
Coalitie Wadden Natuurlijk zoekt een Secretaris Extern 

Zeven natuurorganisaties voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de Waddenzee. 
Sinds 2005 bundelen wij onze krachten in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN). Een weer 
Rijke Waddenzee is onze ambitie, daarvoor moet nog veel gebeuren. Samen beschikken 
we over veel kennis en ervaring, een goed netwerk en een grote achterban. Gezamenlijk 
hebben we een visie over een integrale aanpak van de problemen waar de Waddenzee 
mee te kampen heeft. Om deze samenwerking optimaal te faciliteren en te coördineren 
zoeken we voor drie dagen per week een proactieve verbinder die zich richt op  lobby en 
externe belangenbehartiging. Help jij ons mee deze klus te klaren?  
 
De secretaris-extern faciliteert en coördineert op strategisch niveau de externe 
belangenbehartiging van de coalitie richting o.a. ministeries, provincies, haven- en 
visserijsector.  De coördinator kent de weg in het werkveld en netwerk van deze 
organisaties. Daarbij weet hij/zij (beleids)signalen tijdig op te pakken en terug te brengen in 
de coalitie.  De secretaris-extern  werkt in opdracht van de 7 directeuren van de 
Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschap Noord 
Holland, lt Fryske Gea, Het Groninger Landschap en Stichting WAD. De directies komen 
regelmatig in het jaar samen om voortgang te bespreken.  
De coalitie kent ook een “secretaris intern”, met als focus de interne samenwerking tussen 
coalitie en partners als Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Sportvisserij Nederland. 
Onderlinge afstemming tussen beide secretarissen is uiteraard noodzakelijk.   

Taakomschrijving 

 coördineren externe belangenbehartiging en lobby activiteiten op het gebied van de 
prioritaire dossiers van CWN.  

 ondersteunen bij de strategiebepaling en verdere ontwikkeling van nieuwe trajecten, 
waaronder klimaatagenda, integrale kustontwikkeling en biodiversiteit 

 Spil tussen coalitie en andere organisaties actief in het waddengebied  zoals Rijk, 
provincies, Regiecollege Waddengebied (RCW), Programma naar een Rijke 
Waddenzee (PRW), maar ook stakeholders als haven- en visserijsector. 

Werkwijze 

 Actief netwerken, verbindingen leggen en signaleren 
 Terugkoppelen en rapporteren. 
 Opbouwen van een goede werkrelatie met de deelnemende organisaties in de 

coalitie en buitenwereld. 

Aansturing 

 Het directeurenoverleg van CWN functioneert als opdrachtgever, waarbij de dossiers 
onderling zijn verdeeld. De voorzitter van het directeurenoverleg is fungeert als 
eerste aanspreekpunt. 

 



Ervaring 

 Je bent proactief en coöperatief ingesteld. 
 Je kent het werkveld van de Wadden en netwerk van de zeven organisaties. 
 Je hebt ruime ervaring met het werken in coalitie verband. 
 Je bent een verbinder. 
 Je hebt een relevant netwerk en ervaring. 
 Je hebt gevoel voor het signaleren van relevante beleidsontwikkelingen. 
 Je hebt een passie voor de Waddenzee. 
 Je kunt schakelen tussen strategie en uitvoering 
 Je bent bestuurlijk sensitief 
 Je bent communicatief vaardig 
 Je hebt een academisch / HBO+ denkniveau 

Duur 

 Het betreft een werkverband  van 3 dagen per week.  
 Voor een contractduur van 3 jaar, waarvan 1 jaar proeftijd 
 Betrokkene zal op de loonlijst komen van Het Groninger Landschap, zijnde één van 

de partners van CWN.  
 Bruto maand salaris op basis van 37-urige werkweek vanaf 3617 bruto. 

 
Interesse?  
Een reactie (motivatie en CV) zien we graag uiterlijk zondag 20 oktober aanstaande 
tegemoet. Deze kan per mail naar: f.krist@itfryskegea.nl. 
 
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met de voorzitter van CWN, Arjen 
Kok: a.kok@natuurmonumenten.nl.    
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