
 

Wil jij jouw steentje bijdragen aan het herstellen van de natuur in Nederland?  
Dan is deze functie interessant voor jou. 

 

Communicatiemedewerker met organisatietalent   

voor 32 uur per week (tijdelijke functie, maximaal een 1 jaar)  

In deze veelzijdige functie kun je als communicatiemedewerker met hart voor de natuur echt je ei 
kwijt. Je werkt samen met professionals aan de verspreiding van de kennis die nodig is om de natuur 
vooruit te helpen.  

Onze doelgroepen zijn alle beheerders van bos en natuurterreinen, ecologische adviseurs, 
beleidsmakers bij provincies en waterschappen, onderzoekers en andere betrokkenen bij het 
natuurbeheer. Professionals dus. Ons doel is om hen met kennis nieuwe inzichten te bieden om 
maatregelen te nemen voor natuurherstel.  

Kennis delen is de centrale opgave in jouw takenpakket.  

 

Wie ben jij? 

Je hebt als communicatiemedewerker met organisatietalent al enige jaren ervaring in het 
organiseren van bijeenkomsten en congressen. Je vindt het leuk om met zowel je teamcollega’s als 
met de onderzoekers en beheerders mee te denken over verschillende vormen van kennisoverdracht 
en je bent een kei in de organisatie van online en offlineactiviteiten als webinars, bijeenkomsten, 
excursies, etc. 

Je bent helemaal thuis in social media en je stuurt filmmakers aan die een onderzoeksproject in 
beeld brengen.  

Ook heb je affiniteit met websites en websitebeheer. Je werkt mee met het verbeteren van de 
vindbaarheid van alle natuurkennis en informatie op de website van de VBNE en natuurkennis.nl.   

Het is belangrijk dat je thuis bent in ons werkveld en verbinding voelt met onze doelgroep. 
Kennisoverdracht is je centrale taak. Je zorgt dat je daarvoor ook de VBNE-lidorganisaties inschakelt 
en bent dus een makkelijke netwerker.  

 

Wie zijn wij?  

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) heeft zes leden: Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Natuurnetwerk 
Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf. Samen vertegenwoordigen de leden bijna alle bos- en 



natuurgebieden in Nederland. De VBNE ondersteunt haar leden in het professioneel bos -en 
natuurbeheer.  

Je werkt nauw samen met de communicatieadviseur voor alle activiteiten van de VBNE: van het 
uitbrengen van praktijkadviezen tot het organiseren van grote bijeenkomsten. Voor het komende 
jaar is de prioriteit het vernieuwen van onze website. www.vbne.nl. 

Ons grootste programma is het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN). 
www.natuurkennis.nl. Binnen OBN lopen tal van grotere en kleinere projecten, je moet dus goed 
overzicht kunnen houden. Samen met vier andere collega’s zorg je voor de coördinatie en uitvoering, 
waarbij jouw accent op de communicatie ligt.  Het OBN ondersteunt ook het Programma Natuur, wat 
als doel heeft de natuur de komende jaren verder versterken en verbeteren en een oplossing bieden 
voor de stikstofproblematiek.  

We zijn een klein en betrokken team van acht mensen. En tegelijk hebben we meer dan 2000 
collega’s: veel werk vindt plaats in werkgroepen en commissies die bestaan uit vertegenwoordigers 
van de leden. We hebben dus veel externe contacten, zijn breed in onze deskundigheid, werken met 
mensen uit alle organisaties om ons heen en springen voor elkaar in als dat nodig is.  

 

Wat ga je doen?  

Als communicatiemedewerker met organisatietalent;  
➢ Beheer je verschillende communicatiemiddelen zoals de website, sociale media, 

nieuwsbrieven, rapporten, korte filmpjes, infographics en andere uitingen. Je stuurt externen 
aan die nodig zijn voor de uitvoering, zoals vormgevers of auteurs.  

