
Stichting Het Drentse Landschap zet zich al bijna 90 jaar in voor de bescherming van de natuur en het 
erfgoed in Drenthe. De stichting heeft de zorg voor bijna 10.000 hectare natuur, meer dan 300 
historische gebouwen met bijbehorende erven en tuinen, 22 hunebedden en vele archeologische 
objecten, zoals grafheuvels. Dit werk doen wij met 49 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers.    
   
  
Ben jij een energieke leidinggevende die zich in wil zetten voor natuur en landschap in Drenthe? Heb 
je ruime ervaring in bos- en natuurbeheer en vind je het belangrijk om mens, natuur en erfgoed met 
elkaar te verbinden? En ben je daarnaast ook iemand die met kennis van zaken, enthousiast en met 
gevoel voor humor de medewerkers in je team kunt coachen? Dan komen we graag met jou in 
contact. Door een interne omwisseling van functies zijn wij op zoek naar een:  
  

  Teamhoofd Natuur & Landschap  
 (32-37 UUR PER WEEK)    

   
Wat ga je doen?  

• Als lid van het managementteam ben je verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van het team Natuur en landschap dat bestaat uit 19 collega’s  
• Je maakt jaarplannen, prognoses en begrotingen voor het team  
• Je geeft sturing aan het maken van visieontwikkeling, beleid en 
projectplannen  
• Je zorgt voor de exploitatie van onze natuurgebieden, eigen 
beheerboerderijen en schaapskuddes en speelt in op de mogelijkheden om de 
opbrengsten te vergroten  
• Samen met de medewerkers van Onderzoek & Planning zorg je voor adequate 
beheerevaluaties, informatievoorziening en rapportages over de resultaten van 
het beheer   
• Je adviseert de directeur over ontwikkelingen inzake natuurbeheer, toezicht 
en nieuwe wet- en regelgeving  
• Je vertegenwoordigt onze stichting in diverse externe overlegstructuren (PNP, 
NPLG etc.)  
• Je creëert draagvlak voor ons werk en zoekt externe samenwerking voor 
plannen en standpunten van onze organisatie   
• Je signaleert en initieert kansen voor natuur en landschap.  

  
Wie zoeken wij?  
We zijn op zoek naar iemand met passie voor natuur en landschap die zich herkent in de 
doelstellingen die we nastreven. Iemand die enthousiast en met gevoel voor humor het 
team aanstuurt/coacht, stimuleert en motiveert. Zowel intern als extern ben je gericht op 
het verbinden van mensen. Ook weet je prioriteiten te stellen en het overzicht te houden 
over het omvangrijke takenpakket. Je schuwt de zakelijke kant van ons werk niet en toont lef 
en daadkracht op momenten dat nog niet alle informatie voorhanden is of de gevolgen 
hiervan niet volledig duidelijk zijn.  
  
Wat vragen wij?  

• Minimaal HBO werk- en denkniveau met ervaring/opleiding die aansluit bij het 
takenpakket (bv Bos- en Natuurbeheer)  
• Ervaring met leidinggeven en financieel management  



• Strategische visie op natuurbeheer  
• Affiniteit met natuurbeheer en landschap  
• Competenties die van belang zijn bij deze functie:  

o Resultaatgericht  
o Overtuigingskracht  
o Verbindend  
o Besluitvaardig  
o Communicatief  

  
Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel?   

• Dan ontvangen we graag een motivatiebrief met CV via 
sollicitatie@drentslandschap.nl o.v.v. Hoofd Natuur en landschap.   
• Geïnteresseerden worden vriendelijk verzocht om rechtstreeks te solliciteren 
via bovengenoemd mailadres en geen gebruik te maken van de 
solliciteermogelijkheden die websites als Indeed en LinkedIn bieden.   
• Reageren kan t/m 26 maart 2023. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt 
plaats op dinsdag 11 april. De gesprekken voor de tweede ronde worden 
gehouden op woensdag 19 april.  
• Een selectieassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

  
NB. De functie is ingeschaald in schaal 9 van de CAO Bos- en natuur, deel LandschappenNL.   
  
Meer weten?  
Heb je nog vragen over de functie dan kun je contact opnemen met Sonja van der Meer, 
directeur / bestuurder Het Drentse Landschap, telefoon (06) 25 188 298.  
  
NB. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 


