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Functiefamilie Uitvoering 
Het realiseren van producten en diensten binnen het vastgestelde beleid 
 

Functiegroep Medewerker Natuur en Terreinbeheer S4-7 
Voert werkzaamheden uit die bijdragen aan het beschermen, beleven en benutten van natuur, bos, landschap en 
van recreatieve en cultuurhistorische elementen  
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Kernprofiel Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S4–7 
Voert werkzaamheden uit die bijdragen aan het beschermen, beleven en benutten van natuur, bos, landschap en van 
recreatieve en cultuurhistorische elementen  
 
Resultaatgebieden  Resultaten  

 
Gedragsindicatoren  Competenties  

Opdracht(gever)  
(ambtelijk)  

• Operationele terrein- en onderhoudswerkzaamheden zijn 
voorbereid en uitgevoerd en bijdragen aan planning 
geleverd 

• Recreatieve, educatieve en voorlichtingsactiviteiten zijn 
verzorgd  

• Bijdragen aan projecten zijn geleverd 

• Signaleert afwijkingen van de afspraken over tijd en 
kwaliteit 

• Bewaakt en controleert de naleving van afspraken, 
termijnen,routing, voortgang van activiteiten en de 
kwaliteit van producten 

• Informeert alle betrokkenen tijdig over de status en 
voortgang van werken en informatie 
 

• Levert en richt zich actief op het behalen van de 
afgesproken resultaten; tijdig en binnen gemaakte 
afspraken 

• Is zich bewust van het belang betrouwbare en veilige 
resultaten te leveren als onderdeel van het werkproces 

• Handelt proactief en spreekt anderen op tactvolle wijze 
aan op naleving van afspraken 

 

Voortgangscontrole 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaatgerichtheid 

Omgeving  • Publiek en omgeving zijn adequaat te woord gestaan en 
terrein gebonden informatie geleverd 

• Operationele contacten en samenwerkingsverbanden 
met in- en extern partijen zijn opgebouwd en 
onderhouden 

• Roosters met zowel in- als externe partijen zijn 
opgesteld en afgestemd  

 

• Is zich bewust van de belangen van in- en externe 
partijen en betrekt deze tijdig 

• Verzamelt proactief en tijdig gegevens bij partijen 
 
• Geeft duidelijk uitleg en durft mensen aan te spreken 
• Weet de relevante verhoudingen over werkzaamheden en 

opdrachtuitvoering aan de opdrachtnemer over te 
brengen 

• Instrueert opdrachtnemer over werkzaamheden en 
opdrachtuitvoering.  

 

Omgevingsbewustzijn 
 
 
 
Mondelinge  
Uitdrukkings-
vaardigheid 

Bedrijfsvoering  
werkprocessen  
personeel 
financieel  

• Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform 
werkinstructies, wet- en regelgeving, procedures en 
afspraken 

• Controleert tussentijds de kwaliteit en voortgang van de 
werkzaamheden van zichzelf.  

• Creëert voor zichzelf inzicht in de voortgang van zaken  

Accuraat werken 
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 • Begeleiding en/of operationele aansturing van eigen 
medewerkers, zorggroepen, stagiairs, aannemers 
vrijwilligers zijn volgens afspraak uitgevoerd 

• Kwaliteitssystemen zijn toegepast  
• Dossiers en gegevens in systemen voldoen aan de eisen 

van de bedrijfsvoering 

• Is zich bewust van procedures, wet- en regelgeving, 
certificering en autorisaties, en het belang van veilig 
werken en leeft deze na, dan wel zorgt dat deze worden 
nageleefd. 

• Gaat geordend en planmatig te werk; komt interne 
afspraken na 

• Werkt oplossingsgericht in het licht van de continuïteit en 
voortgang van de processen 

 
Vernieuwen en 
verbeteren  

• Voorstellen voor verbetering resultaten over natuur-, 
bos-, landschaps-, recreatie en cultuurhistorische 
elementen zijn geleverd 

• Verbeterde werkwijzen op basis van periodieke 
evaluaties zijn doorgevoerd  

• Kennis is gedeeld en geborgd 
 

• Integreert nieuwe kennis in bestaande  
• Benut nieuwe ervaringen effectief  
• Past nieuwe ervaringen en kennis snel toe in de 

werksituatie  
• Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met 

anderen 
• Volgt ontwikkelingen, opleidingen en trainingen binnen 

het vakgebied en werkt zich snel in nieuwe materie in 
• Leert van eigen ervaringen en fouten, deelt deze met 

anderen en levert verbeterpunten aan 
 

Zelfontwikkeling 
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Kwaliteitenprofielen Functiefamilie Uitvoering: Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S4-7 
 
