
 

 
 
Vacature senior belangenbehartiger sportvisserij 
fulltimefunctie bij Sportvisserij Oost-Nederland 
 

Vissen is zoveel meer dan vangen! Vissen brengt mensen – van jong tot oud – naar de waterkant en 
in contact met de natuur. Maar vissen brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee: de zorg 
voor vissen en de (onder)waterwereld. Kun jij die zorg én de belangen van onze grote achterban, met 
alle verscheidenheid aan verschillende typen sportvissers, samenbrengen? Ben jij een netwerker pur 
sang, een stevige persoonlijkheid én heb je affiniteit met een vrijwilligersorganisatie als de onze? 
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren op deze 
uitdagende functie! 
 
In welke waterwereld kom je terecht? 
In Nederland zijn er meer dan 700.000 sportvissers aangesloten bij een hengelsportvereniging. De 
georganiseerde sportvisserij is  – op voetbal na – de grootste sportbond van Nederland. Vissen 
behoort hiermee tot één van de meest beoefende buitensportactiviteiten. Sportvisserij Oost-
Nederland behartigt als koepelorganisatie de belangen van circa 90.000 sportvissers, die bij 68 
hengelsportverenigingen zijn aangesloten. Met een professionele werkorganisatie (9 medewerkers), 
een modern bestuur en vele vrijwilligers, zetten zij zich in voor deze sportvissers en verenigingen. De 
federatie is aangesloten bij Sportvisserij Nederland en deze is lid van NOC*NSF. Samen met de 6 
andere federaties en Sportvisserij Nederland vormen wij hét kenniscentrum voor vis en de 
hengelsport. Voor onze regio (zie ook www.sportvisserijoostnederland.nl), zoeken wij een senior 
adviseur belangenbehartiging sportvisserij die zich als een vis in het water voelt als het gaat om 
samenwerken met verschillende organisaties en het verenigen van belangen. 
 
Stel je de baan als volgt voor: 
Sportvisserij Oost-Nederland is dé belangenorganisatie voor de hengelsport in de regio Oost-
Nederland. De senior adviseur belangenbehartiging is sparringpartner en adviseur van de directeur, 
ons bestuur en werkt intensief samen met onze adviseurs op het gebied van belangenbehartiging, 
projecten en communicatie. De senior heeft/ontwikkelt een compleet beeld en overzicht van de 
kansen en bedreigingen voor Sportvisserij Oost-Nederland, de georganiseerde hengelsport in 
algemene zin en de bij ons aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’S). Je hebt veel contact met 
gemeenten, waterschappen, provincies, andere hengelsportfederaties, Sportvisserij Nederland en 
terreinbeheerders/ngo’s over uiteenlopende sportvisserijonderwerpen. Binnen dit brede netwerk 
ben je een ambassadeur voor de sportvisserij en speel je een verbindende rol. 
Samen met bestuur en directeur werk je aan passend (strategisch) beleid. Je rapporteert aan de 
directeur van Sportvisserij Oost-Nederland. Je werkt deels vanaf het kantoor in Raalte, maar zult veel 
buiten de deur opereren. In deze functie heb je veel vrijheid, opereer je zelfstandig en ben je primair 
regionaal actief. Daarnaast werk je op landelijk en lokaal niveau samen op het gebied van public 
affairs. 
 
Welke taken of werkzaamheden zijn voor deze functie van belang: 
Uitgangspunt voor de functie is het behartigen van de belangen van de bij Sportvisserij Oost-
Nederland aangesloten HSV’s. Je kunt onze leden vertegenwoordigen in externe overleggen en 
(gebieds-) processen. Tevens draagt de belangenbehartiger zorg voor het aangehaakt krijgen van 
deze HSV’s bij bijv. lokale overheden, politiek en waterschappen. 
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Samenwerking, dienstverlening en ondersteuning bieden aan onze organisatie, zijn hierin uitermate 
belangrijk. Als senior werk je intensief samen met de directeur aan het opstellen van (strategische) 
beleidsplannen en (toekomst) -visies voor de sportvisserij. Je participeert in belangrijke 
beleidsdossiers, zoals de Kaderrichtlijn Water, het Programma Integraal Riviermanagement, 
Natura2000 en diverse overleggremia zoals visstandbeheercommissies en het programmateam 
Ruimte voor de Vecht. 
 
Voor deze job heb je het volgende in huis: 
• Bij voorkeur enkele jaren ervaring in advisering, lobbywerk en/of belangenbehartiging; 
• Een HBO+ denk- en werkniveau; 
• Kennis van de bestuurlijke en organisatorische (overheids-) structuren binnen het werkveld; 
• Kennis van (strategische) visies en plannen en maatschappelijke en sociaaleconomische 

ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de georganiseerde hengelsport; 
• Kennis van procedures, wet- en regelgeving en bevoegde instanties binnen het werkveld; 
• Je houdt van werken in een complexe, dynamische omgeving en je bent analytisch sterk; 
• Je kunt goed communiceren, luisteren en schrijven en weet ideeën en feiten overtuigend en 

gestructureerd over te brengen; 
• Je bent in bezit van een rijbewijs. 
 
Wat krijg je van ons? 
Wij bieden een zelfstandige, afwisselende functie waarbij je jouw bijdrage levert aan een vereniging 
die breed actief is in verschillende sectoren en op diverse regionale en landelijke thema’s. 
De goede arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO van Sportvisserij Nederland.  
De functie van senior adviseur belangenbehartiging is ingedeeld in salarisschaal 10 of 11 (BBRA), 
e.e.a. afhankelijk van kennis en ervaring en gebaseerd op een netto werkweek van 36 uur per week. 
Deze functie valt (net als de overige functies) rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de 
directeur. De functie heeft als standplaats Raalte. We starten met een jaarcontract. 
 
Informatie en solliciteren? 
Wil je meer weten over deze vacature, dan kun je contact opnemen met directeur Hans Gels 
via 06-45314476 (mail: gels@sportvisserijoostnederland.nl) of met voorzitter Ingmar Boersma 
via 06-50510055 (mail: voorzitter@sportvisserijoostnederland.nl). Onze voorzitter is bereikbaar 
vanaf 25 januari 2023.  
 
Vind je deze baan interessant en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan kun je jouw brief en CV 
tot uiterlijk 20 februari 2023 mailen naar onze directeur via gels@sportvisserijoostnederland.nl. 
Na selectie op basis van CV en motivatie worden een aantal mensen uitgenodigd om kennis te 
komen maken in Raalte. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 8 maart (middag) en 10 maart 
2023. 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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