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Natuur en Milieufederatie Limburg

De or g a ni s a ti e
Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is een federatie van
natuurbeschermings- en milieuorganisaties, alsmede energiecoöperaties in de provincie
Limburg. Op landelijk niveau maakt Natuur- en Milieufederatie Limburg deel uit van een
netwerk van twaalf provinciale Natuur- en Milieufederaties.
De gezamenlijke inzet is een schoon milieu, een rijke natuur en een mooi landschap,
energie, duurzaamheid, klimaat. De belangen en de vraagstukken waaraan natuur- en
milieuorganisaties werken, zijn inhoudelijk en strategisch zeer divers. De NMF Limburg
biedt kennis, kunde en actie op het lokale en regionale niveau, met een erkende positie
in het provinciale krachtenveld. Tevens is zij de voornaamste gesprekspartner van
overheid en instanties omtrent het beleid en de beleidsvoorbereiding t.a.v. natuur, milieu
en landschap. Door klimaatverandering groeit de noodzaak om de uitstoot van CO2
drastisch te verminderen NMF Limburg draagt hieraan bij door
energiebesparingsmaatregelen te bevorderen en de natuur als bondgenoot in te zetten
bij het realiseren van een energie neutrale samenleving.
S am en w e rk i ng
Voor het realiseren van zijn doelen participeert NMF Limburg in vele
samenwerkingsverbanden als ‘spin in het web’. Er wordt, met een scherp oor voor wat in
de achterban leeft, samengewerkt met lokale organisaties en geparticipeerd in een scala
van klankbordgroepen. Deze worden bijgestaan met gerichte informatie, adviezen,
ideeën en acties. Op basis van de reacties en met gebruik maken van de in de
organisatie aanwezige kennis en kunde, mengt NMF Limburg zich in het publieke debat,
zowel proactief als reactief.
Als provinciale organisatie is het provinciale natuur- en milieubeleid voor NMF Limburg
van groot belang. In dit kader zijn ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke
ordening, maar ook energieopwekking, het verduurzamen van de woningvoorraad en een
forse impuls aan het euregionale beleid op terreinen als natuur en bereikbaarheid, aan de
orde.
De Natuur en Milieufederatie Limburg werkt nauw samen met de terreinbeheerders
Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Deze organisaties zitten
geregeld bij elkaar in het zogenaamde Natuurbeschermingsoverleg met als doel
informatie-uitwisseling, onderlinge afstemming, gezamenlijke standpuntbepaling en
beleidsbeïnvloeding op strategische dossiers op het vlak van natuur, landschap, water,
landbouw en ruimtelijke ordening.
Via de directeur is NML Limburg lid van Provinciale Commissie Omgevingskwaliteit
Limburg. Samenwerkingspartners zijn o.a. de Mergelland coöperatie, Waterschap
Limburg, LLTB, VVV Zuid Limburg.
De laatste jaren wordt NMF Limburg steeds vaker, in een vroeg stadiu, gevraagd om mee
te denken en positieve tendensen en ontwikkelingen te helpen stimuleren. Verzoeken
komen van overheden, bedrijven, burgers, intermediaire organisaties, wetenschappers
en ‘last but not least’ de eigen achterban. NMF Limburg heeft de ambitie om positieve
krachten van verandering te bundelen en te stimuleren zodat de omslag naar een
duurzame samenleving in Limburg zo snel mogelijk plaatsvindt.
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van NMF Limburg. Om de
belangen van natuur en milieu in het maatschappelijke debat goed te kunnen behartigen
is de federatie in een permanente dialoog met haar omgeving.
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NMF Limburg communiceert met verschillende doelgroepen, zoals burgers, overheden,
natuur- en milieuorganisaties, energie coöperaties en media (de pers). Zij wil met deze
doelgroepen informatie over natuur en milieu en haar werkzaamheden uitwisselen en
daar waar raakvlakken zijn samenwerken. Ook wil ze draagvlak creëren voor haar
opvattingen en standpunten.
De t h em a’ s
De belangrijkste doelstellingen in het Meerjarenbeleidsplan 2018-2022 zijn:
Natuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit
De Natuur en Milieufederatie Limburg zet zich in voor natuur en landschap. Rijke natuur
en een fraai landschap leveren een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat en
dragen bij aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Daarnaast zijn natuur en
landschap ook een belangrijke motor voor de vrijetijdseconomie en maken mooie
natuurgebieden en landschappen Limburg aantrekkelijk als vestigingsplaats voor
bedrijven en werknemers. Daarmee zijn ze een economische factor van belang. Fysieke
ruimte is een schaars goed en kan maar één keer worden uitgegeven. Het is de uitdaging
om ruimte te bieden aan verschillende functies zonder dat ze elkaar in de weg zitten. Dat
vraagt om zorgvuldig ruimtegebruik.
