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FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Beleidsmedewerk(st)er (algemeen1)  
 

Voorstelling van de vzw Fietsersbond 
 

De Fietsersbond is een VZW die in 1995 opgericht werd en in Brussel gevestigd is. De Fietsersbond 

is een onafhankelijke ledenvereniging die actief is in Vlaanderen en Brussel. In deze context streeft 

de Fietsersbond ernaar om het aanspreekpunt en de belangrijkste stem te zijn op het vlak van 

fietsbeleid en fietsgebruik. Wij werken nauw samen met onze Franstalige tegenhanger, de GRACQ, 

een vzw die tevens in Brussel gevestigd is. 

 

De visie van de Fietsersbond kan als volgt worden samengevat:  

 

 In 2030 is fietsen vanzelfsprekend. 

 De fietser is voor ons het uitgangspunt: wij vertrekken altijd vanuit het standpunt van de fietser 

om op termijn een alomvattende fietsvriendelijke omgeving te creëren. 

 Wij zien de fiets als basisschakel van duurzame mobiliteit. 

 Wij beschouwen ons, vanuit de ervaring van onze leden, de werking van onze afdelingen en de 

kracht van onze organisatie, als dé belangenbehartiger van alle bestaande en potentiële 

fietsers. Die unieke positie willen we behouden en versterken.  

 fietsersbond.be/visie 

 

De strategische lijnen van de Fietsersbond worden door het algemeen secretariaat, de raad van 

bestuur (samengesteld uit vrijwilligers) en door de algemene vergadering vastgelegd. 

 

De Fietsersbond is actief op drie vlakken (werkdomeinen): belangenbehartiging, dienstverleningen 

(Meetfiets en Bike to Work) en ondersteuning aan de lokale afdelingen. Deze drie werkdomeinen 

worden ondersteund door algemene diensten. 

 

In 2017, bestaat het algemeen secretariaat uit 11 vaste medewerkers (8,6 VTE). 

 

De plaats van de beleidsmedewerker binnen de organisatie 
 

Beleidsmedewerkers maken deel uit van het werkdomein belangenbehartiging.  Zij vormen samen 

de beleidscel (drie medewerkers, twee VTE), gesteund door drie collega’s (lokale werking, 

communicatie en directie). 

Jouw hiërarchische overste is de algemeen directeur. Je werkt evenwel zelfstandig en pleegt 

regelmatig overleg met alle teamleden.  

  

                                                 
1 Deze functieomschrijving heeft betrekking op de algemene taken en competenties van alle beleidsmedewerkers. Het concrete 
werkingsveld van iedere beleidsmedewerker (bepaalde thema’s) wordt apart bepaald. 

http://www.fietsersbond.be/visie
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Doel van de functie: Advocacy through thinking and doing 
 

Als beleidsmedewerker bij de Fietsersbond heb je drie verschillende rollen: 

 

1. Beleidsadviseur: je volgt de actualiteit en de ontwikkelingen van fietsbeleid op de voet. Je 

voorziet de medewerkers en de organisatie van goede onderbouwde beleidsadviezen. Je 

signaleert relevante ontwikkelingen voor de Fietsersbond en vertaalt die naar succesvolle 

lobbythema’s. Je pleegt overleg met andere organisaties. 

 

2. Opiniemaker: je hebt een voortrekkersrol op het vlak van fietsbeleid. Je voedt en 

beïnvloedt het maatschappelijke debat, de beleidsmakers en de maatschappelijke actoren 

door proactief eigen eisenpakketten en thema’s op de agenda van overheid en media te 

plaatsen. Je neemt standpunten in. 

 
3. Belangenbehartiger  van alle fietsers (lobbyist): de verzuchtingen en de verwachtingen van 

alle fietsers (zowel leden als niet-leden van de organisatie) vertegenwoordigen bij alle 

overheidsniveaus (d.w.z. de Europese, federale, gewestelijke, provinciale en voor zover 

nodig,  gemeentelijke overheden). Je onderhandelt met de overheid. 