I. Algemene opmerkingen 

 
Toepassing van het kwaliteitenprofiel 
Het kwaliteitenprofiel is de basis voor werving en selectie, personeelsgesprekken, ontwikkelafspraken, 
leerlijnen, loopbaanpaden, personeels- en vlootschouw en organisatie- en formatierapporten. 
Kwaliteiten zijn deels verplicht en deels nadrukkelijke aanbeveling. Dat houdt het volgende in. 
a. Eisen die voorkomen in wet- en regelgeving zijn verplicht. Dit zijn harde instapeisen. Hieraan voldoen betekent 

het kunnen overleggen van diploma’s en certificaten. 
b. Om de kwaliteiten professionaliteit van medewerkers te verhogen kunnen nog nader te bepalen 

kwaliteiten(tijdelijk) verplicht worden gesteld. Voldoen aan deze kwalificaties betekent het kunnen overleggen van 
diploma’s en certificaten. 

c. Voor kwaliteiten die níet verplicht zijn, geldt: 
- men moet over het betreffende kwalificatieniveau beschikken. Er hoeven geen diploma’s of certificaten 

overlegd te worden. Bijvoorbeeld: HBO werk- en denkniveau volstaat; men hoeft geeft HBO studie te 
hebben voltooid; 

- toetsing van het kwalificatieniveau vindt onder andere plaats op basis van assessments, referenties, EVC 
(erkenning van verworven competenties); 

- bij werving en selectie, functiewisseling of loopbaanstap wordt beoordeeld of iemand in staat is om binnen 
redelijke termijn te beschikken over de kwalificatie(s) die voor de betreffende functiegroep geld(t)(en); 

- voor het criterium 'succesvol' bestaat geen objectieve maatstaf, dit wordt onder andere bepaald op basis 
van het functioneringsgesprek(sverslag) en de 360

0
-feedback. 

d. Kwaliteiten die niet verplicht zijn, worden besproken (richtinggevend) in het jaarlijkse functionerings- en 
ontwikkelgesprek. Hierbij staat voorop dat het oordeel over het functioneren wordt gebaseerd op bereikte 
resultaten en niet op de mate waarin een medewerker aan deze kwaliteiten voldoet. 

e. Kennis en vaardigheden zijn up-to-date 
 
 
  



 
 

 

5 
Functiegroep Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S4-7, versie 19 mei 2021 
 
 

II. Kwaliteitenprofiel per functiegroep 
 

NB. De kwaliteiten van een voorafgaande functiegroep kunnen ook van toepassing zijn op de daarop volgende 
functiegroepen en dienen dan aantoonbaar aanwezig te zijn. 
 
Ervaring Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S4-7 

 S4-5 
• Enige kennis in en ervaring met het uitvoeren van operationele werkzaamheden in natuur, bos, landschap, recreatie en 

cultuurhistorische elementen.  
• Enige ervaring in het opbouwen/onderhouden van een (relevant) netwerk  
 
S5 
• Enige ervaring in het begeleiden van vrijwilligers, medewerkers, stagairs, zorggroepen e.d. 

 
S6 
• Ervaring in het plannen en realiseren van terrein en onderhoudswerkzaamheden in natuur, bos, landschap recreatie en 

cultuurhistorische elementen 
• Ervaring in het opbouwen, onderhouden en benutten van een netwerk 
• Enige ervaring in planvorming 
• Verrichten van voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot uitbesteding, ingebruikgeving en -neming en verkoop inclusief 

opstellen conceptcontracten 
• Leveren van concepten ten behoeve van planvorming 
• Signaleren en mede realiseren van commerciële kansen en maatregelen ter verbetering van de bedrijfsvoering 
 
S6-7  
• Relevante kennis en ervaring in het in stand houden, herstellen en bijdragen aan ontwikkeling van natuur-, bos-, landschaps-, 

recreatie en cultuurhistorische elementen. 
• Relevante ervaring in het begeleiden/aansturen van aannemers, vrijwilligers, medewerkers, scholieren, zorggroepen e.d. 
 
