
 

 

Vitale Vakantieparken Drenthe is een samenwerking tussen provincie Drenthe, de 

Drentse gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON. 

 

Zet jouw kracht in voor sterke Drentse vakantieparken!  

Vol met ambities om het karakter van Drenthe te bewaren en de schoonheid te 

versterken, zijn wij vanwege het vertrek van onze ondernemersadviseur op zoek naar 

een daadkrachtige en verbindende 

Ondernemersadviseur Vitale Vakantieparken  

(1,0 fte; 36 uur per week) 

Heb jij passie voor excellent ondernemerschap? Ben jij een praktisch ingestelde 

ondernemersadviseur met kennis van de markt? Dragen jouw adviesvaardigheden en 
oplossingsgerichtheid bij aan verdubbeling van het aantal topvakantieparken in Drenthe? 

Ga je uit van de kracht van ondernemerschap en ben je een natuurlijke verbinder? 

Spreek je de taal van de ondernemer? Heb je een ruime ervaring op het politiek-
bestuurlijke speelveld? En wil jij je inzetten voor een vitale verblijfsrecreatiesector? Dan 

zijn we op zoek naar jou!  

Werkterrein 

De ondernemersadviseur maakt onderdeel uit van de taskforce ‘Vitale Vakantieparken 

Drenthe’ (VVP Drenthe). Dit team bestaat uit specialisten die werken aan de complexe 
opgave om de kwaliteit van de vakantieparken/verblijfsrecreatie in Drenthe te 

verbeteren. In de programma-aanpak staat het team voor de opgave om ondernemers, 

eigenaren en gemeenten te inspireren, adviseren en faciliteren om de vakantieparken te 
vitaliseren en transformeren, zodat er in 2023 een aantrekkelijk en economisch sterk 

Drents verblijfsaanbod staat.  
De taskforce staat voor de kernwaarden: oplossingsgericht, flexibel en deskundig. Ieder 

teamlid van de taskforce moet een bijdrage kunnen leveren aan de vorming van een 

excellent team. Dit vereist van ieder lid een sterke doelgerichtheid, hoge mate van 
flexibiliteit, oplossingsgerichtheid, deskundigheid en een groot vermogen tot 

samenwerken.  
 

De functie  

In deze functie ben je de komende jaren verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
spoor ‘excelleren’ binnen het programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Je ondersteunt 

gemeenten en vakantieparken (casusgericht) bij het bevorderen van excellentie 
(vergroten ondernemerschap en onderscheidend vermogen van vakantieparken). En je 

ondersteunt gemeenten en vakantieparken casusgericht bij (gebieds- en bedrijfsgerichte) 

conceptontwikkeling. Met bestaande ondernemerssamenwerkingsverbanden onderhoud 

je contacten, stimuleer je innovatie en jaag je projecten aan.  

Je ben verantwoordelijk voor het programmadoel ‘verdubbeling aantal vitale 

vakantieparken in 2023’.  

 

 
 



 

 
 

Wij vragen 
Een ervaren ondernemersadviseur die zich als een vis in het water voelt in 

ondernemersland en affiniteit heeft met de verblijfsrecreatiesector. Een adviseur   

met:  
• HBO/Academisch werk- en denkniveau 

• Minimaal 5 – 7 jaar aantoonbare relevante werkervaring met conceptontwikkeling 

en projectmanagement 
• Kennis en ervaring in verblijfsrecreatiesector 

• Kennis en ervaring met bedrijfsadvisering over product- en conceptontwikkeling, 
marketing, strategie, financiën en zicht op wereldwijde trends 

• Kennis en ervaring met gebiedsgerichte en bedrijfsgerichte conceptontwikkeling 

• Ruime kennis en ervaring met het werken in een publiek-bestuurlijke omgeving 
 

Competenties 
Je bent analytisch ingesteld en weet strategische, zeer complexe vraagstukken/opgaven 

methodisch en creatief te benaderen en op te lossen. Je weet op alle niveaus door een 

eigen stijl van argumenteren en beslistheid anderen voor je standpunt te winnen. En 
bent in staat om weerstand (bij gemeenten en ondernemers) om te buigen naar 

voordelen voor het eigen standpunt. 

Indien nodig pas je je aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.  
Je ontwikkelt, onderhoudt en benut relaties en contacten, zowel publiek als privaat, om 

informatie en medewerking te verwerven en partijen te verbinden. 
Je zorgt via afspraken en communicatie dat het programma VVP Drenthe erop is 

ingericht te handelen naar wensen, behoeften en tevredenheid van doelgroep, rekening 

houdend met de ambities en doelen.  

Wij bieden 

Werken aan het Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe betekent werken aan 
een maatschappelijk vraagstuk dat veel betekent voor de Drentse samenleving. Je werk 

is afwisselend en uitdagend en je krijgt de ruimte voor creativiteit. Daarnaast bouw je 

door het werken met veel verschillende partners een groot netwerk op.  
 

Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van het programma. We zijn begin 2019 
gestart en het programma loopt tot eind 2022. Het salaris is afhankelijk van je ervaring; 

het maximum van het salaris zal liggen rond de 4690 euro. We nodigen eenieder die 

geïnteresseerd is én zich voor langere tijd aan het programma wil verbinden (minimaal 1 
jaar) om te reageren.  

   

Meer informatie? 
Op www.vitalevakantieparkendrenthe.nl vind je meer informatie over het programma 

Vitale Vakantieparken Drenthe. Wil je meer weten over de functie, dan kun je contact 
opnemen met Tonique Hollander, ondernemersadviseur, via (06-20 13 45 43). 

 

Solliciteren? 
Voel je je aangesproken en denk jij de geschikte kandidaat te zijn? Stuur dan je 

sollicitatiebrief met je CV naar Jan Wibiër, programmamanager, via 
j.wibier@vitalevakantieparkendrenthe.nl.  

We willen graag snel starten met onze nieuwe ondernemersadviseur! Dit betekent dat we 

geen uiterste reactiedatum hanteren. Zodra we een geschikte kandidaat hebben 
gevonden, sluiten we de procedure.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.vitalevakantieparkendrenthe.nl/

