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FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Beleidsmedewerk(st)er (voltijds)  
 

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 van de fiets een vanzelfsprekende keuze wilt maken (onze 

visie lees je op fietsersbond.be/visie). Op die manier gebruiken meer mensen de fiets en dragen wij 

bij tot een betere omgeving. 

 

De Fietsersbond heeft voornamelijk drie werkdomeinen:  

1. BELANGENBEHARTIGING (lobbying): wij zijn op alle beleidsniveaus aanwezig (gemeenten, 

provincies, gewesten, federaal en Europees).1  

2. DIENSTVERLENING: Bike to Work (biketowork.be) en de fietsaudits a.d.h.v. de Meetfiets. 

3. LOKALE WERKING: wij berusten op een hecht netwerk van 90+ lokale afdelingen en zijn in 

125 gemeenten aanwezig. Het lokale werk wordt dankzij de inzet van 500+ vrijwillige 

medewerkers waar gemaakt. Het algemeen secretariaat zorgt voor ondersteuning aan de 

lokale afdelingen en de vrijwilligers. 

 

Deze 3 werkdomeinen worden ondersteund door de ALGEMENE DIENSTEN (communicatie, 

ledenservice, campagnes en directie).  

 

Het algemeen secretariaat bestaat uit 12 vaste mankrachten (9,3 VTE).  

 

Jouw plaats binnen de organisatie 
 

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

beleidscel (twee medewerkers, twee VTE’s), gesteund door de rest van het team. Jouw hiërarchische 

overste is de algemeen directeur. Je werkt evenwel zelfstandig en pleegt regelmatig overleg met alle 

teamleden. Dit is geen nieuwe unctie. 

 

                                                 
1 In Brussel en op het Federale niveau, werken wij nauw samen met onze Franstalige tegenhanger GRACQ, een vzw 

die tevens in Brussel gevestigd is. Op Europees niveau, werken wij met ECF, European Cyclists’ Federation. 

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 en andere sterkhouders. 

 

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. 

 Je zorgt voor de juiste verwoording van standpunten. 

 

2. Je voert studiewerk uit.  

 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 en geeft vormingen. 

 

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 

 

                                                 
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 
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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. 

 Woordvoerder (in voorkomend geval):  je staat de pers te woord. 

 

 

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. 

 

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 (overheden, middenveld, administraties, private bondgenoten) 

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

netwerk door een gepaste aanwezigheid en contacten. 

 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 vertegenwoordigt de Fietsersbond bij beïnvloedings- en actiegroepen die 

overeenstemmen  met onze eigen doelstellingen. 

 

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 

 

 

http://www.fietsersbond.be/visie
http://www.fietsersbond.be/visie
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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. 

 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 het Vlaams en het Brussels Gewest; het 

mobiliteitsbeleid van de Federale overheid. 

 

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 kan state of the art presentaties en documenten verzorgen 

 Je hebt altijd een verzorgd voorkomen 

 

Overtuigend 

 Je kan goed uitleggen, zowel mondeling als schriftelijk 

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

 

 

Technische competenties 
 Kunnen werken met MS Officeprogramma’s en Cloud based diensten (Google) 

 Ervaring met Emailprogramma’s (outlook, mail of nog webdiensten zoals gmail) 

 Je fietst zelf dagelijks in Brussel of hebt er minstens ervaring mee  

 Standaard Nederlands spreken en schrijven 
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 Uitstekende kennis van het Frans en het Engels 

 

Opleiding en ervaring 
 Je bent in het bezit van een master  en/of hebt gelijkwaardig verworven door ervaring 

 

Ons aanbod 
 Een voltijdse job met veel afwisseling 

 Contract van onbepaalde duur 

 Een marktconform salaris (Deze functie behoort tot looncategorie B1c of B1b i.f.v. 

relevante ervaring, barema’s Paritair comité 329.01) met aantrekkelijke voordelen 

o Maaltijdcheques (8€) 

o Fietsvergoeding (0,23/km) of terugbetaling woon-werkverkeer 

o Terugbetaling van de onderhoudskosten van jouw fiets 

o Laptop en telefoonplan op maat van jouw functie 

o Een werkplek midden in het centrum van Brussel (winkels, diensten, 

restaurants, enz.), op fietsafstand van Brussel Centraal of Brussel Zuid en op 

loopafstand van het metrostation Sint-Katelijne en het premetrostation Beurs 

 Een respectvol HR-beleid met oog op jouw work-life balance 

 een doordacht inlooptraject bij de opstartperiode 

 

Belangrijk: avond- en weekendwerk maken deel uit van de functie (flexibele uren met mogelijkheid 

tot recuperatie).  

 

 

 

Interesse? Vragen? 
 Heb je vragen? Stuur een mail aan info@fietsersbond.be of bel gerust 02/502 68 51, wij helpen je 

graag verder. 

 Heb je interesse? Stuur jouw CV en motivatiebrief (max. 1 pagina) naar jobs@fietsersbond.be met 

melding “vacature beleidsmedewerker” 

 

mailto:info@fietsersbond.be
mailto:jobs@fietsersbond.be

