
 

 
 

 

 

Adviseur/projectleider Water Sensitive Rotterdam 
 
 

Functieprofiel Adviseur - projectleider 

 

Profiel organisatie Het cluster Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en 

een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de 

mensen die er komen, wonen en werken. Stadsontwikkeling geeft - 

samen met private en publieke partners - vorm aan de stad en 

houdt de stad in vorm. 

 

Binnen het cluster Stadsontwikkeling verzorgt het Ingenieursbureau 

de realisatie van projecten. Het Ingenieursbureau is opgebouwd uit 

een 18-tal teams, waaronder het team Geotechniek en Water. 

Vanuit dit team worden adviezen verstrekt op de vakgebieden 

geotechniek, geohydrologie en riolering/stedelijk water. 

 

Stedelijk water is een essentieel onderdeel van een Deltastad als 

Rotterdam. Het goed afvoeren en verwerken van het afvalwater 

komt de volksgezondheid ten goede en een goed functionerend 

stedelijk watersysteem zorgt ervoor dat de Rotterdammer droge 

voeten houdt.  

 

Eén van de lopende acties is de community Water Sensitive 

Rotterdam (WSR). WSR staat voor een proces waarbij op 

verschillende schaalgroottes de Rotterdamse Adaptatiestrategie 

wordt uitgewerkt, met als doel te werken naar oplossingen voor de 

stad die zowel breed gedragen worden alsook fysiek en sociaal 

functioneel zijn.  

 

Projectomschrijving Binnen Water Sensitive Rotterdam is behoefte aan een 

adviseur/projectleider. 

 

De adviseur/projectleider gaat samen met partners actief in de stad 

op zoek wordt gegaan naar de toevoegde waarde van 

klimaatadaptatie.  

Vanuit een verkenning wordt samen met medewerkers van 

Stadsontwikkeling en Stadsbeheer nagegaan hoe we van ‘kansen 

signaleren’ naar ‘projecten realiseren’ komen. Onderdeel hiervan is 

inhoudelijk adviseren op het vlak van stedelijk water en 

klimaatadaptatie. Tegelijkertijd is het creëren van draagvlak en 

het enthousiasmeren onderdeel van de werkzaamheden en er ligt 

een adviserende rol hoe de interne en externe borging van Water 

Sensitive Rotterdam invulling krijgt. 
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 De geschetste ontwikkeling vraagt om een strategisch adviseur die 

vanuit een breder perspectief en kennis van de watersector 

adviseert in gebiedsontwikkelingen, buitenruimteprojecten, 

innovatietrajecten over alle aspecten aangaande water.  

 Hij/zij weet zich een breed beeld te vormen over de lopende en 

aankomende projecten en zoekt actief aansluiting bij deze 

projecten.  

 Hij/zij draagt zorg voor kwalitatief hoogwaardige adviezen op 

strategisch/tactisch niveau en weet relevante disciplines en 

partijen te verbinden.  

 

De adviseur/projectleider werkt in nauwe samenwerking met de 

strategisch adviseur van de afdeling Water van Stadsbeheer en de 

inhoudelijk adviseurs het Ingenieursbureau.  

 

Taken en 

functievereisten 
De adviseur/projectleider Water Sensitive Rotterdam heeft de 

volgende taken: 

 Als ambassadeur het gedachtegoed van WSR te verspreiden 

en om te zetten in concrete maatregelen binnen zoveel mogelijk 

te starten en lopende projecten.  

 Integrale wateradvisering op strategisch / tactisch niveau 

(vooral oppervlaktewater en hemelwaterbeleid) zelfstandig en in 

samenwerking met de specialisten binnen het 

Ingenieursbureau.  

 Ontwikkeling en realisatie van (deel)projecten binnen met 

opdrachtgevers afgesproken eisen van kosten, tijd en kwaliteit. 

 Leiding geven aan projectteam. 

 Nagaan binnen Rotterdam welke projecten spelen en waar 

klimaat adaptieve maatregelen mogelijk zijn (intern en extern) 

 Samenwerken met collega’s van SO en SB om van ideeën tot 

projecten te komen en hier tevens financiële middelen bij te 

zoeken 

 Inhoudelijk ondersteuning bieden op het vlak van stedelijk water 

en klimaatadaptatie  

 Contact met waterpartners 

 Technisch innovatieve omgang met water/groen etc.  

 

De adviseur/projectleider: 

 is in staat om inhoud en proces te combineren.  

 is ook in staat om inhoudelijk op details mee te denken. 

 beheerst alle aspecten van het project (GOTRICK). 

 is in staat om proces en inhoud te combineren. 

 is in staat om weerstand om te buigen naar kansen. 

 is in staat te luisteren naar belangen en standpunten van 

anderen en op basis hiervan een strategie uitdenken. 
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Vakgebieden Watermanagement, integraal waterbeheer, riolering, 

procesmanagement en klimaatadaptatie. 

