
 

 
 
Wandelen is populairder dan ooit! Wandelnet is beheerder en officieel licentiehouder van de 
mooiste Streekpaden en LAW-routes dwars door het land. Daarnaast zetten we ons in voor 
de belangen van wandelend Nederland. Dit doen we voor meer dan 10 miljoen wandelaars 

die er jaarlijks op uittrekken. Onze missie: Nederland mooier maken voor iedereen die te voet 
op pad gaat en zoveel mogelijk mensen plezier aan wandelen laten beleven. Samen met 10 

collega’s en meer dan 1.000 vrijwilligers verspreid door het land zijn wij in heel Nederland 
actief. Zet jij samen met ons je beste beentje voor? 

 
 

Expert belangenbehartiging 
 

Jouw profiel 

Een (vrijwillig) expert van Wandelnet is een vrijwilliger met expertise op een bepaald terrein 
dat van belang is voor het behartigen van wandelbelangen. Vanuit die specifieke invalshoek 
levert de expert kennis en ervaring aan de medewerkers van Wandelnet. 

Je bent onderdeel van een expertpool met experts vanuit verschillende disciplines of 
aandachtsvelden. Deze zijn:  

• infrastructuur & ruimte 
• natuur & landschap (incl. toegankelijkheid) 
• paden (incl. wegenwet, cultuurhistorie) 
• gezondheid 
• water (waterschappen, ruimte voor de rivier, dijkverhoging, etc.) 
• toerisme en recreatie & economie 
• plattelandsontwikkeling 

Jouw verantwoordelijkheid 

De werkzaamheden van de expert zijn:  

• Signaleren van kansen en knelpunten op basis op zijn of haar specifieke terrein; 
• Het op verzoek adviseren Wandelnet op het betreffende terrein; 
• Het op verzoek deelnemen aan bijeenkomsten van Wandelnet of derden; 
• Het op verzoek van Wandelnet adviseren van derden (wandeloverleg, provincies, etc.). 

 



 

Dit heb je in huis!  

• Affiniteit met wandelen; 
• Aantoonbare expertise op het gevraagde terrein; 
• Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; 
• Alert op kansen en bedreigingen in het veld, bij beleid en organisaties; 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 
• Zeer goede contactuele eigenschappen; 
• Netwerker. 

Wij bieden… 
• Ondersteuning van de coördinator Belangenbehartiging; 
• Jaarlijks een inspiratiedag en vrijwilligersbijeenkomst; 
• Korting op publicaties uit de webshop van Wandelnet; 
• Reiskostenvergoeding; 
• …dan wel geen salaris, maar wel samenwerking een gezellig team, persoonlijke 

ontplooiing en ruimte voor eigen inbreng en deskundigheid. 

 
Solliciteer nu!  
Stuur je sollicitatie met een motivatie naar info@wandelnet.nl.  
 
Wil je meer weten? Kijk dan op www.wandelnet.nl of neem contact op met Frank Hart, 
coördinator Belangenbehartiging via fhart@wandelnet.nl 
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