
 

 

Vacature Beleidsmedewerker Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 
 

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit zet zich sinds 1931 in voor de schoonheid van onze leefomgeving. 

De Federatie is de nationale stem van de honderden adviseurs op het gebied van architectuur, 

erfgoed, landschap, infrastructuur, openbare ruimte en streekidentiteit. Zij geven jaarlijks meer dan 

100.000 adviezen over ruimtelijke kwaliteit aan initiatiefnemers en aan gemeente- en 

provinciebesturen. 

Met een klein kantoor in het centrum van Amsterdam vervult de Federatie drie taken. Ze reageert op 

wetgeving en beleid van de rijksoverheid, wanneer dat invloed heeft op de borging van ruimtelijke 

kwaliteit in de gemeenten. Ze faciliteert haar leden (regionale organisaties voor kwaliteitsadvisering 

en gemeentelijke adviescommissies voor welstand, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit) bij de uitvoering 

van hun werk. En ze speelt een hoofdrol in het vakdebat over ruimtelijke kwaliteit en bouwcultuur. In 

het initiatief Mooiwaarts besteedt de Federatie aandacht aan een nieuwe manier van werken aan 

goede omgevingskwaliteit: onder meer door de inbreng van omwonenden en belanghebbenden. 

Met op oproep Fiks Nederland! geeft de Federatie een culturele impuls aan de grote verbouwing 

waar ons land aan is begonnen. 

Bij de Federatie is een vacature voor een 

Beleidsmedewerker voor 32 uur p/wk 

De beleidsmedewerker is de rechterhand van de directeur en is in staat om de Federatie te 

vertegenwoordigen. Hij of zij treedt zelfstandig en actief namens de Federatie naar buiten, 

onderhoudt contact met leden, leidt zelfstandig (onderzoeks-)projecten en heeft een goede pen. 

We zoeken een inhoudelijk zwaargewicht met een strategische blik en een goed gevoel voor politieke 

en bestuurlijke verhoudingen, zowel nationaal als lokaal. Kennis van de werking van het openbaar 

bestuur is een voorwaarde, kennis van architectuur(-geschiedenis) is een pré. 

Werkzaamheden 

 (Mede-) opstellen van inhoudelijke reacties op wet- en regelgeving 

 (Mede-) opstellen van handreikingen, artikelen en discussiestukken gericht op 

kwaliteitsadviseurs van regio’s en gemeenten 

 Vertegenwoordigen van de Federatie in overleg met externe contacten (ambtelijk, politiek, 

non-profit en bedrijfsleven) 

 Inhoudelijk voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen en bijeenkomsten 

 Leiding geven aan strategische projecten van de Federatie 

 Ontwikkelen en organiseren van cursussen  

 Sparringpartner voor, en plaatvervanger van de directeur 

 Deelname aan overleg met leden van de Federatie en met externe relaties 

 Houden van voordrachten, geven van cursussen 

Functie eisen 

 Academisch werk- en denkniveau  



 Een goede uitdrukkingsvaardigheid (schriftelijk en mondeling)  

 Gevoel voor actualiteit en politieke verhoudingen;  

 Affiniteit met, en kennis van borging van ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau.  

 Diplomatieke instelling 

 Verantwoordelijk, integer, loyaal en betrouwbaar 

 Ruime, meerjarige, werkervaring in een voor deze functie relevante werkomgeving 

 Stressbestendig, stabiel, zeer zelfstandig en initiatiefrijk 
 
Arbeidsvoorwaarden 

 Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op Collectieve Arbeidsovereenkomst van het Gelders 

Genootschap 

 Contract voor 1 jaar met intentie tot verlenging 

 Inschaling op basis van opleiding en relevante werkervaring. Indicatie: schaal J (gebaseerd op 

CAO Architectenbureaus) 

 Standplaats: Amsterdam (Herengracht 62) 

Zie je jezelf in deze rol? Stuur dan uiterlijk 22 april je CV en motivatie als bijlage bij een mail naar 

ftc@ruimtelijkekwaliteit.nl met in het onderwerp “sollicitatie”. Voor vragen kun je contact opnemen 

met Flip ten Cate via info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 06-26558481. 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 29 april 
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