
 

 

Landschapsbeheer Drenthe is op dit moment op zoek naar een enthousiast lid voor de 

Raad van Toezicht 

 Met ingang van maart 2020 is er een plaats beschikbaar in de Raad van Toezicht (RVT) van 
Landschapsbeheer Drenthe. De RVT heeft een toezichthoudende rol, maar zal en wil in de 
‘dagelijkse’ praktijk betrokken zijn bij de koers en het beleid van de stichting. Gelet op de huidige 
samenstelling zijn wij op zoek naar een toezichthouder met kennis van landschap, natuur en 
cultuurhistorie. Bekijk voor algemene informatie en de gevraagde competenties het Werkprofiel-
RVT-Landschapsbeheer-Drenthe. 

 
Landschapsbeheer Drenthe staat voor de kwaliteit van het landschap en de daarin aanwezige natuur, 
en de betrokkenheid daarbij van mensen. Daartoe ontwikkelen wij uitvoeringsprojecten en 
ondersteunen wij bewonersinitiatieven. Landschapsbeheer Drenthe heeft, naast projecten, in 2012 
gekozen voor de koers ‘Streekbeheer’ door en met bewoners. Dit houdt in dat er is geïnvesteerd in 
de initiëring en de facilitering van bewoners die zelf aan de slag willen met hun eigen (groene) 
leefomgeving. In Drenthe zijn veel mensen die zich hiervoor (willen) inzetten. Dit uit zich dan ook in 
een jaarlijkse groei in het aantal vrijwilligers dat wordt ondersteund door Landschapsbeheer 
Drenthe. Maar ook investeren in het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan de kwaliteit van 
het landschap en de daarin aanwezige natuur blijft noodzakelijk om de waardevolle 
landschapskwaliteit, biodiversiteit en Drentse identiteit en cultuurhistorie voor de toekomst te 
borgen. De samenleving en de positionering van Landschapsbeheer Drenthe daarin is zeer 
dynamisch. Redenen om kritisch te blijven kijken naar de koers en de invulling van het beleid. 

Vacature 

Er is ruimte voor een toezichthouder met kennis van landschap, natuur en cultuurhistorie. De 
vacature is ontstaan wegens het vertrek van een lid met deze expertise. Met de invulling van de 
vacature bestaat de Raad van Toezicht uit vijf personen. 

NB: de RVT is een onbezoldigde functie. Reis- en onkosten worden wel vergoed. 

Landschapsbeheer Drenthe wordt voor het overgrote deel gefinancierd door de provincie Drenthe en 
de gemeenten en krijgt een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De RVT leden kunnen een 
actieve invulling geven aan het signaleren van kansen voor projecten met overige 
financieringsbronnen en ondersteuning bieden in het verzilveren van deze mogelijkheden. In de 
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vertegenwoordiging van de sectoren Openbaar bestuur, maatschappelijk/sociaal, agrarisch, financiën 
en fondsenwerving is de Raad van Toezicht reeds voorzien. 

Procedure 

De procedure is voorlopig opgeschort. Solliciteren is momenteel niet mogelijk.  
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