 

Takenpakket (welke werkzaamheden verricht je in je functie) 
(gerangschikt volgens prioriteit) 
 

De rol van beleidsadviseur houdt de volgende taken in 

 

1. Je bepaalt mee de strategische richtlijnen van de Fietsersbond 

 Je volgt de (juridische) actualiteit en het fietsbeleid op de voet (mediawatching) 

 Je ondersteunt de inhoudelijke opbouw van het meerjarenplan door actief betrokken te zijn 

bij het vastleggen van de beleidsdoelstellingen en bij de vertaling van de strategische 

doelen in operationele doelen 

 Je zorgt voor de juiste verwoording van standpunten 

 

2. Je voert studiewerk uit en organiseert vormingen 

 I. f. v. de strategische doelstellingen en/of de actualiteit, voer je studiewerk uit  

 Je inventariseert extern studiewerk 

 Je communiceert over onderzoeken en studiewerk, zowel intern als extern 

 Je levert inhoud voor vormingen 
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3. Je biedt inhoudelijke ondersteuning aan de lokale afdelingen 

 In samenspraak met de medewerker lokale werking en vrijwilligerswerking, bied je 

inhoudelijke steun aan de lokale afdelingen door mondeling of schriftelijk advies te 

verlenen – ondersteuning in situ is in principe uitgesloten
2
 

 

De rol van opiniemaker houdt de volgende taken in 

 

4. Je plaatst onze standpunten op de agenda van media en politici 

 Je verankert de visie en de missie van de Fietsersbond (zie 7 opdrachten van de 

Fietsersbond) in alle communicatie  

 In samenspraak met de medewerkster communicatie, bewaak je de media-aanwezigheid van 

de Fietsersbond en zorg je ervoor dat onze standpunten top of mind blijven  

 Je probeert opiniestukken en standpunten te verspreiden, in samenwerking met de 

medewerkster communicatie 

 Woordvoerder (in voorkomend geval):  je staat de pers te woord als het over inhoudelijke 

bovenlokale dossiers gaat 

 

5. Je bent verantwoordelijk voor bekendmaking van onze standpunten 

 Je organiseert beleidscafé’s (of gelijkaardig) om meningen en standpunten met de 

achterban uit te wisselen; je zorgt voor de opvolging van die uitwisselingsmomenten door 

informatie en meningen samen te vatten in geschreven standpunten 

 Je bent actief betrokken bij het bepalen van de inhoud van campagnes, acties en 

evenementen 

 

De rol van belangenbehartiger (lobbyist) houdt de volgende taken in 

 

6. Je vertegenwoordigt de fietsers en de Fietsersbond op beleidsniveau 

 Je bouwt een netwerk op binnen de verschillende overheidsniveaus door acties 

sleutelpersonen te identificeren, te benaderen en in te schatten; je onderhoudt het netwerk 

door een gepaste aanwezigheid 

 Je probeert om onze standpunten om te zetten in wetteksten of om bestaande wetteksten 

aan te passen aan onze eisen 

 Zowel reactief als proactief, verdedig je onze standpunten bij de gewestelijke, provinciale 

en federale overheidsinstanties, aan de hand van state of the art presentaties en 

documenten 

o Tijdens vergaderingen 

o Tijdens welbepaalde commissies 

 Je bent lid van beïnvloedings- en actiegroepen die overeenstemmen  met onze eigen 

doelstellingen 

 

  

                                                 
2 De onderhandelingen op gemeentelijk niveau worden door de lokale afdelingen gevoerd, tenzij het onderwerp van provinciaal of 
gewestelijk belang is. In dit kader toets je de lokale standpunten aan de missie en de strategische doeleinden van de Fietsersbond 

http://www.fietsersbond.be/visie
http://www.fietsersbond.be/visie
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Als medewerker van de VZW Fietsersbond draag je bij tot de volgende algemene taken 

 

 Je zorgt voor eerste hulp voor fietsers die beleidsvragen hebben (helpdesk functie) 

 Je houdt projectadministratie nauwkeurig bij 

 Je schrijft rapportages (jaarlijks of per project) 

 Je draagt gevraagd en ongevraagd bij aan de ontwikkeling van de Fietsersbond als geheel, 

vanuit de kennis en ervaring opgedaan in de functie 

 
 

JAARLIJKSE OUTPUT (welke resultaten dien je tot stand te brengen) 
 Minstens één keer per trimester (proactief) of vanaf het moment dat er fietsactualiteit is 

