door. Iedere medewerker zet zich daarvoor vanuit zijn eigen functie en specialisme 

met veel enthousiasme in. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving met een open en 

collegiale sfeer. Er heerst een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid. 

Unit Advies en strategie:  

De afdeling advies en strategie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en het geven van 

advies op de drie kerntaken (watersysteem, waterveiligheid en de waterketen) van het waterschap. 

Tevens is de afdeling verantwoordelijk voor het beïnvloeden van het beleid van andere organisaties 

met betrekking tot deze drie kerntaken. Het beleid wordt in samenwerking met de andere 

afdelingen en het bestuur ontwikkeld.  

De stage-opdracht:  

Het waterschap is lid van verschillende organisaties en heeft meerdere partnerschappen op 

ambtelijk maar ook op bestuurlijk niveau. Dit is door middel van een financiële bijdrage of met inzet 

van uren. Het is goed om deze samenwerkingsovereenkomsten regelmatig tegen het licht te 

houden. Vanuit het waterschap is de vraag dan ook om van deze samenwerkingsovereenkomsten 

een breed overzicht te maken. Waarbij ook duidelijk moet worden wie op deze samenwerking stuurt 

en toeziet op verschillende punten:   

o Inhoudelijk, draagt deze samenwerking bij aan de doelen van het waterschap  

o Financieel & juridisch oogpunt (welke risico’s lopen we)  

Aan jou de vraag om dit in beeld te gaan brengen en vanuit jouw bestuursbril te laten zien welke 

samenwerkingsverbanden bijdragen aan de doelen van het waterschap en hoe hier mee om te gaan.  

Wat verwachten wij:  

- Je volgt een studie op HBO of WO niveau op het gebied van bestuurskunde.  

- Je hebt affiniteit met water en omgeving.  

- Je bent zelfstandig en kunt goed prioriteren.  

- Je hebt een proactieve houding en toont graag initiatief. 

- Je beschikt over goede sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden. 

Wat bieden wij:  

- Een uitdagende en brede opdracht wat een stageplek oplevert voor max. 5 maanden.  

- Reiskostenvergoeding.  

- Stagevergoeding.   

- Begeleiding door de afdeling Advies en Strategie.  

Informatie  

Voor meer informatie bel je met Karlijn Looman, Beleidsmedewerker Advies en Strategie, 06-

51012021 of Wim Athmer, Manager Advies en Strategie, 06-53911253. 
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