VACATURE
Stichting Weerribben-Wieden
Hebt u hart voor het gebied Weerribben-Wieden en bent u een ondernemende verbinder? Dan zijn wij op zoek
naar u!
WeerribbenWeerribben-Wieden
Weerribben-Wieden is een gebied met waardevolle natuur en belangrijke cultuurhistorie, hetgeen blijkt uit
de aanwezigheid van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. De vrijetijdssector is de opkomende
economische motor. Samenwerkende gebiedspartners, verenigd in de stichting Weerribben-Wieden,
hebben als doel de economische mogelijkheden te versterken. De gebiedspartners bestaan vooralsnog uit
ondernemers, terreinbeheerders, inwoners en de gemeente Steenwijkerland. Zij willen tevens de natuur en
de leefbaarheid nieuwe stimulansen geven. Het stichtingsbestuur leidt de stichting en is verantwoordelijk
voor de koers en het beleid. De werkorganisatie (1,3 fte) voert vervolgens het beleid uit.
Voor het leiden van de werkorganisatie en het input geven aan het stichtingsbestuur zoeken wij een:

DIRECTEUR
(0,5 fte)
Bestuurlijke context
In 2015 is een kernteam gestart met het ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatie voor het
Nationaal Park. Het kernteam bestaat uit bovenstaande gebiedspartners. In het document “WeerribbenWieden in één oogopslag” (mei 2016) heeft het kernteam de contouren voor de toekomst van het gebied
geschetst.
In februari 2017 presenteerde het kernteam zijn eindadvies. In dit eindadvies is een verdiepingsslag gemaakt
op de voorstellen die in mei 2016 door het kernteam zijn gedaan. Zo is er een meerjarig
uitvoeringsprogramma en een voorstel voor een zelfstandige organisatievorm in de vorm van een stichting.
Het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland hebben met dit eindadvies
ingestemd. Ook heeft de gemeente Steenwijkerland voor de jaren 2017 en 2018 financiële middelen
beschikbaar gesteld voor diverse projecten.
Over de stichting
Stichting Weerribben-Wieden
−

richt zich op het bewerkstelligen van toeristische merkontwikkeling en zichtbaarheid in het gebied;

−

stimuleert samenwerking tussen de sectoren in het gebied onderling en de overheid;

−

werkt projectgericht aan de aantoonbare meerwaarde van de twee-eenheid economie en ecologie;

−

wil de synergie tussen het Nationaal Park en de regio zichtbaar maken en versterken;

−

staat voor een gastvrij en leefbaar gebied voor inwoners en ondernemers;

−

is een organisatie waarin de gebiedspartners participeren op basis van respect, vertrouwen en
gelijkwaardigheid;

−

is een organisatie die slim (effectief en efficiënt) en slagvaardig is;

Directeur
Taakomschrijving
a. In nauw overleg met het bestuur invulling geven aan de opbouw van de nieuwe werkorganisatie;
b. Het vergaren van middelen bij het uitvoeringsprogramma en daarmee het programma uit te voeren;
c. Opstellen voor (meerjaren) planningen en -begrotingen en financiële rapportages en jaarverslagen;
d. Doen van voorstellen m.b.t. en uitvoering geven aan het beleid van de stichting;
e. Zorgdragen voor doorontwikkeling en uitvoering van de gestelde ambities in het eindadvies van het
kernteam (februari 2017);
f. Rapporteren aan het stichtingsbestuur over voortgang;
g. Leidinggeven aan de werkorganisatie van de stichting Weerribben-Wieden;
h. Werven van financiële middelen en projectfinanciering voor de stichting;
i. Opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk.
Functieprofiel
De directeur van de stichting Weerribben-Wieden is:
− Dienstbaar aan de gebiedspartners en werkt namens en voor het stichtingsbestuur;
− Onafhankelijk;
− Beschikt over een relevant netwerk;
− Iemand die hart heeft voor het gebied;
− Een stevige persoonlijkheid;
− Een persoon die de benodigde financiële middelen binnenhaalt;
− Een ‘boegbeeld’ voor de stichting en met respect voor de identiteit van de gebiedspartners;
− Een verbinder.
Functie eisen
De beoogd directeur:
− Is in staat zich in zeer korte tijd in te werken in de materie;
− Heeft een HBO/WO werk- en denkniveau;
− Beschikt over een relevant netwerk;
− Heeft ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring;
− Is in staat verschillende belangen in pps te identificeren en te sturen op gezamenlijk oplossingen;
− Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
− Heeft affiniteit en ervaring met actuele vraagstukken rondom natuur en recreatie.

Vervolg
Ons aanbod
Wij bieden een afwisselende functie (0,5 fte) en een daarbij passende vergoeding van maximaal € 3000,- per
maand (equivalent van salarisschaal 14 van de CAR UWO). De functie is in eerste instantie tot 1 januari 2019.
Verloop sollicitatieprocedure
Heeft u belangstelling voor de functie, stuur dan uiterlijk 18 augustus 2017 digitaal een sollicitatiebrief met cv
aan de gemeente Steenwijkerland, t.a.v. P&O. U kunt hiervoor digitaal reageren via de website.
Vermeld als onderwerp: vacaturenummer 17-22. Klik eerst op solliciteren, daarna op het privacy statement
op de website. Klik vervolgens onderaan op ‘volgende’ om te solliciteren.
Informatie
Voor meer informatie over het transitietraject Nationaal Park Weerribben-Wieden verwijzen wij u graag naar
de website http://www.np-weerribbenwieden.nl/naar-een-nationaal-park-nieuwe-stijl. Wilt u aanvullende
informatie of heeft u vragen over deze vacature, neem dan contact op met Anton Hassing, tel: 06 1344 5151.

