
Werving voor tijdelijke medewerker voor Nationaal Park Hollandse Duinen 
Nationaal Park Hollandse Duinen zoekt kandidaten voor de onderstaande functie. Je kunt ons tot en 
met maandag 25 januari 9 uur laten weten of je interesse hebt om het team te komen versterken. 
Gesprekken vinden plaats op vrijdag 29 januari en dinsdag 2 februari. 
 
Fondsenwerver 
Tijdelijke rol voor maximaal 0,4 fte, start zsm 
 
De kleine werkorganisatie (ca 3,5 fte) van Nationaal Park Hollandse Duinen gaat in 2021 een 
belangrijke nieuwe fase in. De aanvraag voor de status van nationaal park voor Hollandse Duinen is in 
december bij het ministerie van LNV ingediend. Meer dan 50 gebiedspartners willen de schouders 
onder het Uitvoeringsprogramma 2021-2025 zetten en de besturingspartners hebben de handen 
ineen geslagen om een nieuwe werkorganisatie mogelijk te maken. De werkorganisatie ondersteunt 
de gebiedspartners bij het uitvoeren van de projecten van het uitvoeringsprogramma. De Stichting 
Nationaal Park Hollandse Duinen stuurt de werkorganisatie aan. 
 
Als fondsenwerver speel je een sleutelrol in de ontwikkeling van Hollandse Duinen: er is extra 
financiering nodig en de lat ligt hoog. Er zijn flinke ambities voor het gebied. Er is dus meer budget 
nodig dan nu beschikbaar is. Als fondsenwerver zoek en vind je subsidiemogelijkheden, fondsen en 
andere financiële bronnen (privaat geld). Die worden op dit moment nog onvoldoende benut.  
Daarnaast help je om het gebiedsfonds op te zetten en te vullen en werk je aan het opbouwen van 
een netwerk van ondernemers die bereid zijn te investeren in het gebied. 
 
De uitdagingen zijn: 

 Je genereert en actualiseert een overzicht van potentiële financieringsbronnen voor de 
ontwikkeling van NPHD. 

 Je verkent en signaleert kansen en constructies voor (aanvullende) financiële bijdragen 
(subsidie, privaatgeld, etc) voor projecten en programma’s van het Uitvoeringsprogramma 
NPHD 2021-25. 

 Je adviseert de werkorganisatie en de projectleiders van de projecten van het 
Uitvoeringsprogramma over het aanvragen van subsidies, fondsen en privaat geld en levert 
ondersteuning bij het aanvragen. 

 Je zorgt voor aanvullende structurele financiering voor de werkorganisatie NPHD 
 
Wat wij vragen? 

 Aantoonbare ervaring als resultaatgericht fondsenwerver  
 Financieel inzicht en ervaring met juridische en fiscale aspecten van fondsenwerving 
 Initiatiefrijk, ondernemend en kunt goed netwerken opbouwen en onderhouden 
 Een hands on-mentaliteit nodig voor het werken in een kleine organisatie 
 Liefhebber van stad, zee, natuur en mensen  

 
Wat bieden wij? 

 Een aantrekkelijke uitdaging en de kans om mee te werken aan de realisatie van een nieuw 
Nationaal Park in het drukste deel van Nederland. 

 Samenwerking een klein team met gedreven mensen. 
 Tijdelijke klus vanuit detachering of ZZP-constructie voor een periode van een jaar met 

mogelijkheid tot verlenging. 
 Vanwege de corona-maatregelen zal het werken voornamelijk vanuit huis plaatsvinden totdat 

verruiming van de maatregelen een feit wordt. Daarna zal de uitvalsbasis het kantoor van 
Dunea zijn te Zoetermeer maar vanwege de samenwerking met vele partners is aanwezigheid 
op diverse locaties wenselijk. 

 
Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan een mail met CV en motivatie naar 
info@nationaalparkhollandseduinen.nl onder vermelding van Fondsenwerver werkorganisatie NPHD. 
Vragen kunnen ook naar datzelfde email-adres gestuurd worden. 


