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Resultaatgebieden 

1. Beleid 
Draagt bij aan het opstellen van beleid op het gebied van assetmanagement, in lijn 
met het organisatiebeleid, om te komen tot onderbouwde adviezen en beleidsnotities. 

2. Projecten 
Ontwikkelen en realiseren van complexe, technische grootschalige programma’s voor 
de drinkwaterinfrastructuur, om op een effectieve en efficiënte wijze de 
programmadoelstellingen te realiseren. 

3. Instrumentarium 
Ontwikkelen, instandhouden en toezicht houden op de juiste toepassing van 
standaarden voor rekenmodellen en besluitvormingscriteria, om juiste toepassing te 
waarborgen en uniformiteit in besluitvorming te waarborgen. 

4. Business Cases 
Levert input ten behoeve van de business cases voor complexe en/of omvangrijke 
programma’s en projecten op het gebied van assetmanagement, om bij te dragen 
aan gefundeerde besluitvorming over de doorgang van de programma’s en projecten. 

5. Kennismanagement 
Volgen van ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement, ontwikkelen van 
kennis binnen de organisatie alsmede bevorderen van deling van kennis binnen de 
organisatie, om de toepassing van deze kennis in de uitvoering van werkzaamheden 
mogelijk te maken. 

6. Adviseren 
Adviseren en ondersteunen van belanghebbenden en betrokkenen binnen de 
organisatie over beleidsvragen op het gebied van assetmanagement, om draagvlak 
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Ontwikkelt en zorgt voor implementatie, evaluatie en 
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 en acceptatie te creëren voor het geformuleerde beleid en een consistente realisatie 
daarvan. 

 
Functie-eisen 
 
WO werk- en denkniveau met circa 5-8 jaar werkervaring. 

 
Differentiërende factoren voor functie-indeling 
 
 De functie kan een niveau hoger uitkomen indien het opstellen van beleidskaders 

en bijdragen aan de organisatiestrategie op het gebied van asset planning 
onderdeel uitmaakt van de functie. 
 

 De functie kan een niveau hoger uitkomen indien het opstellen van business 
cases voor complexe en/of omvangrijke programma’s en projecten op het gebied 
van assetmanagement onderdeel uitmaakt van de functie. 

 
 De functie kan een niveau lager uitkomen indien resultaatgebied 1 en/of 

resultaatgebied 6 niet van toepassing is. 


