
 
 

  

 

 

 

Vacature: voorzitter onderhandelingsdelegatie 
 

 

Inleiding 

Per 1 januari 2019 is de Vereniging werken voor waterschappen opgericht. De Vwvw behartigt de 

werkgeversbelangen van de 21 waterschappen en de 14 gelieerde organisaties die lid zijn van de 

Vwvw.  Binnen de nieuwe werkgeversvereniging ligt het primaat bij het werkgeverschap, het 

afsluiten van een cao voor deze 13.000 medewerkers. 

 

Ambitie 

De Vwvw heeft als ambitie dat alle medewerkers zich verbonden voelen met de cao/cao-

onderhandelingen. Zij wil de interne verhoudingen en structuren alsmede de wijze waarop de 

cao-onderhandelingen vormen vormgegeven ondersteunend laten zijn aan deze ambitie. De 

Vwvw streeft naar breed draagvlak voor de cao aan zowel werkgeverszijde als aan 

werknemerszijde. 

 

Vacatures werkgeversdelegatie cao-onderhandelingen 

Aan werkgeverszijde willen we een cao-onderhandelingsdelegatie van drie personen. Door het 

vertrek van Geert Jan ten Brink is er een vacature ontstaan voor de functie van voorzitter van de 

onderhandelingsdelegatie. De statuten van de Vwvw schrijven voor dat deze functie vervuld 

moet worden door een voorzitter of een DB lid van een waterschap is.  

 

Deze bestuurder is tevens voorzitter van de adviescommissie arbeidsvoorwaarden en 

werkgeverschap (AAW) en qualita qua lid van het bestuur van de Vwvw. De voorzitter leidt de 

cao-onderhandelingen, bereidt deze samen met de AAW voor, is verantwoordelijk voor het 

verkrijgen van een mandaat en legt in de ledenvergadering van de werkgeversvereniging 

verantwoording af over het bereikte resultaat.  

 

De onderhandelingsdelegatie onderhandelt binnen het verkregen mandaat van het bestuur. De 

onderhandelingsdelegatie wordt ondersteund door het bureau van de Vwvw. 

 

Het cao overleg staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter (Hans Borstlap) en werkt 

met een externe ambtelijk secretaris (Karin Müter van waterschap Rivierenland).  

 

Procedure 

Heeft u belangstelling voor deze vacature of wilt u meer weten? Dan kunt u tot en met 1 juni uw 

belangstelling kenbaar maken bij Toine Poppelaars, voorzitter van de Vwvw. U kunt Toine 

Poppelaars bereiken op toine.poppelaars@scheldestromen.nl of 06-48 35 85 35. 

 

Kandidaten zullen in ieder geval een gesprek hebben met de leden van de 

onderhandelingsdelegatie en een delegatie vanuit het bestuur. 
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