
                                                                                                 

 

 

Vacature: Ploegbegeleider Landschapsbeheerploegen Utrecht 
 

ALGEMEEN 

Landschapsbeheerploegen Utrecht is een vakbekwame en betrokken vrijwilligersorganisatie voor 
onderhoud en ontwikkeling van landschap op bijzondere plekken. Op landgoederen, buitenplaatsen, 
natuurterreinen en (boeren)erven in de provincie Utrecht onderhouden we historische tuinen, knotten 
we knotbomen, snoeien we hoogstamfruitbomen, schonen we poelen op en zorgen we voor andere 
kleine landschapselementen. We werken vanuit onze liefde voor natuur en landschap en doen dat 
kleinschalig en op maat: veel handwerk en inzet van licht materieel.  

Voor twee vrijwilligersploegen zoeken we per 1 mei 2020 een ploegbegeleider. Hij/zij stuurt twee 
dagen per week een wisselende ploeg van 5 enthousiaste vrijwilligers aan, die samen het hele jaar 
door onderhoud op verschillende terreinen uitvoeren. Je maakt onderdeel uit van een team van 5 
ploegbegeleiders, onder begeleiding van de coördinator Landschapsbeheerploegen. 
 
Naast de twee dagen ploegbegeleiding ben jij één dag per week verantwoordelijk voor het plegen van 
acquisitie bij potentiële nieuwe opdrachtgevers in de provincie Utrecht. Wij denken dat er kansen 
liggen onze werkzaamheden uit te breiden en het is jouw taak dit concreet te maken.  
 
In totaal betreft deze functie 3 dagen in de week (24 uur).  
 
 
OMSCHRIJVING 
Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van het landschapsbeheer (incl. klein 
technisch onderhoud). Tijdens de werkdagen begeleid je de vrijwilligers en zorg je voor een goede 
bedrijfsvoering van je ploeg. Daarnaast ga je actief op zoek naar nieuwe opdrachtgevers voor de inzet 
van de Landschapsbeheerploegen. 
 
 
Werkzaamheden  
Coördinatie en uitvoering: 
• Plannen van de werkzaamheden op de verschillende locaties in nauwe samenwerking met de 

opdrachtgever.  
• Uitvoeren van specialistisch landschapsbeheer. 
• Coördineren van de ploeginzet op de verschillende locaties en het verdelen van het werk in de 

ploeg(en). 
• Bewaken van en rapporteren over voortgang en het signaleren van knelpunten en 

verbetermogelijkheden. 
Begeleiding vrijwilligers: 
• Dagelijks begeleiden en motiveren van de ploeg. 
• Zorgen voor opleiding van vrijwilligers.  
• Zorgen voor veilige werkomstandigheden.  
• Zorgen voor uitvoering van het vrijwilligersbeleid van de Landschapsbeheerploegen. 
Bedrijfsvoering: 
• Zorgen voor onderhoud van materiaal en materieel. 
• Zorgen voor administratieve afhandeling van uitgevoerde werkzaamheden en vrijwilligersinzet. 
• Zorgen voor goede communicatie met opdrachtgevers en collega’s. 



                                                                                                 

 

 

Acquisitie: 
• Actief benaderen van eigenaren van landgoederen, buitenplaatsen, natuurterreinen en 

(boeren)erven in de provincie Utrecht. 
• Zorgen voor een uitbreiding van de bestaande opdrachten.  

 
Wij zoeken iemand die 
• Vakkennis over bos- en natuurbeheer kan delen en overbrengen. 
• Kennis heeft van landschapsbeheer en cultuurhistorische tuinen. 
• Goed is in de omgang met mensen en goed kan communiceren. 
• Gericht is op samenwerking. 
• Servicegericht is (meedenken met de opdrachtgever en zelf met ideeën komen). 
• Oog heeft voor kwaliteit. 
• Proactief is in het benaderen van nieuwe opdrachtgevers. 
• Beschikt over rijbewijs BE. 
 
 
Opleiding en ervaring 
• Afgeronde MBO-opleiding Bos- en Natuurbeheer of een vergelijkbare opleiding. 
• Ervaring met het werken op historische landgoederen en buitenplaatsen, bij agrariërs is een pré. 
• Ervaring met het aansturen van een ploeg of team en ervaring met het aansturen van vrijwilligers 

is een pré. 
• Kennis en ervaring met het werken onder veilige werkomstandigheden. 
• Ervaring met het plegen van acquisitie is een pré. 
 
 
Wij bieden 
• Salaris volgens schaal 4 van de Raam CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel de Landschappen 

(inschaling op basis van kennis en ervaring, tussen € 2.435,30 en 2.931,28 per maand o.b.v. 37-
urige werkweek).  

• Dienstkleding (in bruikleen). 
• Laptop en mobiele telefoon (in bruikleen). 
• Scholingsmogelijkheden. 
• Jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging. 
• Werk op mooie plekken in de provincie Utrecht. 
 
 
Bij ons werken?  
Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan je cv en motivatie vóór 15 maart 2020 naar 
info@landschapsbeheerploegen.nl onder vermelding van ‘sollicitatie ploegbegeleider. 
Landschapsbeheerploegen’ en t.a.v. Gijs de Kruif.  
 
De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 30 maart 2020. De 2e gespreksronde is in de 
week van 6 april 2020.  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Gijs de Kruif, tel. 033-2858430. 
 
Kijk voor meer informatie over de landschapsbeheerploegen.nl op www.landschapsbeheerploegen.nl. 
 


