
 

 

 

 

 

 

 

  

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is op 25 september 2013 opgericht. De leden 

bestaan uit Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), 

LandschappenNL, het Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf. De VBNE is een 

privaatrechtelijke vereniging van, voor en door bos- en natuurterreineigenaren. 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 adviseur per 1 april 2017 zijn we op zoek naar een  

  

Adviseur van het Plein van de professionals  

 

Gepubliceerd op 

 

 

23 januari 2017 

Sluitingsdatum 12 februari 2017 

  

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. Het Plein van de 

professionals zorgt voor gunstige voorwaarden voor de professionals werkzaam in 

bos- en natuurbeheer vooral op het vlak van arbeidsvoorwaarden, nu en in de 

toekomst.  

 

De taakgebieden van de adviseur van het plein van de professionals zijn als volgt: 

 

 Adviseert het sociaal overleg en coördineert activiteiten op het Plein van de 

Professionals in relatie tot de cao bos en natuur, zoals het voorbereiden van 

de cao onderhandelingen, het verzorgen van goede relaties met partijen 

betrokken bij en van belang voor de cao bos en natuur en verwante 

onderwerpen zoals arbeidsmarktbeleid.  

 Geeft als projectleider leiding aan projecten in het kader van het Fonds 

Arbeidsmarktbeleid (in totaal 350.000 euro/jaar, ongeveer 10 deelprojecten) 

op het gebied van arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, e-learning.  

 Levert een bijdrage aan ad-hoc projecten en werkzaamheden in relatie tot 

het plein van de professionals, zoals ontwikkelingen in het groen onderwijs; 

scholing voor vrijwilligers; jongeren betrekken bij natuur; vrijwilligersbeleid 

http://www.vbne.nl/


etc.. 

 Organiseren van bijeenkomsten in relatie tot activiteiten van het plein van de 

professionals, zoals voorlichtingsbijeenkomsten.  

 Onderhoudt contacten met directeur, deelnemers van pleinen en 

werkgroepen, met overheden (op ambtelijk niveau), vakbonden en 

maatschappelijke organisaties over regelgeving, (beleids)plannen en 

ontwikkelingen (informeren, overleggen, beïnvloeden en onderhandelen). 

 

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. 

 Affiniteit met het werkgebied van HRM en de groene sector, aangevuld met 

meerdere jaren relevante inhoudelijke werkervaring. 

 Kennis van en ervaring met bestuurlijke en ambtelijke 

besluitvormingsprocessen en (complexe) adviesprocessen. 

 Kennis van en ervaring met coördinatie projecten.  

 Kennis van relevante wet- en regelgeving.  

 Aantoonbare competenties: analytisch vermogen, omgevingsbewust, 

netwerken, beïnvloeden, plannen en organiseren, resultaatgericht, 

klantgericht.  

  

Wat bieden wij? Een uitdagende functie in een nieuwe vereniging. De functie is gewaardeerd in 

functieschaal 8. De VBNE volgt de raam-cao bos en natuur, onderdeel 

Landschappen. Afhankelijk van relevante werkervaring vindt inschaling plaats in 

de aanloop- of functieschaal (min. € 3.074,74 en max. € 4.702,20 bruto per 

maand bij een fulltime dienstverband (= 37 uur). 

 

Wat is de planning? 

 

De gesprekken vinden plaats op: 

Eerste ronde: woensdag 15 februari van 9:00 - 17:00 (locatie VBNE) 

Tweede ronde: woensdag 22 februari van 9:00 - 12:00 (locatie VBNE) 

 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de huidige adviseur Annika van Dijk, tel. 

06-31978589. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Anne Reichgelt, tel. 06-

54630367. Naast bovenstaande vacature-informatie is er ook een functieprofiel beschikbaar.  

 

U kunt een sollicitatiebrief, inclusief CV, tot en met 12 februari 2017, gericht aan Anne Reichgelt, sturen naar 

Femke Wolthaus – f.wolthaus@vbne.nl.  

mailto:f.wolthaus@vbne.nl

