Wil je werken voor het Unesco Werelderfgoedgebied de Waddenzee en haar omgeving?
Ben je een netwerker, ontwikkelaar en heb je kennis van natuur en/of duurzame economie?
Solliciteer dan naar de functie van:

Programmaregisseur bij het Waddenfonds
32-36 uur
Het Waddenfonds
Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de provincies Noord-Holland,
Fryslân en Groningen met een looptijd tot 1 januari 2028. Het werkingsgebied beslaat de
Waddeneilanden, de Waddenzee en de kustgemeenten. Het Waddenfonds is opgericht om
een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan de ecologie en economie van het
Waddengebied. Dat doen we door financiële ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan
het realiseren van onze (hoofd)doelen. Zowel ondernemers, stichtingen en verenigingen als
lagere overheden kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de uitvoering van een project.
Daarbij zien we graag dat partijen met elkaar samenwerken. Lees en kijk voor meer
informatie en de meer dan 200 projecten op www.waddenfonds.nl
Samen dragen we bij aan onze vier hoofddoelen:
1. Het vergroten en versterken van natuur- en landschapswaarden van het
Waddengebied;
2. Het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom
van de Waddenzee;
3. Een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied dan wel gericht zijn
op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het
Waddengebied en de direct aangrenzende gebieden;
4. Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het
Waddengebied.
Wat ga je doen:
• Je zoekt nieuwe projecten. Je bent in staat partijen in het Waddengebied met elkaar te
verbinden en waar mogelijk projecten in gang te zetten die bijdragen aan de doelen van
het Waddenfonds;
• Je beoordeelt beleidsmatig en kwalitatief subsidieaanvragen;
• Je begeleidt aanvragers tijdens de uitvoering van projecten, met name bij grote
(gebiedsontwikkelings)programma’s;
• Je voert overleg met aanvragers/belanghebbenden over de voorwaarden van
programma’s en over knel- en aandachtspunten binnen de gestelde kaders;
• Je ontwikkelt mee en geeft een voorzet voor een ontwikkelingsstrategie voor het gebied;
• Je vertegenwoordigt het Waddenfonds in externe overleggen.
Wat vragen wij van jou:
• Je hebt een WO denk- en werkniveau, verkregen door opleiding en/of ervaring;
• Je beschikt over een stevige persoonlijkheid die in staat is om met verschillende en
soms tegenstrijdige belangen om te gaan;
• Je hebt kennis van een of meerdere thema’s van het Waddenfonds;
• Je houdt er van om een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden;

•
•
•
•

Je houdt er van om met dit netwerk nieuwe programma’s/projecten te identificeren en op
gang te brengen;
Je hebt een bestuurlijke en politieke antenne;
Je bent mondeling en sociaal vaardig, hebt een vlotte pen en je kunt scherp adviseren;.
Je bent een netwerker, organisator, verbinder en inspirator.

Waar kom je te werken
Het Waddenfonds is een kleine, professionele organisatie met circa 22 medewerkers,
bestaand uit een directeur, plaatsvervangend directeur/controller, programmaregisseurs,
subsidieadviseurs en organisatie-assistenten.
Wat bieden wij
Schaal 12 (max € 5827,- conform provinciale CAO), start met een jaarcontract met
mogelijkheid tot verlenging. Bij voorkeur word je gedetacheerd vanuit je huidige werkgever.
Deze vacature staat open voor medewerkers van de provincies Noord-Holland, Fryslân en
Groningen en daarbuiten. Medewerkers van genoemde provincies hebben voorrang in de
procedure.
Solliciteer voor 4 juni via info@waddenfonds.nl
Voor meer informatie neem contact op met Gerben Huisman, directeur Waddenfonds via
058-233 90 20 of via gerben.huisman@waddenfonds.nl
Op 13 en 14 juni vindt de eerste ronde van gesprekken plaats.
Op 21 en 22 vindt de tweede ronde van gesprekken plaats.

