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De KNW Commissie Fitterijwedstrijden organiseert elke twee jaar de Fitterijwedstrijden tijdens de 
AIWW Amsterdam International Water Week op de Aquatech Vakbeurs. Aan deze wedstrijden doen 
verschillende teams van de waterbedrijven mee. De wedstrijden gelden als het Nederlands 
kampioenschap voor deze tak van sport, en de commissie staat tevens borg voor de organisatie van 
de Nederlandse inbreng in de internationale wedstrijden. Wegens vertrek van de huidige voorzitter 
na de jubileumeditie zijn wij op zoek naar een vervanger. 

Wat zoeken wij in een passende voorzitter? Je beschikt over gedegen bestuurlijke capaciteiten en 

bestuurlijke sensitiviteit. Je bent van nature een verbinder, zeer benaderbaar, betrokken en beschikt 

dan ook over zeer goede contactuele- en sociale vaardigheden. Als voorzitter ben je betrokken en 

vertegenwoordig jij de commissie namens KNW intern en extern. Je hebt ervaring met 

veranderingsprocessen binnen organisaties. Je bent goed in staat om je positie te verstevigen, 

kansen aan te grijpen en verder te professionaliseren. Wij zoeken iemand die in staat is op bestuurlijk 

niveau contacten te leggen en een netwerk te onderhouden met onze belangrijkste partners, 

sponsoren en leveranciers. Is actief in het netwerk van de watersector en een bekend gezicht voor de 

deelnemers. 

Ben jij: Werkzaam in de watersector en heb je affiniteit met bestuurstaken of wil jij je dit eigen 

maken dan zijn wij op zoek naar jou.  

▪ Je bent verantwoordelijk voor de rol van voorzitter. 

▪ Je leidt de commissievergaderingen 

▪ Je bent het gezicht naar buiten en zoekt verbinding en bent een netwerker 

▪ Je kunt goed organiseren en communiceren 

▪ Je hebt overtuigingskracht en je bent oplossingsgericht 

▪ Je hebt oog voor de samenwerking  

▪ Je bent digitaal vaardig om vergaderingen te leiden 

Wat hebben wij te bieden? Wij bieden een zelfstandige, afwisselende bestuurlijke functie waarbij je 

jouw bijdrage levert aan een commissie die actief is in de watersector. Naast een plezierige en 

gedreven commissie, geldt voor deze vacature een minimale beschikbaarheid van drie termijnen (6 

jaar). Het betreft een onbezoldigde functie. Tijdens de voorbereiding van de komende 

fitterijwedstrijden draai je mee om je deze rol eigen te maken.  

De sollicitatietermijn sluit op 1 december 2022 (nieuwe sluitingsdatum). Voor meer informatie over 

onze commissie kun je onze website raadplegen. Je kunt ook bellen met de huidige Voorzitter, 

Margriet de Vries, 06 – 204 413 21 of via mail: m.d.vries@wbgr.nl contact opnemen. Sollicitatie of 

belangstelling kun je sturen aan: info@waternetwerk.nl 

 

 

 


