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Wandelnet werkt iedere dag met passie en hart voor wandelen aan de mooiste 

(kwaliteits)wandelroutes en -paden. Vanuit de mentaliteit dat iedere meter telt en we samen 

alle paadjes kennen, zorgen we met honderden vrijwilligers stap voor stap dat Nederland 

mooier, beter en toegankelijker wordt voor alle wandelaars. 

 

 

 

Wandelen doet bijna iedereen, maar toch krijgt het van politici en beleidsmakers nog steeds 

veel minder aandacht dan de fiets, de auto en het OV. Is het jouw overtuiging dat dit anders 

moet en wil je daar ook een actieve rol in vervullen? Bij Wandelnet zoeken we ter versterking 

van ons team een lobbyist die stevig in de schoenen staat, kennis van zaken heeft en anderen 

in beweging kan brengen om Nederland mooier te maken voor wandelaars. 

Bij Wandelnet hebben we de belangenbehartiging voor de wandelaar al jaren stevig op poten 

staan. Tegelijkertijd zien we dat er juist nu veel kansen zijn om een grotere stap naar voren 

te zetten. Daarvoor is het nodig om onze stem binnen met name de beleidsvelden ruimte en 

mobiliteit harder te laten klinken om meer voet aan de grond te krijgen bij politici en 

beleidsmakers.  

 

Voor deze vacature zoeken we een energieke, stevige lobbyist met overzicht, uitstekende 

communicatieve vaardigheden, gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en 

doorzettingsvermogen. Als aanvulling op het team is het wenselijk dat je in je aanpak een 

gezonde dosis lef meebrengt. 

 

 

• Je geeft vorm en inhoud aan de lobbystrategie op thema’s als Ruimte voor Lopen, 

Actieve mobiliteit en Beweegvriendelijke leefomgeving; 

• Je bent thuis in de politieke arena en weet je invloed aan te wenden om wandelen en 

lopen te agenderen bij politici; 

• Je signaleert kansen en bedreigingen voor de belangen van wandelaars en 

voetgangers en beïnvloedt relevant beleid bij Rijk, Provincies en Gemeenten vanuit dat 

perspectief; 

• Je verbreedt en onderhoudt het netwerk van relevante personen en organisaties en 

vertegenwoordigt Wandelnet in contacten met politici en (beleids)adviseurs; 

• Je verzorgt het accountmanagement en bouwt aan een effectieve samenwerking met 

collega-organisaties die zich inzetten voor het belang van wandelaars en meer ruimte 

voor lopen; 

• Je adviseert en ondersteunt vrijwillige belangenbehartigers in hun relatie en 

communicatie met de lokale bestuurders en beleidsadviseurs. 

 

• Je legt verantwoording af aan de directeur; 

• Je stemt je werkzaamheden af met de coördinator belangenbehartiging; 

• Je werkt samen met ervaren beleidsvrijwilligers. 

 



• Minimaal HBO denk- en werkniveau;  

• Aantoonbare relevante werkervaring van minimaal 5 jaar, bij voorkeur in lobbywerk 

en/of belangenbehartiging; 

• Je bent thuis in de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en/of 

verkeerskunde; 

• Je denkt strategisch en bent politiekgevoelig: je pikt uit de media en het politiek debat 

actuele maatschappelijke thema’s op en je bent in staat de wandelbelangen daarmee 

te verbinden;  

• Je bent innovatief en proactief: je kunt op het juiste moment en op de goede manier 

de wandelbelangen voor het voetlicht brengen en zoekt naar creatieve vormen om de 

urgentie aan te tonen; 

• Je bent overtuigend en coöperatief: samenwerken doe je van nature en je weet 

partners en overheden te overtuigen, je communiceert gemakkelijk en je sociale 

vaardigheden zijn op orde;  

• Je bent sensitief in omgang met vrijwilligers: je spreekt de vrijwilligers in je netwerk 

aan op hun motivatie en geeft inhoud en uitvoering aan het vrijwilligersbeleid op jouw 

terrein;  

• En natuurlijk: affiniteit met wandelen.   

 

 

Bij Wandelnet kom je terecht in een team van medewerkers en vrijwilligers die hart voor hun 

werk en wandelen hebben. Samen werken we aan een relevant maatschappelijk thema. Ons 

kantoor staat in Amersfoort, op loopafstand van het Centraal Station, maar we zorgen ook 

voor de faciliteiten om deels vanuit huis te werken. 

We bieden een functie voor 32 uur per week met een contract voor een jaar, met intentie 

voor verlenging. Het salaris is conform CAO Sociaal Werk salarisschaal 9 (afhankelijk van 

werkervaring en competenties) en we hebben uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

 

Wil je meer weten: kijk dan op www.wandelnet.nl of bel met Frank Hart (coördinator 

belangenbehartiging): 06 23 71 65 50. Wil je ons helpen meer voet aan de grond te krijgen? 

Stuur dan je motivatiebrief en cv per e-mail met als onderwerpregel 'sollicitatie public affairs' 

naar sollicitatie@wandelnet.nl. 

http://www.wandelnet.nl/
mailto:sollicatie@wandelnet.nl

