
 

 

 

  

 
 

 GEZOCHT: LEDEN REGIEGROEP BEDRIJFSVERGELIJKINGEN VOOR DE THEMA’S 
SCHOON WATER EN VOLDOENDE WATER 
 

Werk jij bij jouw waterschap aan schoon en/of voldoende oppervlaktewater? Vind je het leuk je steentje bij te 

dragen aan transparante en beschikbare informatie hierover? En doe je graag mee aan een goed gesprek bin-

nen de sector om vanuit een brede blik van elkaar te leren en elkaar te inspireren rond actualiteiten binnen 

deze thema’s? Dan is de regiegroep bedrijfsvergelijkingen van de Unie van Waterschappen op zoek naar jou! 

 

In de regiegroep bedrijfsvergelijkingen voeren waterschappen en Unie samen regie op de jaarlijkse bedrijfsvergelijking 

Waterschapsspiegel (zie ook www.waterschapsspiegel.nl) en verschillende verdiepende vergelijkingen. We zijn op zoek 

naar twee collega’s vanuit de waterschapssector  die het leuk vinden om hier in woord en daad aan bij te dragen. 

 

ACHTERGROND: DE BEDRIJFSVERGELIJKINGEN 
Als sector zijn we transparant over het werk van de waterschappen en het belang daarvan voor de samenleving: zor-

gen voor droge voeten en schoon en voldoende water voor iedereen in Nederland. Dat doen we door jaarlijks gege-

vens te verzamelen en daar bedrijfsvergelijkingen van te maken. Die informatie gebruiken we om ons werk en onze 

uitdagingen te delen met het bredere publiek en als basis om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Zie ook de 

missie van en visie op de bedrijfsvergelijkingen.   

 

ACTIVITEITEN REGIEGROEP 
De Regiegroep Bedrijfsvergelijkingen bestaat uit een diverse groep waterschapscollega’s , die gezamenlijk regie voert 

op de bedrijfsvergelijkingen en deze steeds vernieuwt. Als lid van de regiegroep ben je verantwoordelijk voor de door-

ontwikkeling van je eigen thema (schoon/voldoende water), met het doel van ‘het goede gesprek’ altijd voor ogen .  

 

Verwacht wordt [met inschatting van tijdsbesteding per jaar]: 

• Goed voorbereid aanwezig zijn bij overleggen (ongeveer 7 keer per jaar); [20u] 

• Pro-actief aan de slag met de doorontwikkeling van de uitvraag / doelenbomen rond de eigen thema’s, samen 

met collega’s/meedenkers in de sector, zie het codeboek 2021 voor de huidige indeling van de thema’s); [20u] 

• Inhoudelijke bijdrage aan de themarapportage en het hoofdstuk in de publicatie Waterschapspeil (samen met 

coördinator bedrijfsvergelijkingen Unie); [30u] 

• Het eigen thema vertegenwoordigen en presenteren op de jaarlijkse kick-off en duidingsdagen, en de inzich-

ten daaruit verwerken in bovengenoemde doelenboom en rapportage; [15u] 

• Een trekkende rol in het projectteam dat zich bezighoudt met de verdiepende bedrijfsvergelijking op het ei-

gen thema. [tijdsbesteding afhankelijk van inrichting projectteam en frequentie (niet jaarlijks)] 

 

WAT LEVERT HET JE OP? 
• Goed overzicht van (en inzicht in) de rijkdom aan gegevens die beschikbaar is t.b.v. leren en verbeteren met 

collega-waterschappen. 

• De mogelijkheid om de belangen van jouw eigen organisatie m.b.t. de inhoud of het proces van bedrijfsverge-

lijkingen direct onder de aandacht te brengen (en tot verbetering te komen).  

• Een uitbreiding van je landelijke waterschapsnetwerk. 

• Een verbreding van je blik op het waterschapswerk, omdat je als lid van de regiegroep uiteindelijk meedenkt 

over het geheel aan thema’s binnen de bedrijfsvergelijkingen.  

 

INTERESSE? 
Is het voorgaande je op het lijf geschreven? Heb jij ideeën over hoe het instrument verder kan worden verbe-

terd, met name op hierboven genoemde onderwerpen?  

Deel je interesse dan graag vóór 21 juni 2021 met Miranda Pieron, projectleider bedrijfsvergelijkingen bij de 

Unie van Waterschappen: mpieron@uvw.nl (0611291012). Ook voor vragen kun je bij Miranda terecht. 

 

Alhoewel de leden van de regiegroep op persoonlijke titel deelnemen, streven we naar een zo divers mogelijke verte-

genwoordiging uit het land. De huidige regiegroepleden werken bij Waterschap Limburg, Waterschap Zuiderzeeland, 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Amstel,  Gooi en Vecht en 

Waterschap Vallei en Veluwe. 

http://www.waterschapsspiegel.nl/
https://www.waterschapsspiegel.nl/wp-content/uploads/2019/11/Missie-bedrijfsvergelijkingen-2019.pdf
https://www.waterschapsspiegel.nl/wp-content/uploads/2021/03/Visie-op-de-bedrijfsvergelijkingen.pdf
https://www.waterschapsspiegel.nl/wp-content/uploads/2021/03/Codeboek-Waterschapsspiegel-Uitvraag-2021.pdf
mailto:mpieron@uvw.nl

