Functie: Belangenbehartiger – junior/medior – 15 uur
Specifieke taakveld: DPG-GrPG belangenbehartiging & verenigingszaken
Locatie: Noord Nederland
Datum: december 2018

Vacature FPG belangenbehartiger (junior/medior) – 15 uur
De FPG zoekt voor het versterken van de werkorganisatie een belangenbehartiger die onze vereniging
ondersteunt in het behartigen van de gezamenlijke belangen van leden naar samenleving en politiek.
De belangenbehartiger is succesvol wanneer hij/zij in staat is om daarbij de krachten van de leden te
bundelen en om te zetten in concrete actie. Naast inhoudelijke affiniteit met landbouw, landgoederen
en natuur vraagt dit communicatieve vaardigheden en verenigingsgevoel en politieke sensitiviteit.
Daarnaast is affiniteit met lobby en public affairs gewenst.
De specifieke functie waarvoor wij nu werven richt vooral op ondersteuning van het Drents Particulier
Grondbezit (DPG) en het Gronings Particulier Grondbezig (GrPG). Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met de collega’s in de andere provincies en de landelijke belangenbehartiging.

De organisatie: de FPG
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is dé vereniging van particuliere eigenaren van
landbouwgronden, bos- en natuurterreinen en landgoederen in Nederland. Onze leden zijn
verantwoordelijk voor zo’n 200.000 hectare grond en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke
bijdrage aan de voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuur- en landschapsbeheer en
recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor integrale belangenbehartiging, een
sterk netwerk en het delen van kennis. De medewerkers (12,5 fte) zijn deels werkzaam op het landelijk
FPG-kantoor (thans te Veenendaal) en deels ter ondersteuning van de 10 Provinciale Verenigingen (PV’s).
Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij het werk, zowel op bestuurlijk als uitvoerend vlak en zowel landelijk
als provinciaal. Meer informatie over de FPG vindt u op www.grondbezit.nl.
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De functie: belangenbehartiger
De belangenbehartiger zet zich in voor het bevorderen van een economisch duurzaam en
maatschappelijk verantwoord particulier grondbezit. De belangenbehartiger behartigt de gezamenlijke
belangen van grondeigenaren op alle politieke en bestuurlijke niveaus. Onderdeel daarvan is lobby en
public affairs. Om breder draagvlak te krijgen werkt de belangenbehartiger waar mogelijk daarbij samen
met landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties. Naast het behartigen van belangen bevordert de
belangenbehartiger de deskundigheid van particuliere grondeigenaren en -beheerders. Dit door actuele
informatievoorziening, deskundige advies en projectmatige activiteiten. De belangenbehartiger
organiseert ook regelmatig bijeenkomsten, en biedt zo een platform voor eigenaren om elkaar te
ontmoeten. In toenemende mate doen we dat via het initiëren en uitvoeren van projecten.

Typering van de rol:
• Regisseur – regie op verenigings- en belangenbehartigingsprocessen
• Onderhandelaar & lobbyist – brug bestuur/achterban naar overheid (met name ambtelijk en via
ondersteuning bestuurlijk) en samenleving
• Ambassadeur & verbinder – vereniging binden en achterban vertegenwoordigen
• Projectleider – initiëren en zakelijk leiding geven aan projecten
• Communicator – vlotte pen en presentatie
• Expert – brede kennis van het vakgebied en niet te beroerd om een keer een specialisme uit te
diepen
Taken en verantwoordelijkheden:
• Op de hoogte zijn wat er speelt om knelpunten, vragen en oplossingen te kunnen signaleren;
• Wensen, knelpunten en kansen van landgoederen, landbouw, natuur verbinden met overheids- en
maatschappelijke doelstellingen;
• Aanspreekpunt voor leden en bestuur door brede kennis van vakgebied en weten waar kennis te
halen;
• Bestuurlijke keuzes van landelijke/provinciale besturen voorbereiden met analyses en opties
• Actief behartigen van de belangen op alle politieke en bestuurlijke niveaus;
• Succesvol initiëren, uitvoeren en afronden van projecten;
• Regie op de jaarlijkse cyclus van voorkomende activiteiten binnen de vereniging;
• Actieve ondersteuning bij de organisatie van bestuurs- en ledenvergadering en kennisbijeenkomsten;
• Standpunten van de vereniging aansprekend uit dragen;
• Rapporteren over voortgang en actieve communicatie naar leden;
• optreden als ambassadeur van de vereniging binnen de provincie;
• contact onderhouden met achterban en stakeholders.

Opleiding/ ervaring en vaardigheden:
• HBO werk- en denkniveau;
• ervaring als belangenbehartiger;
• kennis van het werkgebied van de FPG;
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•
•
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inzicht hebben in het politiek en bestuurlijke proces, landelijk en provinciaal;
makkelijk contacten leggen, netwerker, open, sociaal, enthousiasmerend;
beschikken over overtuigingskracht;
generalist, brede interesse;
maakt zich makkelijk dossiers eigen;
inspirerend en oplossingsgericht opereren;

Competenties:
• Signaleren en analyseren
• Sensitiviteit
• Communicatie
• Lef en daadkracht
• Creativiteit
• Onderhandelen
• Overtuigingskracht
• Netwerken
• Zelfreflectie
• Stressbestendig
• Politiek en bestuurlijk inzicht
Wij bieden:
• een veelzijdige functie in een dynamisch werkveld;
• een interessant, uitgebreid netwerk;
• samenwerking met een positief ingesteld team van medewerkers en de werkomgeving van een
vereniging met betrokken en actieve leden;
• een marktconform salaris
Reageren:
Geïnteresseerd? Stuur dan uw reactie naar fpg@grondbezit.nl. Voor nadere praktische en inhoudelijke
informatie kunt u contact opnemen met: Berend Pastoor, directeur FPG (b.pastoor@grondbezit.nl of via
ons secretariaat, tel.: 0318 - 578 550)
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