Kandidaatstellingsformulier
voor waterschapsbestuurder
Categorie Bedrijven

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier uiterlijk 15 oktober op naar KVK, bij voorkeur via
het e-mailadres waterschap@kvk.nl of eventueel per post naar KVK, postbus 735, 5600 AS Eindhoven,
ter attentie van waterschapsbenoemingen.
Meesturen:
• curriculum vitae

Deel A: Motivatie en achtergrond
Naam:
Ik woon in het waterschap:

1. Motivatie
Waarom wil je jezelf kandidaat stellen voor de

Kamer van Koophandel®

categorie Bedrijven in het waterschapsbestuur?
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2. Kennis en vaardigheden
Op welke manier heb je binding met het
(regionale) bedrijfsleven?

Bij welke (bedrijven)netwerken ben je actief?

Welke bestuurservaring en/of politieke
ervaring heb je?

Welke expertise heb je?
Voorbeelden: financieel, technisch,
aansturing organisaties, anders

Welke vaardigheden heb je?
Voorbeelden:
• Leidinggevende capaciteiten
• Helder en overtuigend communiceren
• Vormen van coalities
• Teamspeler
• Anders
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3. Visie op de waterschappen
Wat zijn voor jou de belangrijkste activiteiten/
thema’s van de waterschappen in relatie met
het bedrijfsleven?

Wat zijn volgens jou de sterktes en zwaktes
van de waterschappen?

Wat wil je zeker behouden?

Wat zou je willen veranderen?

Wat houdt voor jou de rol van bestuurder/
vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in?

4. Heb je belangstelling voor een functie in:
het algemeen bestuur (4-6 dagen per maand)

Ja
Nee

het dagelijks bestuur (3-4 dagen per week)1

Ja
Nee

1

KVK benoemt leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap. Uit het midden van het algemeen bestuur wordt het Dagelijks Bestuur gekozen.
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Deel B: Persoonlijke gegevens en ondertekening
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Woonadres, postcode, plaats

Eventueel correspondentie-adres

Telefoonnummer
E-mailadres

Ondertekening
Graag alle drie de vakjes aanvinken.
Ik ga ermee akkoord dat bij uitnodiging voor een gesprek om mijn kandidatuur toe te lichten:
Deel A van mijn kandidaatstellingsformulier en curriculum vitae gedeeld worden met de extern
adviseur die bij de selectiegesprekken aanwezig is. Deze adviseur heeft een geheimhoudingsplicht.
Ik ga ermee akkoord dat bij benoeming tot bestuurslid of steunfractielid:
Mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres gedeeld worden met de overige door KVK benoemde
bestuursleden in mijn waterschap.
Mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres gedeeld worden met VNO-NCW, MKB-Nederland,
Nederlandse vereniging waterschapsbestuurders namens bedrijven (NVWB) en de huidige
fractie Bedrijven van het betreffende waterschap voor het inwerkprogramma.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum
Handtekening

NB Als je benoemd wordt als waterschapsbestuurder of steunfractielid, moet je te zijner tijd een Verklaring Omtrent Gedrag
overleggen en de Verklaring Gedragsregels door KVK te benoemen waterschapsbestuurder ondertekenen.