Milieu, water en landbouw
Een aantal plekken in Limburg heeft te maken met milieuproblemen. De bewoners
ervaren daar direct wat de effecten kunnen zijn van milieuverontreiniging zoals geluidsen stankoverlast en luchtverontreiniging. Daarnaast zijn er niet direct merkbare
milieuproblemen, zoals fijnstof en bodemverontreiniging. De enorme schaalvergroting en
intensivering in de landbouw legt een claim op onze leefomgeving. De ammoniakuitstoot
zorgt mede voor vermesting en verzuring van natuurgebieden in Limburg. De Natuur en
Milieufederatie Limburg vindt dat alle economische ontwikkelingen zo duurzaam mogelijk
zouden moeten zijn. Verbetering van de milieukwaliteit en de aanpak van verdroging zijn
belangrijke aandachtspunten.
Energie en klimaat
Door de klimaatverandering groeit de noodzaak om energiebesparingsmaatregelen te
nemen en over te stappen op vormen van hernieuwbare energie. De energievoorziening
zal in toenemende mate overgaan van fossiele brandstoffen naar de (lokale) productie
van duurzame energie zoals zonne- en windenergie. De Natuur en Milieufederatie
Limburg staat middenin deze discussie, waarbij zij de natuur in wil zetten als bondgenoot
bij het realiseren van een energie neutrale samenleving. Tevens wil de federatie - samen
met bedrijven en maatschappelijke organisaties - een bijdrage leveren aan de
verduurzaming van productie- en consumptieketens en aan het verbeteren van de
kwaliteit van de leefomgeving. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen en circulaire economie zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.
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Directeur

Het bestuur van Natuur en Milieufederatie Limburg is op zoek naar een gedreven,
inspirerende en ondernemende

DIRECTEUR (M/V)
H et bu r e au
NMF Limburg heeft in Roermond haar bureau, van waaruit gedreven professionals zich
inzetten op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en landbouw, water, milieu,
energie. Ook financiën, voorlichting en communicatie en het secretariaat is daar
gesitueerd. Daar zijn de medewerkers, ca. 7 FTE, exclusief (beleids-) vrijwilligers,
dagelijks beschikbaar voor vragen van aangesloten organisaties maar ook van burgers en
overheden. Allen delen hun passie voor natuur en milieu. Er is een prettige werksfeer.
NMF Limburg wil een aantrekkelijke organisatie zijn voor vrijwilligers. Zij worden ingezet
voor activiteiten waarvoor het budget ontbreekt. In 2017 waren 2 beleidsadviseurs,
1 projectmedewerker en 9 voorlichters als vrijwilliger bij de Natuur en Milieufederatie
Limburg betrokken. Het bureau wordt geleid door de directeur. Deze directeur gaat eind
2019 met pensioen. Hierdoor ontstaat een vacature.
H et be st u ur
Het bestuur van de Stichting is belast met het besturen van NMF Limburg. Er is een
dagelijks bestuur van 5 leden en een algemeen bestuur van 11 leden, representatief voor
de regio’s en complementair in competenties.
De fi n a nc i ën
NMF Limburg is financieel gezond. De Stichting wordt gesubsidieerd door de provincie
Limburg en de Postcodeloterij. Met de provincie wordt gesproken over het omzetten van
de jaarsubsidie in een meerjaren subsidie. Met de Postcodeloterij is in 2015 een nieuw
samenwerkingsverband voor vijf jaar aangegaan. Daarnaast zijn er eigen inkomsten uit
projecten voor Waterschap, terrein beherende organisaties, gemeenten,
woningbouwcorporaties, etc. Ongeveer 100 Limburgse natuur- en milieuorganisaties
alsmede energie coöperaties zijn aangesloten bij de federatie.
NMF Limburg is de voornaamste gesprekspartner van overheid en instanties wanneer het
gaat over beleid en beleidsvoorbereiding t.a.v. natuur, milieu en landschap. Ze vormt de
spil in de krachtenbundeling van de organisaties die in Limburg werken aan een
duurzame samenleving. Ze is de bewaker en de behartiger van de belangen van natuur,
milieu en landschap en neemt – met passie en verve – actie waar die belangen bedreigd
worden. NMF Limburg treedt op als aanjager en verbinder, zoekt kansen, creëert
mogelijkheden en stimuleert de realisatie. Daarvoor kiest ze positie midden in de
Limburgse samenleving; actief, open en integer.