S7 
• Relevante ervaring in het plannen en realiseren van terrein- en onderhoudswerkzaamheden in natuur, bos, landschap recreatie en 

cultuurhistorische elementen 
• Relevante ervaring in planvorming 
• Relevante ervaring in het opbouwen, onderhouden en benutten van een netwerk  
• Inzicht in budgetprocessen 
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 Opleiding: Rijk 
 

 

Werk- en denk- 
niveau 

S4  
• MBO niveau 2  

    
S5- S6 
• MBO niveau 3  
 
S7 
• MBO niveau 4  

 

Opleidingsrichting 
en/of vakkennis 

 

S4 - 7 
• Rijbewijs B 
• Rijbewijs E 
• Certificaten veilig werken zoals VCA 

 
   S4 
• MBO niveau 2 Bos- en Natuurbeheer 

 
S4 –S6    
• Motorkettingzagen ECC 1 en 2  

 
S5 – S6 
• MBO niveau 3 Bos- en Natuurbeheer  

 
S7 
• MBO niveau 4 Bos- en Natuurbeheer  
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Overige kennis en 
vaardigheden 

S4 - S5:  
• Algemene technische en praktische kennis op het gebied van beheer en onderhoud van natuur, bos, landschap, recreatieve 

voorzieningen en cultuurhistorische elementen 
• Globale kennis van aanpalende gebieden/disciplines 
• Kennis van en vaardigheid in bediening gereedschap en apparatuur 
 
S4 – S7 
• Sociale vaardigheden en basisgrondhouding met betrekking tot gastheerschap 
• Om kunnen gaan met publiek en met mensen met een andere mening 
• Vaardigheid met (social) media 
• Het specifieke organisatieverhaal kunnen vertellen 

 
S5 – S7 
• Training omgaan met vrijwilligers 

  
S6 - S7:  
• Technische en praktische kennis op het gebied van beheer, onderhoud en recreatie 
• Kennis van aanpalende gebieden/disciplines 

 
   S7 
• Vaardigheid in operationele functionele coördinatie van de activiteiten binnen de eigen discipline voor een afgerond organisatie-

onderdeel,  
 

Opleiding departement 
specifiek 

 

 

Opleidingsrichting en/of 
vakkennis 

 

P.M. In te vullen per departement  

Overige kennis en 
vaardigheden 

 

 

Competenties uit het 
kernprofiel 

 



 
 

 

8 
Functiegroep Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S4-7, versie 19 mei 2021 
 
 

 • Voortgangscontrole 
• Resultaatgerichtheid 
• Omgevingsbewustzijn 
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 
• Accuraat werken 
• Zelfontwikkeling 

 

Departement specifieke 
competenties 
(eventueel) 

 

Departement specifieke 
competenties 

 

 

 
  



 
 

 

9 
Functiegroep Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S4-7, versie 19 mei 2021 
 
 

Bijlage: Kwaliteitenprofiel Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S4-7 per aandachtsgebied 
 

Aandachtsgebied  Opleidingsrichting  Overige kennis en vaardigheden 

Beheer S4  
• MBO niveau 2 Bos- en Natuurbeheer 
    
S5 – S6 
• MBO niveau 3 Bos- en Natuurbeheer  

   
S7 
• MBO niveau 4 Bos- en Natuurbeheer  

 

S4 -5 
• Algemene technische en praktische kennis op het gebied van beheer en 

onderhoud van natuur, bos, landschap, recreatieve voorzieningen en 
cultuurhistorische elementen 

• Technische en praktische kennis van gereedschappen, machines en apparatuur  
• Basiskennis procedures, instructies met betrekking tot bos- en natuurbeheer 
• Kennis van en vaardigheid in het hanteren van het ter beschikking gestelde 

materiaal en materieel 
 
S4 -7 
• Basiskennis en vaardigheid in het verzorgen levende have  
 
S5 
• Kennis van procedures, instructies met betrekking tot bos- en natuurbeheer 
 
S5-7 
• Kennis van en vaardigheid in het hanteren van het ter beschikking gestelde 

materiaal en materieel 
• Basiskennis van de flora, de fauna en ecologie  
 
S6  
• Algemene technische en praktische kennis op het gebied van beheer en 

onderhoud van natuur, bos, landschap, recreatieve voorzieningen en 
cultuurhistorische elementen 

• Praktische kennis van uitbesteding ingebruikgeving en –neming en verkoop 
• Kennis van procedures, instructies met betrekking tot bos- en natuurbeheer 

