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Sportvisserij Nederland via K+V 
Ter attentive van de heer Roel Roelfzema  
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Geacht bestuur, geachte heer Roelfzema,   
 
 

Naar aanleiding van de vacaturetekst en ons gesprek solliciteer ik hierbij naar de 
functie van bestuurslid Natuur en Water  van Sportvisserij Nederland. 
 
Om kort te gaan denk ik aan alle gestelde eisen in de vacaturetekst ruimschoots 
te voldoen. Zowel inhoudelijk als qua competenties. Mijn inhoudelijk kennis en 
ervaring op het gebied van natuur, water en landschap heb ik opgedaan op 
management- en bestuurlijk niveau binnen diverse natuurorganisaties vanaf 
1998. In de vacante bestuursfunctie kan ik dit optimaal combineren met de 
vertrouwdheid van het opereren in een qua grootte vergelijkbare vereniging. Het 
lijkt mij prachtig om mee te mogen helpen aan de doelstelling van Sportvisserij 
Nederland. 
 
Hoewel ik, mits ik verkozen en benoemd word- op persoonlijke titel lid zal zijn 
van het bestuur werken mijn huidige werkgever Natuurmonumenten en 
Sportvisserij Nederland als partners al jaren plezierig samen.  
 
Tot slot onderschrijf ik de statuten en de beleidslijnen voor 2022 en 2023 en zie ik 
prettige parallellen in de uitdagingen tussen de verenigingen 
Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland. Daarbij zal ik de expertise van 
mijn (landelijke) netwerk graag inbrengen. 
 
Graag zet ik mijn motivatie en onderbouwing in een gesprek nader uiteen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jos Bisschops 
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CV JOS BISSCHOPS 
 

 Ervaren manager en bestuurder die graag strategisch opereert op het snijvlak van economie en 
  ‘groen’. Dealmaker en bruggenbouwer. Roots in de praktijk. Visionair maar ook concreet en 
  pragmatisch. Brengt structuur aan in complexe problemen. Breed georiënteerde netwerker. 

   
 WERKERVARING  
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Nederlands: 
moedertaal 
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     Twee kinderen 
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Regiodirecteur Overijssel en Flevoland NATUURMONUMENTEN          2014-2016 

• Integraal eindverantwoordelijk voor de regio  (± 70 medewerkers) 

• Leidinggeven aan reorganisatie in 2016 als beoogd MT-lid 
 

 

 

Landsdeelmanager Noord & Oost Nederland NATUURMONUMENTEN       2016-HEDEN 

• MT-lid (afdeling directie) en direct leidinggevende van 10 gebiedsmanagers in zes provincies (Friesland, Groningen,  
Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland): 
240 medewerkers  370.000 leden  M€ 56 jaarlijkse reguliere begroting  > 1 miljard euro aan assets: 54.000 ha grond (185 gebieden) 
en 1300 gebouwen (250 Rijksmonumenten)  financiering: 60% markt en 40% subsidie  4.000 vrijwilligers  25 miljoen unieke 
bezoekers per jaar  100.000 kinderen lid van OERRR  Natuurmonumenten is een van de grootste burgerbewegingen in Nederland. 

• Opdrachtgever van omvangrijke landelijke programma’s en projecten (o.a. marketing, bedrijfsvoering) 
• Directieportefeuille Nationale Parken, nationaal kernteam en expertteam: ruimtelijke kwaliteit, natuur en landschap 

  

       

 

 

 Adjunct Regiodirecteur / Programmamanager NATUURMONUMENTEN             2008-2014 

• Leidinggeven aan de staf (10 hbo-ers en academici) 

• Programma De Wieden: omgevingsvisie  budget: M€ 6   

• Programma  Eerde 2020: strategie opgezet   programma uitgewerkt en aangestuurd  fondswerving: M€ 8 
 

 

Unitmanager Landelijk Gebied LANDSCHAP OVERIJSSEL                 2003-2008 

• Integraal verantwoordelijk voor de resultaten van de unit Landelijk Gebied  
 

 

 

Projectenmanager LANDSCHAP OVERIJSSEL                   2001-2003 

• Verantwoordelijk voor gehele projectenportfolio  

• Opdrachtnemer reorganisatie in 2001  

• Matrixorganisatie ingevoerd  begrotingssystematiek gewijzigd prestatieafspraken provincie Overijssel 
 

 

 

Projectleider, waarnemend hoofd beheer LANDSCHAP OVERIJSSEL                       1999-2001 

 
 

 

Hoofd beheer LANDSCHAPSBEHEER OVERIJSSEL                    1998-1999 

• Leidinggevende van de lijn (districtsbeheerders)  

• Onderhandelingspartner in fusietraject 
 Uitvoerder sector Groenvoorziening WWG-BEDRIJVEN       1995-1998 

• Leidinggeven aan 72 mensen met een beperking   
 

NEVENFUNCTIES  
 

• Lid Economic Board REGIO ZWOLLE, Zwolle (portefeuille VTE)     2015-HEDEN  

• Lid Supervisory Board INTERNATIONAL SCHOOL EERDE, Eerde        2019-HEDEN  

• Lid Raad van Toezicht STICHTING GROENE EN BLAUWE DIENSTEN OVERIJSSEL , Dalfsen     2013-2016 

• Bestuurslid KONINKLIJKE NEDERLANDSE HEIDEMAATSCHAPPIJ, Arnhem       2014-2016 

• Bestuurslid STICHTING DE KONINGSSCHOOL, het Loo, Apeldoorn        2008-2013 

• Lid LANDINRICHTINGSCOMMISSIE NOORDWEST OVERIJSSEL, Blokzijl     2008-2012 

 

 
OPLEIDING  

 
• Gecertificeerd toezichthouder  MAASTRICHT UNIVERSITY         2020-HEDEN 

• International Programme on the Management of Sustainability   TIAS SCHOOL FOR BUSINESS AND SOCIETY         2009 

• MBA mc Strategisch Management  NCOI, diploma (cijfer 8,7)        2007   

• Middle Management  NOSW, diploma     1996    

• Groenvoorziening, Landschapsverzorging, Recreatie (HBO)  Frederiksoord, diploma (gem. cijfer 8,2)     1994 

• Middelbare Tuinbouwschool (MBO)  Frederiksoord, diploma     1992 
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