
 

 

 
 
De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is op 25 september 2013 opgericht. De 
leden bestaan uit Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de Federatie Particulier 
Grondbezit, LandschappenNL, het Ministerie van Defensie en het Natuurnetwerk Gemeenten. De 
VBNE is een privaatrechtelijke vereniging van, voor en door bos- en natuureigenaren. De VBNE 
vertegenwoordigt bijna 80% van het bosareaal en 90% van het natuurareaal in Nederland. De VBNE 
ondersteunt het professioneel beheer van de leden, de bos- en natuurterreineigenaren. Zie verder 
www.vbne.nl. 
 
Vanwege het vertrek van de huidige directeur per 1 februari 2017 zijn we op zoek naar een 
betrokken en inspirerende 
 

 Directeur 
 
Gepubliceerd op 
 

 
15 november 2016 

Sluitingsdatum 
 

4 december 2016 
 

Wat houdt de functie in? 
 

De VBNE is een vereniging, ondersteund door een professionele werkorganisatie 
die bestaat uit de directeur, drie adviseurs, een projectmedewerker en een office-
manager. Samen vervullen zij de rol van makelaar en brengen partijen, waar 
nodig en wenselijk, bij elkaar. Dit gebeurt op drie pleinen: professionals, 
beheerpraktijk en kennis. De pleinen zijn (virtuele) ontmoetingsplaatsen waar 
bos- en natuurterreineigenaren en betrokken organisaties elkaar ontmoeten, 
activiteiten ontplooien en afspraken met elkaar maken.  
 
De taakgebieden van de directeur zijn als volgt: 
 
 Is eindverantwoordelijk en werkt mee aan een kwalitatief goede ontwikkeling 

en uitvoering van strategisch en (vak)inhoudelijke activiteiten op de drie 
pleinen en communicatie-activiteiten. 

 Is eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid van de 
werkorganisatie. 

 Stemt de activiteiten op de pleinen af op maatschappelijke ontwikkelingen, 
de doelstellingen van de vereniging en richtlijnen van het bestuur. 

 Adviseert het bestuur over voorkomende activiteiten op de pleinen en 
ondersteunt de samenwerking tussen de leden. 

 Vertegenwoordigt de VBNE extern in strategisch (beleids)overleg met andere 
organisaties en overheden. 

 Zorgt voor de totstandkoming van de begroting, jaarstukken, bewaakt de 
kwaliteit en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur. 

 Is goed in staat de financiële stromen (projectfinanciering, subsidies e.d.) 
binnen de vereniging te beheersen. 

 Is integraal manager van de werkorganisatie met aandacht voor goede 
resultaten en interne communicatie. 

http://www.vbne.nl/


 

 

 
Functieomvang 
 
 

0,86 fte (= 32 uur per week)  
 

Duur 1 jaar.  
Bij goed functioneren wordt de aanstelling na 1 jaar omgezet in een 
dienstverband voor onbepaalde tijd.   
 
 

Wat verwachten wij?  Academisch werk- en denkniveau. 

 In staat zijn snel te schakelen tussen strategisch niveau en praktisch werk. 

 Kennis van en ervaring met bestuurlijke en ambtelijke processen en 
besluitvormingsprocessen. 

 Kan effectief functioneren in een complexe bestuurlijke en politieke 
omgeving. 

 Aantoonbare competenties: klantgerichtheid, uitstekende communicatieve 
vaardigheden, besluitvaardigheid, overzichtsvorming, netwerken, 
omgevingsbewustzijn, daadkracht, mens- en taakgericht leidinggeven. 
 

  
Wat bieden wij? Een dynamische functie in een jonge vereniging. De functie is gewaardeerd in 

functieschaal 11. De VBNE volgt de raam-cao bos en natuur, onderdeel 
Landschappen. Afhankelijk van relevante werkervaring vindt inschaling plaats in 
de aanloop- of functieschaal (min. € 4.299,84 en max. € 6.535,03 bruto per 
maand bij een fulltime dienstverband (= 37 uur). 
 
 

Wat is de planning? De gesprekken vindt plaats op: 
 Donderdag 15 december van 9:30-12:30 (locatie Amersfoort) 
 Vrijdag 16 december van 10:00-12:00 (locatie Amersfoort) 
 Maandag 19 december van 10:00-12:00 (locatie Amersfoort) 
  
 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure/functie kunt u contact opnemen met  
mr. J.M. van den Wall Bake (voorzitter VBNE), tel. 06-53719784 of dr. ir. Evelien Verbij (directeur 
VBNE), tel. 06-52381887.  
 
U kunt uw sollicitatiebrief, inclusief CV, tot 5 december 2016, gericht aan het bestuur, sturen naar 
Evelien Verbij – e.verbij@vbne.nl  

mailto:e.verbij@vbne.nl


 

 

 