 
S7 
• Ruime kennis en ervaring op het gebied van beheer en onderhoud van natuur, 

bos, landschap, recreatie en cultuurhistorische elementen 
• Vaardigheid in voorbereiding en uitvoering van reguliere werkzaamheden met 

betrekking tot aan- en uitbesteding, ingebruikgeving en –neming en verkoop 
inclusief opstellen conceptcontracten 

• Kennis van procedures, instructies van bos- en natuurbeheer en signaleren 
verbeterpunten  

• Basiskennis van landschapsecologie 
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Aandachtsgebied  Opleidingsrichting  Overige kennis en vaardigheden 

Publiek S6 
• MBO niveau 3 Bos- en Natuurbeheer 
• Training mondelinge communicatieve 

vaardigheden 
• Mediatraining  
• Training excursietechnieken 
 
S7 
• MBO niveau 4 Bos- en Natuurbeheer 
• Training issuemanagement 
• Training educatietechnieken  

 
 

S6 
• Vaardigheid in het voorbereiden/ bijdragen aan het organiseren van 

evenementen 
 
S6-7 
• Kennis van en vaardigheid in het plannen, voorbereiden en uitvoeren van 

recreatieve, educatieve en voorlichtingsactiviteiten- en voorzieningen  
• Kennis van promotie en educatie 
• Basiskennis van de flora, de fauna en ecologie 
• Vaardigheid in het verstrekken van terrein gebonden voorlichting aan pers en 

publiek  
• Vaardigheid in het aansturen en faciliteren vrijwilligers 

 
S7 
• Vaardigheid in het opzetten, uitvoeren en realiseren van recreatieve activiteiten 

en voorzieningen inclusief beheer toegewezen budget en rapportages  
• Vaardigheid in het geven van presentaties en organiseren evenementen 

Ecologie  S5-S6 
• MBO niveau 3 Bos- en Natuurbeheer  

 
S7 
• MBO niveau 4 Bos- en Natuurbeheer 

S5 
• Basiskennis van het inventariseren van gegevens op het gebied van flora, fauna 

en hydrologie ten behoeve van het terreinbeheer 
• Basisvaardigheid in het registreren van de gegevens ten behoeve van de 

verdere verwerking 
• Kennis van relevante soorten fauna en flora 

 
S6-7 
• Kennis van vaardigheid in het uitvoeren van inventarisatie en monitoring en het 

verwerken van gegevens 
• Kennis van relevante soorten fauna en flora en de betekenis hiervan voor de 

natuur 
• Basiskennis van het inventariseren van gegevens op het gebied van flora, fauna 

en hydrologie en cultuurhistorie ten behoeve van het terreinbeheer 
• Vaardigheid in het uitvoeren van inventarisatie & monitoringsactiviteiten voor 

een deel van het organisatieonderdeel conform SNL-systematiek en de 
afspraken die met opdrachtgever zijn gemaakt 

• Basiskennis van landschapsecologie 
 
 
S7 
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Aandachtsgebied  Opleidingsrichting  Overige kennis en vaardigheden 

• Vaardigheid in het interpreteren van verzamelde gegevens ten behoeve van de 
beheerevaluatie (PDCA-cyclus) 
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Functietyperingen Functiegroep Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S4-7 
Voert werkzaamheden uit die bijdragen aan het beschermen, beleven en benutten van natuur, bos, landschap en van 
recreatieve en cultuurhistorische elementen  
 

 Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S4 

Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S5 

Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S6 

Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S7 

Fuwasys 22122 21122 22 22 (25) 
Schaal 4 

22222 22222 22 22 (28) 
Schaal 5 

32232 33222 22 22 (32) 
Schaal 6 
 

32332 33223 23 32 (36) 
Schaal 7 
 

Algemene  
omschrijving 

• operationele 
werkzaamheden op 
onderdelen bij beschermen, 
beleven, en benutten van 
natuur, bos, landschap en 
van recreatieve en 
cultuurhistorische 
elementen 

• inspelen op wisselende 
omstandigheden die het 
werk beinvloeden  

• uitvoering van meerdere 
vaktechnisch/uitvoerings-
gerichte werkzaamheden 

• begeleiden, toezicht 
houden op en eventueel 
bijstellen van uitvoerende 
werkzaamheden van 
(externe) medewerkers 
 

