
 

 
 
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? 

 
 

Belangenbehartiger in de regio 
 

Jouw profiel 
Een netwerk van professionals en vrijwilligers binnen Wandelnet komt op voor het belang van 
lopen en wandelen. Om meer te kunnen bereiken is ons netwerk van vrijwilligers in de 
provincies essentieel. We werken met een team van 12 provinciaal belangenbehartigers (uit 
iedere provincie één). Binnen de provincies zijn veelal meer vrijwilligers actief in een 
wandeloverleg, vaak onder leiding van de provinciaal belangenbehartiger. 
 
Deze provinciaal belangenbehartigers zijn, samen met de andere vrijwilligers van Wandelnet, 
de ‘ogen en oren’ in de provincies en vormen met elkaar op landelijk niveau een ‘twaalftal’. Dit 
twaalftal wordt geleid en gefaciliteerd door de coördinator belangenbehartiging van 
Wandelnet. De coördinator belangenbehartiging bepaalt samen met het twaalftal de 
agenda voor de lobby in de desbetreffende provincie. De provinciaal belangenbehartiger is 
voor Wandelnet van belang in het streven om de wandelbaarheid van Nederland te 
verbeteren. 
 
 Jouw verantwoordelijkheid 
De werkzaamheden van de provinciaal belangenbehartiger bestaan uit: 

• signaleren van kansen en knelpunten op basis van provinciaal, 
regionaal/gebiedsgericht en lokaal beleid van belang voor wandelen/lopen 

• proactief en reactief beïnvloeden van beleidsprocessen  
(op provinciaal niveau in samenwerking met medewerkers van Wandelnet) 

• contact onderhouden en positief beïnvloeden van de politiek, onder andere bij 
provinciale statenverkiezingen 

• afstemmen van inhoudelijke wandelontwikkelingen met de betreffende 
padcoördinatoren in de provincie 



 

• samen met de coördinator belangenbehartiging deelnemen deel aan het (half-
)jaarlijks overleg met de provincie en het onderling overleg met alle provinciaal 
belangenbehartigers 

 
De functie vraagt, naast werkzaamheden die vanuit huis kunnen worden uitgevoerd, ook 
deelname aan overlegstructuren en afspraken op locatie. 
 

Jouw rol 
De rol van de provinciaal belangenbehartiger is: 

• contactpersoon en aanspreekpunt voor de medewerkers belangenbehartiging van 
het landelijk bureau 

• (eventueel) voorzitter van een team van vrijwilligers belangenbehartiging binnen de 
provincie 

• onderdeel van het twaalftal (team van alle provinciaal belangenbehartigers bij 
elkaar) 

• aanspreekpunt voor de betreffende padcoördinatoren m.b.t. belangenbehartiging 
• aanspreekpunt voor externe relaties in de provincie m.b.t. inhoudelijke 

belangenbehartiging 
 

Dit heb je in huis!  

• Affiniteit met wandelen; 
• Gevoel voor politieke verhoudingen; 
• Alert op kansen en bedreigingen in het veld, bij beleid en organisaties; 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 
• Zeer goede contactuele eigenschappen; 
• Netwerker;  
• Vaardig met de computer: word, excel, internet, email, intranet.  

 

 
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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