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Vacature: beleidsadviseur / secretaris (HBO/WO) 

Specifieke taakveld: landelijke belangenbehartiging 

Locatie: Ede  

Datum: 17 juni 2020 

 

Onze oproep  

De FPG wil haar werkorganisatie versterken met een 

beleidsadviseur / secretaris (HBO/WO) 

Onze leden leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de voedselvoorziening, 
cultuurhistorie, natuur- en landschapsbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten 
en staat voor proactieve belangenbehartiging, een sterk netwerk en het delen van kennis 

De beleidsadviseur die wij zoeken vertegenwoordigt onze leden succesvol richting samenleving en 
politiek. Je ondersteunt daarbij het FPG-bestuur, met beleidsadvies en organisatorisch. Naast 
inhoudelijke affiniteit met landbouw, natuur en landgoederen vraagt dit ervaring met beleidsadvies, 
scherpe communicatieve vaardigheden, verenigingsgevoel, politieke sensitiviteit en een energieke 
houding.  

De functie richt zich vooral op de landelijke belangenbehartiging, deels kan sprake zijn van ondersteuning 
bij provinciale belangenbehartiging. Het betreft in principe een voltijds functie (36u p/w) met als 
standplaats ons FPG-kantoor in Ede/Wageningen. Gelet op de samenstelling van ons team zijn we op 
zoek naar een medior met enige beleidsmatige werkervaring, die bij ons volop kan doorgroeien.  

Meer informatie over de organisatie, het functieprofiel en de procedure vindt je onderstaand. Op onze 
website vind je veel informatie over de concrete onderwerpen waar op de landelijke 
belangenbehartiging zich richt. Nadere informatie kan over de functie kan worden ingewonnen bij 
Berend Pastoor, directeur FPG. Dat kan via tel. (0318) 578 550. Sollicitaties graag vóór 1 juli 
naar fpg@grondbezit.nl.  
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Onze organisatie: 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 voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuur- en landschapsbeheer en 

recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor proactieve belangenbehartiging, een 

sterk netwerk en het delen van kennis. Inzet daarbij is het bevorderen van een economisch duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord particulier grondbezit en -beheer. Dat doen we Europees, landelijk en per 

provincie. Naast een professionele werkorganisatie zijn daarbij ook veel vrijwilligers betrokken, zowel op 

bestuurlijk als uitvoerend vlak.   

 

De professionele medewerkers van de FPG werken samen in een positief gestemd 12-koppig team van 

diverse leeftijden, met veel nieuwe, jonge collega’s. Je uitvalsbasis is ons kantoor in Ede/Wageningen, we 

zijn echter allemaal veel op pad. Elke dinsdag lunchen we met zijn allen en we ondernemen regelmatig 

gezamenlijke activiteiten en training.  

 

 

Onze Functie:  FPG beleidsadviseur / secretaris (HBO/WO) 

De beleidsadviseur die wij zoeken vertegenwoordigt onze leden landelijk succesvol richting samenleving 
en politiek. Je ondersteunt daarbij het FPG-bestuur, met beleidsadvies en organisatorisch. Ook ben je 
secretaris van verschillende landelijke werkgroepen en overleg je met ministeries en andere 
stakeholders. Daarbij heb je ook veel ledencontact. Verder werk je mee aan onze informatievoorziening 
richting onze leden en neem je deel aan projectmatige activiteiten. Op onze website vind je veel 
informatie over de concrete onderwerpen waar op de landelijke belangenbehartiging zich richt. 

De functie vraagt een scherp gevoel bij de beleidsmatige vraagstukken en goede antenne voor 
opvattingen van onze leden. Na een scherpe analyse daarvan en een slimme strategiebepaling, zet je 
deze succesvol om in actie. Naast beleidsadvisering en bestuursondersteuning maakt Public Affairs 
daarvan deel uit. Waar mogelijk werken we daarbij samen met landbouw- en natuurbeschermings-
organisaties.  

Naast inhoudelijke affiniteit met landbouw, natuur en landgoederen vraagt de functie ervaring met 
beleidsadvies, scherpe communicatieve vaardigheden, verenigingsgevoel, politieke sensitiviteit en een 
energieke houding. Kennis of ervaring met recht en fiscaliteit is een pré. 

Het betreft in principe een voltijds functie (36u p/w) met als standplaats ons FPG-kantoor in 
Ede/Wageningen. Gelet op de samenstelling van ons team zijn we op zoek naar een medior met enige 
beleidsmatige werkervaring, die bij ons volop kan doorgroeien.  

Nadere informatie kan over de functie kan worden ingewonnen bij Berend Pastoor, directeur FPG. Dat 
kan via tel. (0318) 578 550. Sollicitaties graag vóór 1 juli naar fpg@grondbezit.nl.  

Rollen 

• analyticus en strateeg – ontwikkelingen op hun waarde kunnen schatten en weten hoe die om te 

zetten in actie, bestuurlijke keuzes voorbereiden met analyses en opties; 

• communicator – vlotte pen en presentatie; 

• bestuursondersteuner -  bestuursagenda’s voorbereiden en coördineren, met organisatietalent 
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• verbinder – vereniging binden en brug kunnen zijn van achterban naar overheid en samenleving 

• expert – brede kennis van het vakgebied en niet bang om een keer een specialisme uit te diepen 

 

 

Opleiding/ervaring en vaardigheden: 

• medior, met ambitie om door te groeien 

• affiniteit met het werkgebied van de FPG; 

• ervaring met beleidsadvies 

• politiek en bestuurlijke inzicht, landelijk en provinciaal;  

• analytisch sterke generalist met brede interesse; 

• organisatorisch sterk; 

• vlotte pen; 

• netwerker, open, sociaal, enthousiasmerend; 

• beschikken over overtuigingskracht, lef en daadkracht; 

• HBO/WO werk- en denkniveau; 

• energiek, inspirerend en oplossingsgericht opereren. 

 

 

Wij bieden: 

• een gevarieerde baan met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid  

• een interessant, uitgebreid netwerk  

• de mogelijkheid om op prachtige plekken in Nederland te komen 

• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling  

• een leuk team van medewerkers en betrokken en actieve bestuurders en leden 

• een marktconform salaris, op basis van je ervaring 

 