• omgaan met nieuwe 
omstandigheden en 
oplossingen vinden voor 
nieuwe werksituaties en 
werkproblematiek 

• aansturen op operationele 
inzet en begeleiding van in- 
en externe medewerkers tot 
en met niveau schaal 5 en 
uitvoeren van alle 
activiteiten daarop gericht  

• interpreteren problematiek 
en keuzes maken uit 
verschillende bekende 
oplossingen die vastliggen 
in procedures en richtlijnen 

• plannen en bewaken voortgang 
werkzaamheden, signaleren 
(dreigende) stagnaties en 
voorkomen stagnaties 

• coördineren dan wel aansturen 
op operationele inzet en 
begeleiding van in- en externe 
medewerkers tot en met niveau 
schaal 6 op een afgebakend 
gebied 

• samenwerking met personen of 
instanties die eigen belangen 
hebben 

 Resultaten Resultaten Resultaten Resultaten 

Beheer • in opdracht uitvoeren van 
operationele terrein- en 
onderhoudswerkzaamheden 
 

• op basis van aanwijzingen 
voorbereiden en uitvoeren 
van operationele terrein- 
en onderhouds-
werkzaamheden met 
ruimte voor eigen inbreng 

 
 

• plannen en realiseren van 
beheerwerkzaamheden, 
waarbij de uitvoering wordt 
gedaan volgens eigen 
inzicht; verrichten van 
voorbereidende 
werkzaamheden met 

• operationeel 
verantwoordelijkheid voor het 
beheer van een afgerond 
organisatieonderdeel; opstellen 
concept beheerprogramma en 
zorg dragen voor uitvoering 
inclusief budget beheer en 
rapportages 
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 Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S4 

Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S5 

Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S6 

Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S7 

betrekking tot het opstellen 
diverse conceptcontracten;  

• signaleren van kansen en 
bijdragen geleverd ter 
verbetering van de 
bedrijfsvoering 

• contacten met derden 
onderhouden betreffende de 
operationele uitvoering 

• signaleren van commerciële 
kansen en bijdragen geleverd ter 
verbetering van de bedrijfsvoering 

Publiek   • vanuit opdracht plannen, 
voorbereiden en uitvoeren van 
recreatieve en educatieve 
activiteiten 

• bijdragen aan ontwikkelen en 
verbeteren van programma’s 
en producten op het 
aandachtsgebied 

• operationeel sturing geven aan 
recreatieve, educatieve en 
voorlichtingsactiviteiten van 
een afgerond 
organisatieonderdeel, inclusief 
beheerbudget en rapportages 
en jaarplannen; zorg voor 
uitvoering 

• bouwen en onderhouden van 
relatienetwerk; signaleren 
kansen voor organisatie-
onderdeel of afgerond 
taakgebied; vertegen-
woordigen organisatie naar 
externe partijen 

Ecologie  • in opdracht bijdragen aan het 
verzamelen van gegevens ten 
behoeve van inventarisatie- 
en monitoringplannen 

 

• vanuit opdracht plannen en 
uitvoeren van 
inventarisaties en 
verwerken van gegevens ten 
behoeve van inventarisatie- en 
monitoringplannen 

 

• uitvoeren van inventarisatie- 
en monitoringsactiviteiten 
organisatie(onderdeel) 
conform kaders en afspraken; 
coördinatie monitorings-
activiteiten externen 

• signaleren vanuit verzamelde 
data problemen en voorstellen 
doen voor verbetering 

 
 
 
 

 Speelruimte/ Kaders  Speelruimte/ Kaders Speelruimte/ Kaders Speelruimte/ Kaders 
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 Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S4 

Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S5 

Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S6 

Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S7 

 • algemene werkafspraken, 
regels en voorschriften 
bepalen de uitvoering van 
het werk  

• keuzemogelijkheden uit 
meerdere bekende 
mogelijkheden na 
beoordeling van de situatie; 

• beslissingen op basis van 
eenduidige keuzefactoren 
die elkaar niet beïnvloeden  

• beoordeling van uitgevoerde 
werkzaamheden op 
voortgang, volledigheid en 
juistheid, en op de naleving 
van regels en afspraken 

• algemene werkafspraken, 
regels en voorschriften 
bepalen de uitvoering van het 
werk  

• keuzemogelijkheden uit 
meerdere bekende 
mogelijkheden na beoordeling 
van de situatie; 