(reactief), standpunten schrijven. Dit kan zowel de vorm hebben van een opiniestuk, een 

persbericht, een webpagina, e.d.
3
 

 Vormingen begeleiden; presentaties op colloquia verzorgen 

 Eén keer per trimester een intern uitwisselings- en vormingsmoment over fietsbeleid 

organiseren 

 Tijdens de jaarlijkse Ledendag, inhoudelijke workshops en/of sessies organiseren 

 Eén à twee beleidscafés organiseren (één in Vlaanderen, één in Brussel) 

 Commissiewerking (nader te bepalen) 

 

COMPETENTIES (wat heb je van jezelf nodig om de functie te kunnen 

vervullen) 
 

Kennis op het vlak van mobiliteit en fietsbeleid 

 Je hebt een bewezen kennis (of gelijkgesteld door ervaring) van het mobiliteitsveld 

en verkeerskunde (wetgeving, overheden, procedures, techniek) 

 Je bent vertrouwd met besluitvormingsprocessen op alle beleidsniveaus 

 Je hebt een zicht op het fietsbeleid in Vlaanderen en in Brussel 

 

Inzicht en samenvattingsvermogen 

 Je kan standpunten begrijpen en samenvatten 

 Je beschikt over een goed analytisch vermogen 

 Je anticipeert op toekomstige ontwikkelingen in het mobiliteitsveld en bij de overheid 

 Je bereidt jouw vergaderingen voor  en komt jouw afspraken na 

 

Communiceren 

 Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden 

 Je hebt een goede kennis van Microsoft Office en IT in het algemeen 

 Je kan state of the art presentaties en documenten verzorgen 

 Je hebt altijd een verzorgd voorkomen 

 

 

 

                                                 
3 De concrete verspreiding van het standpunt gebeurt evenwel door de medewerkster communicatie (web en print) en/of  pers, in functie 
van het gekozen medium. 
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Overtuigend 

 Je kan goed uitleggen, zowel mondeling als schriftelijk 

 Je onderhandelt op basis van argumenten, die je kan onderbouwen  
 Je kan goed luisteren 

 

Meedenken en ondersteunen 

 Je onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feed back 

 Je staat ten dienste van de organisatie en hebt een dienstverlenende instelling 

 Je zet je samen met anderen in om de organisatiedoelen te bereiken 

 Je bent leergierig en formuleert zelf voorstellen tot bijscholing 

 Je onderhoudt contacten die voor het eigen functioneren en de organisatie belangrijk zijn 

 Je formuleert nieuwe mogelijkheden 

 Je formuleert werkbare oplossingen 

 

Resultaatgericht 

 Hetgeen je doet, doe je om concrete en meetbare resultaten te behalen 

 Projecten zijn binnen toegekende uren (en budget) uitgevoerd 

 

Creativiteit 

 Je kan tijdens onderhandelingen op een creatieve wijze omgaan met probleemsituaties 

 Je bent bereid bestaande denkkaders in vraag te stellen (think out of the box) 

 Je zoekt actief naar mogelijkheden om je takenpakket te verbeteren 

 Je kan een vertaalslag maken in beeld en taal van het project/activiteit zodat de 

boodschap aankomt bij de doelgroep 

 

Eigen organisatie 

 Je bent stressbestendig 

 Je werkt efficiënt en effectief onder druk 

 Je organiseert je eigen werk 

 Je resultaten zijn je waardemeter 

 Je schakelt moeiteloos tussen verschillende taken 

 

Technische competenties 
 Je hebt een vlotte kennis van Windows en Office: vooral Word en Powerpoint 

 Je spreekt en schrijft standaard Nederlands  

 Je hebt een  uitstekende kennis van het Frans en Engels, zowel mondeling als 

schriftelijk 

 

Opleiding en ervaring 
 Je bent in het bezit van een master  en/of hebt gelijkwaardig verworven door ervaring 
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Ons aanbod 
 Een voltijdse job (4/5

de
 bespreekbaar na enkele maanden) van onbepaalde duur  

 Indiensttreding: ten laatste begin januari 2018 

 Toplocatie in Brussel, zeer goed bereikbaar met fiets en openbaar vervoer 

 Een marktconforme verloning + fietsvergoeding (0,23 €/km) + maaltijdcheques (8€) + 

terugbetaling kosten woon-werkverkeer 

 GSM-plan op maat 

 Computer 

 Volledig onderhoud van jouw fiets 

 

 

Solliciteren? 
 Stuur jouw CV en motivatiebrief naar jobs@fietsersbond.be 

 Voor 05/11/17 

 

mailto:jobs@fietsersbond.be

