
 
 

VACATURE 
 

NLDelta zoekt een 
adviseur 'Organisatie en duurzame financiering' 

(+/- 20 uur per week, januari – juli 2020) 
 
NLDelta is een programma dat staat voor de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in 
het gebied rondom Biesbosch en Haringvliet. Het is een ambitieus programma waarin overheden en 
organisaties met elkaar de schouders zetten onder projecten die leiden tot behoud en ontwikkeling 
van oer-Hollandse deltanatuur en de beleving ervan. Met de wording van Nationaal Park NLDelta als 
concreet doel in 2021. 
 
Het Nationaal Park NLDelta in oprichting bestrijkt het gebied van de Voordelta via het Haringvliet, 
Hollands Diep en de Biesbosch tot aan Slot Loevestein en Kinderdijk, inclusief de omliggende 
gebieden. Hiermee valt het nieuwe nationale park binnen de grenzen van drie provincies (Zuid 
Holland, Noord-Brabant en Gelderland) en 23 gemeenten.  
 
Het programma NLDelta gaat over gebiedsontwikkeling. Door regionale projecten en programma's 
met elkaar te verbinden creëren we samen robuuste deltanatuur, goede recreatieve voorzieningen, 
efficiënte vervoersverbindingen en verbetering van de leefomgeving, en stimuleren we toerisme en 
economische kansen. Het programmabureau vormt de centrale schakel en is voortdurend in 
verbinding met de regio. Het is de taak van het programmabureau om kansen te herkennen en 
partijen en projecten aan elkaar te verbinden met als doel het waarmaken van de ambities van 
NLDelta. Het programmabureau voert zelf ook projecten uit. Het worden van een Nationaal Park 
Nieuwe Stijl is één van de speerpunten. Een passende governance en duurzame financiering zijn 
daarbij essentieel.   
 

Voor het opstellen van een gedragen advies over de rol en taken van het toekomstige Nationaal 
Park NLDelta, de organisatievorm die hierop aansluit en de wijze waarop dit wordt gefinancierd, 

zoeken we een ervaren 

 adviseur 'Organisatie en duurzame financiering' 
voor 16-24 uur per week 

 
Wat ga je doen? 
Vanuit je ruime ervaring met organisatiemanagement kom je met een gedragen advies over de rol en 
taken van het toekomstige nationaal park, een passende organisatievorm en de financiering daarvan. 
Om tot dit gedragen advies te komen haal je ideeën, wensen en randvoorwaarden op bij de diverse 
stakeholders in het gebied, analyseert overeenkomsten en strijdigheden, kom je met voorstellen en 
toets je die bij de diverse stakeholders en partners. Het advies komt tot stand volgens een zorgvuldig 
proces dat je zelf vorm geeft en uitvoert.  
Het gedragen voorstel voor de organisatie en financiering van Nationaal Park NLDelta vormt een 
essentieel onderdeel van de aanvraag van de status nationaal park en moet daarom in concept 
gereed zijn in juli 2020. 



NLDelta beslaat een groot gebied waarin veel partijen (overheden, terreinbeheerders en andere 
publieke en private stakeholders) actief zijn. Randvoorwaarde voor het slagen van het nationaal park 
is dat al die partijen het eens zijn over de toekomstige taken en bijpassende organisatie van het 
nationaal park.  
Bij het opstellen van dit advies kun je gebruik maken van de kennis, inzet en kunde van het 
programmabureau NLDelta.  

 
Als adviseur maak je deel uit het programmabureau. Het programmabureau heeft een kantoor in het 
centrum van Dordrecht. De functie zal in eerste instantie zijn voor de periode van januari 2020 t/m 
juli 2020, waarin de aanvraag voor de status nationaal park wordt voorbereid.   
 
Wat verwachten wij van jou: 
 
• Je hebt ruime ervaring met en inzicht in bestuurlijke en organisatiemodellen, bij voorkeur in de 

non-profit sector en de (semi-)publieke sector. 
• Je beschikt over financieel inzicht om een onderbouwd voorstel voor een financieringsmodel te 

ontwikkelen.  
• Je hebt een uitstekend gevoel voor omgeving en relaties op diverse organisatieniveaus bij 

uiteenlopende stakeholders.   
• Je schakelt gemakkelijk tussen slim denken en praktisch doen. 
• Je werkt graag mee aan de groei van NLDelta en de ambities.   
 
Meer weten over de vacature? 
Mail naar Stella van Uffelen, programmamanager NLDelta, info@nldelta.nl  
 
Solliciteren? 
Ben je enthousiast over deze opdracht en wil je solliciteren? Je kunt je sollicitatie sturen naar 
werving@drechtsteden.nl, t.a.v. Stella van Uffelen. Je sollicitatie moet uiterlijk 5 januari 2020 bij ons 
binnen zijn. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 13 t/m 17 januari 2020.  
 
Over NLDelta 
In het kader van het programma Nationale Parken van Wereldklasse van het Ministerie van 
Economische Zaken, ontving  NLDelta Biesbosch-Haringvliet eind 2016 de juryprijs. NLDelta kreeg 
deze prijs op grond van het Ambitieboek 'Dit is onze natuur'. Om de ambities uit dit boek te 
verwezenlijken is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het programmabureau, bestaande uit 
medewerkers van de aangesloten samenwerkingspartners, voert de regie op de uitvoer van het 
programma. De NLDeltafel  bewaakt de voortgang en de samenwerking van alle partijen.  
Kijk op www.nldelta.nl of www.visitnldelta.nl voor meer informatie.  
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