• beslissingen op basis van 
begrensde keuzefactoren 
die elkaar maar weinig 
beïnvloeden  

• beoordeling van uitgevoerde 
werkzaamheden op aanpak, 
voortgang, volledigheid en 
juistheid, en op de naleving 
van regels en afspraken 

• algemene werkafspraken, 
regels en voorschriften bepalen 
de uitvoering van het werk  

• vrijheid om na interpretatie 
van gegevens consequenties 
van bekende of minder 
bekende oplossingen tegen 
elkaar af te wegen en 
hieruit een keuze te maken 
waarbij nog geen sprake is 
van het bedenken van 
nieuwe oplossingen 

• beslissingen op basis van 
niet duidelijk begrensde 
keuzefactoren die elkaar 
onderling inhoudelijk 
beïnvloeden en zelf afwegen 
welke samenhangende 
keuzefactoren inhoudelijk 
van toepassing zijn en in 
welke situatie. 

• beoordeling van uitgevoerde 
werkzaamheden op aanpak, 
voortgang, volledigheid en 
juistheid, en op de naleving van 
regels en afspraken 

 
 
 
 
 
 
 
 

• algemene werkafspraken, regels 
en voorschriften bepalen de 
uitvoering van het werk 

• keuzemogelijkheden in aanpak en 
werkwijze, waarbij eigen inzicht 
en interpretatie van 
omstandigheden een 
belangrijke rol spelen 

• beoordeling van resultaten aan 
de hand van vooraf gestelde 
specificaties en normen 

Kennis & Vaardigheid Kennis & Vaardigheid Kennis & Vaardigheid Kennis & Vaardigheid 
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 Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S4 

Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S5 

Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S6 

Medewerker Natuur- en 
Terreinbeheer S7 

• vaktechnische 
uitvoeringsgerichte kennis 
op het gebied van bos- en 
natuurbeheer, recreatieve 
voorzieningen en 
cultuurhistorische 
elementen  

• inzicht in de 
organisatorische en 
functionele verhoudingen 

• vaardigheden in het 
klantvriendelijk te woord 
staan van derden 

• vaktechnische 
uitvoeringsgerichte kennis op 
het gebied van natuurbeheer, 
recreatieve voorzieningen en 
cultuurhistorische elementen  

• inzicht in de organisatorische 
en functionele verhoudingen 

• vaardigheden in het geven 
van voorlichting aan en 
begeleiden van groepen en 
in het klantvriendelijk te 
woord staan van derden 

• algemene vaktechnische 
kennis op het gebied van 
natuurbeheer, recreatieve 
voorzieningen en 
cultuurhistorische elementen  

• inzicht in de organisatorische 
en functionele verhoudingen 

• vaardigheden in het geven van 
voorlichting aan en begeleiden 
van groepen en in het 
klantvriendelijk te woord staan 
van derden 

 

• (vaktechnische) kennis van de 
processen van natuurbeheer en 
aanverwante processen 

• inzicht in de organisatorische en 
inhoudelijke samenhangen in 
relatie tot het aandachtsgebied 
natuurbeheer  

• coördinerende, improviserende, 
communicatieve en/of 
organiserende vaardigheden 

• vaardigheid in opstellen van 
plannen, evaluaties en 
rapportages en monitoren en 
uitvoeren van beheerprocessen 

Contacten Contacten Contacten Contacten 

• informatie uitwisselen, 
verkrijgen, overdragen of 
toelichten van gegevens ten 
behoeve van de voortgang 
van de werkzaamheden 
en/of het toelichten van 
gegevens aan derden 

• informatie uitwisselen, 
verkrijgen, overdragen of 
toelichten van gegevens ten 
behoeve van de voortgang 
van de werkzaamheden en/of 
het toelichten van gegevens 
aan en het voorlichten van 
derden 

• informatie uitwisselen, 
verkrijgen, overdragen of 
toelichten van gegevens ten 
behoeve van de voortgang van 
de werkzaamheden en/of het 
toelichten van gegevens aan en 
het voorlichten van derden 
 

• (samen)werken aan een 
gemeenschappelijk gewenst 
resultaat met partijen die eigen 
belangen hebben 

• informatie uitwisselen, verkrijgen, 
overdragen of toelichten van 
gegevens ten behoeve van de 
voortgang van de werkzaamheden 
en/of het toelichten van 
gegevens aan derden 

 
 
 