T ak e n e n v e r an t w oo rd e l i jk he d en
Wij zoeken een directeur (m/v) voor minimaal 38 uur per week die enthousiast leiding
geeft aan de organisatie, de relatie met de achterban van NMF Limburg verder vorm
geeft en de externe positionering uitbouwt. U weet wat er in het werkveld van NMF
Limburg in de provincie Limburg speelt en u bent in staat om met een afgewogen visie te
acteren in dat krachtenveld. U bent inhoudelijk goed ingevoerd in de thema’s: Landschap
en Natuur, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Milieu, Water en Landbouw, Energie en
Klimaat.
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Maar bovenal: u gaat 100% voor het maatschappelijk resultaat!
Fu nc ti e- e i se n
• U hebt een universitair niveau of een daarmee gelijk te stellen academisch werken denkniveau;
• U bent een generalist, die goed kennis kan ophalen en bevatten, voeling heeft met
de thema’s van de organisatie, en deze kennis procesmatig goed kan richten in
samenhang en integraliteit;
• U hebt in uw loopbaan bewezen in staat te zijn overtuigend, strategisch en
koersvast te opereren op verschillende niveaus met gevoel voor een politiekbestuurlijke omgeving;
• U hebt voldoende inhoudelijke kennis en ervaring op de terreinen van RO, Natuur,
Milieu, Landschap en Energie en Klimaat en kunt daardoor op die gebieden als
inspirator en boegbeeld optreden;
• U beschikt over managementvaardigheden en –ervaring, kunt delegeren en
prioriteiten stellen;
• U beschikt bij voorkeur over een relevant netwerk. U bent in staat daarin op te
treden als de belangenbehartiger van NMF Limburg en waar mogelijk samen op te
trekken met andere natuur en milieuorganisaties en energie coöperaties;
• U bent bereid om in de regio te gaan wonen.
Pe r so on l i jk h ei d sp ro f ie l
• U hebt ervaring met de ‘groene zaak’ en draagt die een warm hart toe;
• U bent ondernemend, innovatief, verbindend en beschikt over goede
communicatieve vaardigheden;
• U bent een inspirerende persoonlijkheid, inhoudelijk gedreven met lef en een
rechte rug waar het de inhoudelijke thema’s van de organisatie betreft; in staat
om nieuwe wegen in te slaan;
• Voor het team van medewerkers bent u een betrokken en plezierige directeur met
relativeringsvermogen, sterk inhoudelijk betrokken, samenbindend en in staat om
te delegeren en prioriteiten te stellen;
Co mp et e nt ie s
Om de beoogde ontwikkeling en positionering van de organisatie te bewerkstelligen,
moet de directeur een gedreven leider zijn die bedreven is in samenwerking en verder
beschikt over de hiernavolgende competenties:
• Strategisch inzicht en souplesse om in het bestuurlijke Limburgse krachtenveld
met externe samenwerkingspartners goed samen te werken;
• Op basis van dialoog en overtuiging alle partijen, in- en extern, meekrijgen met
oog voor de belangen van natuur en milieu;
• Eigenstandig en met lef durven optreden;
• Brede visie op de ontwikkelingen in lokale, regionale en landelijke gremia
betreffende de onderwerpen die de milieufederatie aangaan en daar een visie op
kunnen ontwikkelen;
• Effectieve netwerkcapaciteiten en onderhandelingsvaardigheden.
A rb e i ds vo o r w a ar d en
Conform de statuten stelt het bestuur het bezoldigingsbeleid vast en de hoogte van de
directiebeloning. Bij de vaststelling van de beloning van de directeur en de medewerkers
van de Natuur en Milieufederatie Limburg baseert het bestuur zich op de CAO Natuur &
Milieu. De functie betreft een fulltime dienstverband en is ingeschaald in schaal 12 CAO
Natuur en Milieu. U ressorteert rechtstreeks onder het bestuur. In eerste instantie bieden
we een jaarcontract aan waarna, bij goed functioneren, wordt overgegaan naar een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
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Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo &
Partners, in de persoon van Lidewij Geertsma partner/consultant. De consultant zal
gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens
zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden
gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking
komen voor de selectiegesprekken.
Pl a n ni n g
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 maart 2019.
Voordracht van kandidaten
: 15 maart 2019 – in afwezigheid kandidaten
Eerste ronde selectiegesprekken : 20 maart 2019 van 10.00 – 18.00 uur
Tweede ronde selectiegesprekken : 4 april 2019 van 13.00 – 17.00 uur
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
A a nv u l le n de i nf or m at ie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.nmflimburg.nl.
Desgewenst ontvangt u het werkplan-begroting 2019 en het meerjarenbeleidsplan
2018 – 2022 van NMF Limburg.
So l l ic it er e n
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via
onze website www.wesselopartners.nl.
Co nt a ctg e ge v en s
Lidewij Geertsma
partner
Monique van Dijk
managementassistente
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