➢ Ga je samen met de communicatieadviseur aan de slag met het herstructuren of 
implementeren van de website van de VBNE en Natuurkennis.nl.  

➢ Bewaak je de nieuwe huisstijl van OBN en VBNE.   
➢ Denk je mee over verschillende vormen van kennisoverdracht zodat de nieuwste inzichten 

over natuurherstel wordt gedeeld met de beleidmakers en beheerders.   
➢ Zorg je bij de organisatie van kennisdeelactiviteiten zoals webinars, bijeenkomsten of 

veldwerkplaatsen dat de praktische zaken geregeld zijn. Daarnaast stuur je externen aan bij 
de organisatie van grotere bijeenkomsten en congressen en zorg je voor de werving vooraf 
en de evaluatie achteraf. 

➢ Neem je gedurende drie maanden de taken van je collega communicatieadviseur waar 
tijdens haar sabbatical.   

➢ Werk je intensief samen met al je collega’s en geven jullie samen vorm aan de activiteiten. 
 

  

http://www.vbne.nl/
http://www.natuurkennis.nl/


Wat breng je mee?  

✓ Je hebt een afgeronde opleiding HBO Communicatie en minimaal 3 jaar relevante 
werkervaring;  

✓ Je hebt visie op het bereiken van professionele doelgroepen en op ‘kennis delen’. Je kan 
actief denken en die plannen vertalen in concrete activiteiten. 

✓ Je hebt ervaring met het ontwikkelen en beheren van websites, sociale media en 
nieuwsbrieven; 

✓ Je bent een aanpakker bij de organisatie van bijeenkomsten: live en online.  
✓ Je hebt affiniteit met of ervaring op het gebied van bos-, natuur- en landschapsbeheer;  
✓ Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om een goede verbinding 

te leggen met en tussen gesprekspartners.  
✓ Je hebt gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsprocessen.  

Aantoonbare competenties: analytisch vermogen, omgevingsbewust, initiatiefrijk, nauwkeurig, 
plannen en organiseren, resultaatgericht, samenwerken, klantgericht, zelfstandig werken 

 

Wat bieden wij?  

Een uitdagende en veelzijdige functie in een slagvaardig en energiek klein en informeel team.  

De functieomvang is 32 uur per week. De functie is gewaardeerd in schaal 7 (max 4790 euro bij 37 
uur per week). De VBNE volgt de cao Bos en Natuur, deel De Landschappen:  zie salaristabel 2023 
Je salaris is mede afhankelijk van je werkervaring. Je krijgt een tijdelijk contract (jaarcontract).   
 

Onze werkplek is naast station Driebergen-Zeist. We maken graag lunch-wandelingen in onze mooie 
omgeving. De faciliteiten voor thuiswerken zijn prima. 

 

Wat is de planning? 
1e gespreksronde: dit zijn korte onlinegesprekken via Teams. 
2e gespreksronde: live in ons kantoor te Driebergen. 
 
Meer informatie 
Meer diversiteit in de samenstelling van ons team vinden we belangrijk. Het maakt ons niet uit waar 

je geboren bent, van wie je houdt en waar je in gelooft. Wij zijn vooral geïnteresseerd in jouw kennis, 

kunde, ervaring en talenten en wat je daarmee voor onze organisatie kunt betekenen.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vera Dalm, directeur VBNE (06 2083 9048) of 
Maaike Hoogland, communicatieadviseur (06 19306547) Zie ook https://www.natuurkennis.nl/over-
obn/ 
 
Mail je sollicitatiebrief met CV naar Anke Kappers, ons secretariaat – a.kappers@vbne.nl.  Vermeld in 
de onderwerpregel de functie waar je op reageert. De uiterste reageerdatum staat nog open.  
 

 

https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/salaristabel-odls-per-01-01-2022-en-2023.567581.pdf
https://www.natuurkennis.nl/over-obn/
https://www.natuurkennis.nl/over-obn/
mailto:a.kappers@vbne.nl

