Gezocht: Vrijwilliger met juridische achtergrond & liefde voor de kust.
Stichting Duinbehoud
Stichting Duinbehoud komt al ruim 40 jaar op voor de belangen van mens en natuur in de duinen.
We doen dit door met organisaties die invloed hebben op de duinen te overleggen en hen te
adviseren. Het daarbij om overheden, terreinbeheerders, zoals natuurmonumenten,
projectontwikkelaars en brancheorganisaties uit de recreatiesector
Stichting Duinbehoud verbindt een landelijk netwerk van actieve vrijwilligers, die elk in eerste
instantie op lokaal niveau actief zijn. Er wordt gewerkt met lokale werkgroepen waarin leden met
verschillende talenten zich hard maken voor het duinlandschap. De werksfeer is prettig en informeel.
Je werkt samen met actieve en deskundige vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers. Duinbehoud
kan een extra kracht, in de hoedanigheid van een vrijwilliger met juridische kennis goed gebruiken.
De vrijwilliger met juridische achtergrond
Duinbehoud is voor de lokale werkgroepen op zoek naar een vrijwilliger met een juridische
achtergrond. Je geeft (on)gevraagd juridisch advies over ontwikkelingen die lokaal spelen in het
duingebied. Hiermee ondersteun je de werkgroep.
Profiel





Heeft een juridische achtergrond;
Is slagvaardig en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
Is professioneel, proactief, samenwerkingsgericht en flexibel;
Heeft affiniteit met het duinlandschap.

Taken









Het verzamelen van informatie
Het geven van (on)gevraagd juridisch advies;
Het controleren van vergunningen en het schrijven van een inspraakreactie of zienswijze;
Het opstellen van brieven en eventueel bezwaar- en beroepschriften;
Indien nodig afstemmen met de bureaumedewerkers van Duinbehoud;
Aanwezig zijn bij relevante overleggen
Aanwezig zijn bij regiobijeenkomsten een bereidheid kennen en ervaring te delen met
vrijwilligers van Duinbehoud;
Ambassadeur zijn voor Stichting Duinbehoud.

Wat bieden wij
Duinbehoud is een kleine ambitieuze natuurbeschermingsorganisatie met lef, waar natuur
én de mens centraal staan. Vind je het leuk om je in te zetten voor het duinlandschap en wil je graag
je expertise delen, dan zien we graag je reactie tegemoet.
Je reactie kan je sturen naar Sanne van Bohemen via sanne@duinbehoud.nl of (071) 514 37 19

