
 
 
 
 
 

 
 

 

Functieprofiel  
Ambtelijk Secretaris Stichting Faunabeheereenheid (FBE) Groningen. 

1. Taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:  
• Adviseren, informeren en ondersteunen van bestuurders FBE; 
• Beleidsvoorbereidende activiteiten ten behoeve van het FBE-bestuur; 
• Voorbereiden en opstellen van de agenda voor de diverse bestuursvergaderingen van 

de FBE en andere aan de FBE gerelateerde vergaderingen, verslaglegging hiervan en 
zelfstandig uitvoeren/uitzetten van acties voortvloeiende uit de vergaderingen;  

• Toezien op de juiste voortgang van de uitgezette acties; 
• Werkzaamheden met betrekking tot beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -advisering, 

coördineren en/of uitvoeren van aanpassingen in het FBP op basis van tellingen, 
rapportages, evaluaties en wet en regelgeving;  

• In- en uitgaande postverwerking; 
• Samen met de technisch medewerker uitvoeren faunabeheerplan (loketfunctie, 

aanvraag van ontheffingen, opdrachten en vergunningen, opstellen, vervaardigen en 
bijhouden van gegevens met betrekking tot tellingen, afschotgegevens, ontheffingen, 
opdrachten, vrijstellingen en schade voor monitoring en advisering); 

• Het monitoren op basis van vastgelegde gegevens voor beleidsvorming, ontheffingen en 
faunabeheer- en faunabeleidsplan; 

• Waar nodig ook zelfstandig data uit het FRS kunnen ophalen en interpreteren; 
• Behandelen van aanvragen van ontheffingen, opdrachten en vrijstellingen ingevolge de 

Wet Natuurbescherming en provinciale verordening natuurbescherming, het beslissing 
gereed maken van de aanvragen door de FBE, het geven van advies over de concept 
ontheffing, alsmede het uitwerken van de beslissing op de aanvraag ontheffing en de 
afwerking van het verzoek van de aanvrager; 

• Bijwonen van bezwaar- en beroepsprocedures namens de FBE als belanghebbende; 
• Voorlichting geven over de werkzaamheden van de FBE, een faunaregistratiesysteem 

en het nut en de noodzaak van het aanleveren van de benodigde gegevens voor de 
aanvragen van de ontheffingen, opdrachten en de monitoring daarvan; 

• Het onderhouden van contacten en overleggen met provinciale beleidsambtenaren, 
WBE’s, grondgebruikers, andere FBE’s, leverancier van FRS, Bij12/faunafonds en 
opdrachtnemers;  

• Het samen met de secretaris/vicevoorzitter houden van overleg met portefeuillehouder 
faunabeleid van de provincie Groningen; 

• Zorgdragen voor tijdige en adequate communicatie naar bestuur en stakeholders w.o. 
Provincie, WBE’s, grondgebruikers, Bij12/Faunafonds en andere FBE’s; 

• In overleg met bestuur opdrachten formuleren en onderhandelen met externe 
opdrachtnemers; 

• Het voorbereiden van het concept jaarverslag; 
• Deelname aan het periodiek landelijk overleg van ambtelijk secretarissen/directeuren 

FBE en van voorzitters FBE. 
• Communiceren via en het beheren van de website FBE; 
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2. Functie-eisen  
• Ervaring met coördineren van werkzaamheden; 
• Brede inhoudelijke kennis hebben van het faunabeheer, met name de juridische 

aspecten, en van relevante aanverwante beleidsterreinen op minimaal HBO+-niveau om 
adequate gesprekspartner en adviseur te zijn voor bestuur, provincie en diverse 
stakeholders; 

• “Aanjager” zijn voor de werkzaamheden binnen de Stichting Faunabeheereenheid 
Groningen; 

• Op inhoudelijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau een belangrijke spil zijn in de 
stimulerende samenwerking met de provincie en andere samenwerkingspartners; 

• Vaardig zijn in het opstellen van beleidsdocumenten waarover het FBE-bestuur moet 
besluiten; 

• Vaardig zijn in het inschatten van de bestuurlijke (regionale) verhoudingen en de 
bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van uitvoering van het beleid.  

• Inzicht hebben in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie 
en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;  

• Onderhandelings- en overtuigingsvaardig zijn; 
• Flexibel inzetbaar zijn in termen van dagen en uren, waaronder ook in de avonduren en 

het weekeinde; 
• Gelet op de onafhankelijke positie van de Stichting Faunabeheereenheid Groningen 

geen functionele binding hebben met de provincie Groningen of aan haar gelieerde 
organisaties.  
 

3. Competenties  
• Omgevingsbewustzijn  
• Organisatiesensitiviteit 
• Klantgerichtheid 
• Oordeelsvorming  
• Plannen en organiseren  
• Flexibele houding  
• Communicatieve vaardigheden  
• Verbindingen kunnen leggen 

 
Samenvattend een kandidaat met ervaring in coördinatie en een aantoonbaar gevoel voor 
politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen, die een adequate gesprekspartner 
kan zijn en kan omgaan met stakeholders met sterk verschillende belangen. 
Hij of zij dient met natuurlijke overwicht op basis van o.a. inhoudelijke kennis en kunde van 
fauna en een positieve en oplossingsgerichte instelling het boegbeeld en de ambassadeur van 
de FBE Groningen te zijn. 

 
 