 

Ervaring en 

expertise 
 Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie; 

 Ervaring in het werken bij/met overheidsorganisaties. 

 Specialistische kennis op gebied van water, klimaat adaptieve 

maatregelen 

 Gebiedskennis 

 Netwerk binnen Rotterdamse waterwereld (gemeente, 

waterschappen e.d.) 
 

Opleiding Minimaal HBO Civiele Techniek, Stedenbouwkundig, 

Watermanagement of gelijkwaardig. 

 

Verantwoorde-

lijkheden 

Tijdig, volledig en correct leveren van resultaten. 

 

Competenties  Integer handelen, Resultaatsgerichtheid, Flexibiliteit, 

Creativiteit, Omgevingsbewustzijn, Verantwoordelijkheid, 

Besluitvaardigheid, Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, 

onderhandelen, Verbinder, Teamplayer en Goed ontwikkeld 

empathisch vermogen. 

 

Integriteit De kandidaat/kandidaten dient de integriteits- en geheimhoudings-

verklaring van de gemeente Rotterdam te onderschrijven. 

Daarnaast dient de kandidaat een VOG te verstrekken. 

 

Periode van inzet Medio juli 2017 t/m 30 juni 2018. 

Optionele verlenging bij goed functioneren: 1 jaar (t/m juni 2019) 

 

Inzet per week 20-24 uur/week 

 

Werktijden Reguliere werktijden 

 

Standplaats Gebouw De Rotterdam, Wilhelminakade 179 

 

Inzet zzp-er 

 

De opdracht is geschikt voor een zzp-er. 

 

Tarieven De aangeboden tarieven dienen, naast de directe loonkosten, ook 

alle overige kosten en opslagen geheel en volledig te zijn 

inbegrepen (all-in).  

 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten zoals/gemoeid met: 

 reis- en verblijf- en administratieve kosten, studiekosten en 

studiemateriaal, brandstoftoeslag, parkeerkosten (ook indien de 

auto voor werk-werk wordt gebruikt).  
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  administratiekosten, bureaukosten, overheadkosten (o.a. 

huisvesting en salariskosten van niet declarabel personeel), 

kosten voor ondersteunend werk, kosten voor het gebruik van 

apparatuur (o.a. pc’s, (mobiele)telefoons enz.), werving- en 

selectiekosten, vervanging, verzekeringspremies, winst en alle 

andere mogelijke bijkomende kosten). 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen die benodigd zijn voor het 

uitvoeren van de functie. 

 Voor verkrijgen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

 

Daarnaast dient bij de bepaling van het tarief rekening te worden 

houden met onderstaande: 

 Een werkplek (inclusief PC) wordt door de Opdrachtgever ter 

beschikking gesteld. 

 De medewerker kan gebruik maken van het netwerk van de 

Opdrachtgever en de aangeboden print/plotfaciliteiten. 

 De medewerker dient een mobiele telefoon met 

netwerkmogelijkheden ter beschikking te hebben. Op de 

werklocatie stelt de Opdrachtgever WiFi beschikbaar voor 

internet- en telefonieverkeer. 

 De werkplek (flexplek) is maandag t/m vrijdag beschikbaar van 

7.00 tot 19.00 uur. Deze tijden worden derhalve als reguliere 

werktijden aangemerkt. 

 De medewerker maakt voor woon-werkverkeer in principe 

gebruik van het openbaar vervoer.  

 In opdracht van de Opdrachtgever kan de medewerker ingezet 

worden op verschillende locaties. Uitgangspunt is dat de 

medewerker voor het zich verplaatsen tussen deze locaties 

gebruik maakt van het openbaar vervoer of fiets. Hiervoor stelt 

de opdrachtgevers vervoersbewijzen of dienstfietsen ter 

beschikking. 
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Opdrachtverstrek-

king 

Opdrachten worden gedurende looptijd van het contract verstrekt 

door middel van een nadere opdracht (inkooporder).  

 

Verrekening Verrekening van de werkzaamheden geschiedt op basis van 

werkelijke gemaakte uren en de aangeboden uurtarieven. 

 

Hiervoor dient de Opdrachtnemer een urenstaat op te stellen en 

deze door de Opdrachtgever voor akkoord te laten ondertekenen. 

De ondertekende urenstaat is als prestatieverklaring te beschouwen 

en dient als bijlage bij de factuur te worden gevoegd. 

 

Invulling van de SROI-verplichting geschiedt buiten de te 

verrekenen uren. 

 

Nadere informatie Vragen zijn te stellen via de vragenoptie in Negometrix/DAS. 

 

Gesprekken met 

kandidaten 

De opdrachtgever wil de geselecteerde kandidaten spreken: zie 

uitvraag in Negometrix/DAS. 

 

 
 

 


