
   

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEPROFIEL 
 
 

Landschap Overijssel 
Directeur-bestuurder (0,8 fte) 

 

Werken voor een waardevol landschap 
 

 
 
Standplaats:  Dalfsen   
 

 
1. ORGANISATIE 
 
Landschap Overijssel werkt met 54 medewerkers en een jaarbudget van circa 8 miljoen euro aan het 
behoud, beheer en versterking van de kwaliteit van landschap en natuur in Overijssel. Landschap 
Overijssel beheert circa 5.900 hectare natuurgebied, adviseert en ondersteunt andere organisaties, 
ondernemers en particulieren op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en is intensief 
betrokken bij het provinciaal en lokaal beleid inzake natuur- en landschapsontwikkeling. 
 
Landschap Overijssel heeft momenteel met een aantal ontwikkelingen te maken die van belang zijn 
voor de nieuwe directeur-bestuurder. 
 
Externe ontwikkelingen 

 klimaatverandering en daardoor een wateropgave, zorg om biodiversiteit en noodzaak tot 
energietransitie; 

 maatschappelijke verdeeldheid en daardoor een grotere noodzaak voor het vinden van 
voldoende draagvlak in de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan recente discussies 
over bomenkap of faunabeheer;  

 de toenemende en dikwijls met elkaar strijdende ruimteclaims t.b.v. landbouw, natuur, 
landschap, water, wonen, ondernemen, infrastructuur en energietransitie; 

 transitie van de landbouwsector, o.a. vanwege de stikstofcrisis; 

 de verbinding realiseren tussen georganiseerde burgerinitiatieven en de overheden daar 
waar deze gaat over inrichting van ons landschap; 

 onafhankelijker worden van subsidies van de overheid en een minder politiek kwetsbare, 
stabiele en duurzame inkomstenstroom realiseren.  

 



   

 

 

 

 

 

 

Interne ontwikkelingen  
In 2018 is er een ontwikkelingsrichting voor de organisatie aangegeven; een organisatie die continu 
in beweging is en zich aansluit bij de dynamische samenleving. Een organisatie die open, eerlijk, 
laagdrempelig, taakvolwassen en een grote mate van betrokkenheid heeft. Dit vraagt om een 
organisatie die wendbaar, slagvaardig en met een open blik en positief naar buiten gericht is. Deze 
ontwikkeling is inmiddels mooi op weg. De nieuw te benoemen directeur-bestuurder zal dit traject 
vervolg geven. De organisatie moet blijven ontwikkelen om een effectieve spil te kunnen zijn en 
blijven in een complex netwerk van uiteenlopende organisaties en belangen.  
 
Verwacht wordt dat de organisatie zijn wendbaarheid verbetert, zich verder professionaliseert en 
‘nieuwe zakelijkheid’ aan de dag legt, gecombineerd met een grotere gerichtheid op haar impact en 
resultaten. Leden van het managementteam acteren inmiddels op hun werkgebied ook op 
bestuurlijk niveau. De nieuwe directeur-bestuurder steunt hen daarin en voegt er vanuit een breder 
perspectief een dimensie aan toe.  

 
Organisatie 
Landschap Overijssel is een stichting. De professionele werkorganisatie staat onder leiding van een 
directeur-bestuurder. Het MT van Landschap Overijssel bestaat uit twee leden. Binnen de organisatie 
werken 54 medewerkers. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die uit 6 leden bestaat. Meer dan 
7000 vrijwilligers helpen Landschap Overijssel actief mee; het zijn allemaal mensen die zich in hun 
vrije tijd inzetten voor de natuur in Overijssel, omdat ze dat belangrijk én leuk vinden. 
 
Naar de website: https://www.landschapoverijssel.nl 
 
 
2.  PROFIEL 
 
Landschap Overijssel zoekt allereerst en vooral een verbinder; een man of vrouw die oprecht 
geïnteresseerd is in anderen, waar zij vandaan komen en wat hen aan het hart gaat, en die 
gemakkelijk ‘het goede gesprek’ aangaat. U bent echter op meer fronten een ‘verbinder’. U bent 
iemand die herkent wat er buiten gebeurt, steeds de samenhang ziet en verbindingen legt tussen 
externe ontwikkelingen en kansen en de interne ontwikkelingen en mogelijkheden. U weet als geen 
ander dat de prestaties van de eigen organisatie alsmede de samenwerkingsbekwaamheid van 
medewerkers bepalend zijn voor de positie en gunfactor van Landschap Overijssel en geeft daar op 
een inspirerende en uitnodigende wijze sturing aan. 
 
U kunt er van genieten om uw kennis en ervaring ten aanzien van het aansturen van organisaties te 
delen met het MT en Landschap Overijssel zo te laten ontwikkelen. U krijgt ook energie door niet 
altijd zelf op de voorgrond te staan, maar de anderen in positie te brengen om optimaal te 
functioneren. U bent een coachend leider voor het managementteam, geeft ontwikkelingsgericht, 
laagdrempelig en toegankelijk leiding aan de organisatie en laat ruimte aan professionals. U straalt 
rust uit en staat een gezond evenwicht voor tussen inspanning en ontspanning. 



   

 

 

 

 

 

 

Met uw bestuurlijke en zakelijke netwerk bent u een aanvulling en voegt u een extra dimensie toe 
aan het al bestaande netwerk van Landschap Overijssel. Hiermee draagt u bij aan de verbindende 
functie die Landschap Overijssel vervult en die andere partijen niet zo gemakkelijk kunnen vervullen, 
omdat hun achterban of beperkte werkgebied dat minder toelaat. 
 
 
3. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 u bent eindverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de organisatie en het realiseren van 
de strategische koers van Landschap Overijssel; 

 u heeft academisch werk- en denkniveau; 

 u heeft visie op het complexe krachtenveld van natuur en landschap en bent daarin wendbaar en 
toch koersvast; 

 u beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 

 u heeft een uitstekend relevant bestuurlijk en zakelijk netwerk in Overijssel; 

 u bent toegankelijk, verbindend, open en transparant; 

 u geeft leiding aan het managementteam en weet hen te stimuleren en te coachen; 

 u bent een strategisch denker en doener met een heldere visie op de externe- en daarmee 
samenhangende interne ontwikkeling van Landschap Overijssel; 

 u beschikt over een uitstekend inlevingsvermogen; 

 u bent maatschappelijk betrokken en heeft aantoonbare affiniteit met de natuur; 

 u heeft een brede blik op natuur, landschap, recreatie, water, landbouw en cultuurhistorie; 

 u weet uitermate goed om te gaan met verschillende belangen en partijen in het speelveld; 

 u beschikt over innovatiekracht; 

 u bent boegbeeld waar nodig, maar gunt dit van nature ook aan anderen.  
 

 
4. LANDSCHAP OVERIJSSEL BIEDT U 
 
Een inspirerende werkomgeving met betrokken mensen die liefde hebben voor het gebied en waar 
een familiecultuur heerst. Het betreft een parttime functie met goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in functieschaal 11 of 12. De inschaling is afhankelijk 
van de opgedane opleiding en ervaring en de aansluiting op het functieprofiel. De cao Bos en Natuur, 
ondernemingsdeel De Landschappen is van toepassing (www.vbne.nl). De aanstelling is in eerste 
instantie voor 5 jaar, waarna er een evaluatie zal plaatsvinden. 
 

http://www.vbne.nl/


   

 

 

 

 

 

 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
mr. Erik Traas 
Executive consultant 
06-22420742 
 
 


