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Vacature ervaren beleidsmedewerker (1fte) 
VisNed behartigt de belangen van de visserij, een sector waarin ondernemers zich met passie inzetten voor het duurzaam 
produceren van voedsel. VisNed is een koepelorganisatie van regionaal werkende Producenten Organisaties  in het 
Zuidwesten (PO Delta Zuid) , het Noordwesten (PO West, PO Texel en PO Wieringen) en op Urk (PO Urk) en behartigt de 
belangen voor de bij deze PO’s aangesloten visserijondernemers.  
 
Voor de aangesloten PO’s coördineert  VisNed de beschikbaarheid van quota door het faciliteren van internationale ruilen 
en ondersteunt VisNed vissers bij het verkrijgen van de vereiste vaarbevoegdheden.  
 
De organisatie is landelijk en internationaal actief op vier beleidsterreinen: Visserijbeleid, Ruimtelijke Ordening, Markt 
en Duurzaamheid en Sociale Zaken en Innovatie. Zij heeft een actieve relatie met diverse stakeholders, waaronder de 
windsector, natuurorganisaties en scheepvaart en werkt nauw samen met wetenschappelijke instanties en organisaties, 
zoals Wageningen Marine Research, ICES en STECF. Daarnaast onderhoudt VisNed een actieve relatie met politiek en 
beleid, in zowel Den Haag als Brussel. VisNed is internationaal actief in de visserijorganisaties EAPO en Europêche en 
participeert in het werk van de Adviesraden (AC’s).  
 
Het Team 
VisNed werkt in een klein toegewijd team en heeft een proactieve inbreng op alle beleidsterreinen. Ons team is een 
samenstelling van wetenschappers, beleidsmedewerkers en een ondersteunend secretariaat. We werken nauw samen 
met het bestuur, bestaand uit actieve visserlui en visserijondernemers. What you see is what you get. Flexibiliteit en 
efficiëntie  zijn belangrijk, waarbij we zo dicht mogelijk bij de praktijk blijven.  
 
Wie wij zoeken 
Wij zijn op zoek naar een gedreven belangenbehartiger met ervaring in beleidsontwikkeling en/of politiek. Je hebt feeling 
met de visserijsector, bent bereid flexibele uren te werken en je in te werken in verschillende netwerken. Waar nodig 
ondersteun je de lobbyisten en senior beleidsmedewerkers, maar je treedt ook zelfstandig op namens de organisatie in 
diverse overleggen met onder meer natuurorganisaties, overheid en commerciële  partijen. Je wilt je positief inzetten voor 
de sector en bent in staat onze leden adequaat te vertegenwoordigen. Gezien de internationale inzet van VisNed is 
vloeiende beheersing van Engels een must, beheersing van Duits en/of Frans een pré.  
 
Functievereisten 

- Afgeronde wetenschappelijke opleiding in de richting van bestuurswetenschap, (visserij)biologie of management 
- Minimaal 5 jaar werkervaring 
- Interesse en aantoonbare ervaring in de beleidswereld 
- Affiniteit met voedselproductie 
- Aantoonbare netwerker met goede communicatieve en sociale vaardigheden 
- Vloeiend in Engelse taal (gesproken en geschreven)  
- Actieve beheersing van Frans en/of Duits is een pré  
- Geen 9 tot 5 mentaliteit 

 
Wat we bieden 
Een dynamische werkomgeving met mogelijkheid om door te groeien. We hebben een internationaal werkterrein en 
netwerk, waarbij we mogelijkheid bieden om je inhoudelijk te verdiepen in (inter)nationale visserij- en ruimtelijke 
beleidsterreinen. Salariëring conform niveau en ervaring.  
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