
 

 

Relatiemanager Hydrobiologie & Zwemwater 
 

AQUON is de ideale partner voor water gerelateerd onderzoek. Vanuit onze deskundigheid bieden wij 

dagelijks inzicht in waterkwaliteit voor onze aangesloten waterschappen in gebied Midden- en Zuid-

Nederland. Samen werken we aan schoon water. Onze laboratoria staan in Tiel en Leiden.  

 

Je komt te werken in het team Servicebureau. Het Servicebureau is intermediair tussen klant, potentiële 

klanten, de interne AQUON-organisatie en leveranciers. Het Servicebureau werkt daarbij nauw samen met 

de operationele teams om samen op basis van hoogwaardige kennis tot gedegen adviezen te komen.  Als  

Relatiemanager ben je hét schakelpunt tussen de negen waterschappen en de AQUON-organisatie en vervul 

je een cruciale rol in het vertalen van vragen van en aan waterschappen en hoogheemraden.  

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ben je communicatief vaardig, resultaatgericht, innovatief en 

een sterke relatiemanager? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Wat vragen we van jou? 

Heb jij, onder andere: 

• HBO werk- en denkniveau in een relevante studierichting (bijvoorbeeld milieukunde, ecologie of 

chemie) 

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring 

• Ervaring met de waterschapwereld en kennis van laboratoria is een pre 

• Affiniteit met hydrobiologie en zwemwater 

 

Wat ga je doen? 

• Als Relatiemanager binnen AQUON heb je uitstekende contacten met de negen waterschappen en 

ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de opdrachten van de waterschappen en derden 

aan AQUON. Jij vervult ook een rol bij de uitbesteding van werk door AQUON. Jij hebt uitstekend 

zicht op wat AQUON kan en zorgt er samen met de operationele teams voor dat de klanten de 

gewenste resultaten en adviezen ontvangen van AQUON. Je ontwikkelt je tot expert binnen één 

van de disciplines en je bent het eerste aanspreekpunt voor de negen waterschappen op het 

gebied van Hydrobiologie en Zwemwater. Je bent de sparringpartner voor de opdrachtgevers en 

budgethouders binnen de waterschappen. 

 

 

 



 

 

• Binnen de discipline hydrobiologie werk je met de waterschappen aan het monitoringsprogramma 

van de negen waterschappen. In samenwerking met de operationele teams vertaal je vragen naar 

concrete opdrachten, bewaak je de kwaliteit en service en ga je actief op zoek naar nieuwe 

ontwikkelingen binnen het taakveld. Vanuit de informatie binnen de organisatie, maak je ook de  

potentie binnen de discipline kenbaar bij de waterschappen om daaruit mogelijke nieuwe 

opdrachten te genereren. Je bent de sparringpartner voor opdrachtgevers en budgethouders 

binnen de waterschappen. 

 

• Binnen de discipline zwemwater werk je met de waterschappen aan het monitoringsprogramma 

van de negen waterschappen. Je stemt samen met de specialisten uit de operationele teams de 

meetvraag af met de negen waterschappen en bewaakt de kwaliteit en voortgang van onze 

dienstverlening in samenwerking met onze eigen specialisten en planner. Je bent betrokken bij de 

interne ontwikkelingen, zodat je de waterschappen hierover kunt informeren en nieuwe 

mogelijkheden bij hen onder de aandacht kunt brengen.  

 

Prima arbeidsvoorwaarden 

Afhankelijk van je ervaring wordt het salaris bepaald. AQUON kent een werkweek van 36 uur en heeft 

verder flexibele arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en opleidingsmogelijkheden. Het 

betreft een fulltime dienstverband. De standplaats voor de functie is Leiden (medio 2024 verhuizen we naar 

een centrale locatie in het midden van het land). 

 

Interesse en solliciteren? 

Wil je meer weten over deze functie, bel dan met Hans Massop, interim teammanager Servicebureau (06 

20293071) of Lisa Bentschap Knook, HR-medewerker (06-12053802). Wil je direct solliciteren, mail dan 

naar werken@aquon.nl. Je kunt t/m 23 april solliciteren.  

 

Over AQUON 

AQUON is een organisatie voor wateronderzoek en -advies. Een ketenpartner voor de negen waterschappen 

en hoogheemraadschappen, maar ook voor gemeenten, rijksoverheid en bedrijven.  

 

Werken bij AQUON, dat is werken aan inzicht in waterkwaliteit. Daarbij streeft AQUON altijd naar 

verbinding: in de samenwerking met de klant, en binnen de organisatie. 

 

Met de inzichten vanuit AQUON kunnen waterschappen sturen op gezonde watersystemen. Zo creëren we 

samen een duurzaam leefgebied, veilig zwemwater en schoon oppervlaktewater.  

 

Want goed water is goed leven. AQUON draagt hieraan bij vanuit haar kernwaarden: samen, 

verantwoordelijk en professioneel. 

 

Bekijk onze bedrijfsfilm op aquon.nl. 

 

AQUON werft zelf. AQUON stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun 

diensten aanbieden. 

 

 
 

 

mailto:werken@aquon.nl
http://www.aquon.nl/

