
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cascade is de branchevereniging van het oppervlaktedelfstofwinnende bedrijfsleven in 
Nederland. De leden richten zich op de winning van oppervlaktedelfstoffen als zand en 

grind voor gebruik in de bouw en infra. De branchevereniging zet delfstofwinning in een 
breed maatschappelijk perspectief en laat zien dat delfstofwinning hand in hand gaat met 

natuurontwikkeling en duurzaamheid en zeer circulair is. 
Vandaar dat haar missie is:  

 

“Duurzaam winnen van oppervlaktedelfstoffen (zand, grind, klei, kalkzandsteen en 
zilverzand) en duurzaam en circulair toepassen. 

 
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een: 

BELEIDSMEDEWERKER (ca 32 UUR) 

  

Profiel 

Je bent de verbinder tussen bedrijfsleven, wetenschap, technologie en openbaar bestuur op 

het gebied van oppervlaktedelfstoffen als zand- en grind en geeft samen met deze partijen 

het beleid vorm op het gebied van natuur, water, duurzaamheid en circulaire economie. 

  

Samenvatting 

De beleidsmedewerker is de rechterhand van de directeur. Je ondersteunt haar, het bestuur 

en de leden over strategische, inhoudelijke en technische vraagstukken, maatschappelijke 

ontwikkelingen en zorgt voor praktische richtlijnen voor het implementeren van deze 

zienswijze(n) in beleid. 

  

Jouw Profiel – Je herkent in jezelf  

 De onderzoeker, “een dossier-tijger” die vervolgens deze kennis in begrijpelijke taal omzet 

en wilt delen.  

 Je vertaalt even gemakkelijk complexe wet- en regelgeving als meer strategische 

toekomstvisies naar handzame aantrekkelijke documenten. 

 Degene die maatschappelijke verantwoordelijkheid wil verbinden met bedrijfsleven.  

 Je hebt affiniteit met grondstoffenwinning en beseft dat het om veel meer gaat; 

natuurbeleid, waterbeleid, circulaire economie, verduurzaming en wil graag mede hier 

invulling aangeven.  

 Je volgt ontwikkelingen pro-actief op de voet, neemt zelf actief deel in diverse commissies 

en bent de liaison tussen de verschillende partijen, de branchevereniging en haar leden.  

  



De Beleidsmedewerker | Project Manager die zelfstandig wil en kan werken maar 

ook een teamspeler is, wat breng je mee 

 

 HBO/Universitair werk- en denkniveau 

 Je levert graag een inhoudelijke bijdrage 

 Je bent analytisch, scheidt makkelijk hoofd van bijzaken; vertaalt complexe materie in 

overzichtelijke aantrekkelijke documenten 

 Je hebt ervaring met het managen van projecten met een diversiteit aan stakeholders 

 Je bent een verbinder; die partijen en mensen verbindt 

 Je bent proactief en flexibel 

 Je bent nieuwsgierig, leergierig 

 Je handelt innovatief, je ziet kansen en mogelijkheden tot vernieuwing en verduurzaming 

 Je kan snel schakelen 

  

 

Jouw benefits 

  

Veel ruimte voor initiatief 

Het bijzondere aan deze vacature is dat er veel ruimte is voor initiatief en diepgang. Dit 

beperkt zich niet tot Nederland, Cascade is aangesloten bij de Europese Branche organisatie 

UEPG, waardoor je letterlijk over de landsgrenzen heen kan kijken en invloed kan uitoefenen 

op Europees beleid.  

  

Flexibel 

Of je nu af en toe thuis werkt of op kantoor de organisatie is sterk output gedreven en houdt 

niet vast aan vaste kantoortijden. 

 

Ben jij degene die voldoet aan bovenstaande omschrijving en is je interesse gewekt 

Solliciteer dan uiterlijk 31 maart door middel van een brief of e-mail met cv. 

 

Cascade vereniging van zand- en grindproducenten 

T.a.v. Leonie van der Voort 

Postbus 110 

5330 AC  Kerkdriel 

E- mail: l.vandervoort@cascade-zandgrind.nl 

 

Meer informatie 

Leonie van der Voort 06 228 92 334 
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