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Q&A FUNCTIE BEHEERDER 

 

 
 
 
 
 
Als beheerder kom je te werken binnen het team Beheer waar Adriaan van Koeverden leiding aan geeft. 
We stelden Adriaan enkele vragen over onder andere de functie, de werkplek, de sfeer binnen het team en 
uitdagingen die de beheerder te wachten staan. Lees hieronder zijn persoonlijke antwoorden. 
 
DE FUNCTIE 
 
Wat is het allerleukste aan deze functie? 
De afwisseling van het werk. Je bent op veel vlakken bezig. zowel groene, technische als praktische 
zaken. En bovenalwerk je met mensen.  
 
Wat maakt deze functie anders dan andere?  
De werkzaamheden zijn een prettige afwisseling tussen buiten en binnen werken. Op het ene moment 
ben je met natuur bezig en het andere moment met het begeleiden van grote evenementen.  
 
Waarom kiest iemand juist voor deze plek bij dit bedrijf? 
Het is nooit saai, er is altijd iets te doen. Daarnaast heb je een behoorlijke mate van vrijheid. Je kunt zelf 
accenten leggen in de functie en krijgt ook de vrijheid om knopen door te hakken. Binnen het team is 
dat ook zo. De een houdt zich meer bezig met de technische kant van het vak, een ander weer met de 
groene kant.   
 
Hoe is de vacature ontstaan? Is het vervanging, groei of reorganisatie? 
Het is vervanging van een collega die na vele jaren met pensioen gaat. Het verloop is minimaal omdat 
het een hele leuke baan is.  
 
Wat gaat er mis als deze vacature niet wordt ingevuld? 
Deze plek moet echt ingevuld want Spaarnwoude Park is een groot gebied waar veel gebeurt en waar 
veel partijen aandacht vragen. In eerste instantie de gebruikers, maar denk bijvoorbeeld ook aan 
aannemers of vrijwilligers.  
 
DE PLEK 
 
Hoe ziet het kantoor er uit? 
We hebben een klein knus kantoor. Met drie kantoorruimtes en één grote ruimte voor boswachters 
toezicht. Daarnaast is er een kleine kantine en een kleine vergaderzaal. Het kantoor ligt naast het 
hoofdkantoor.  
 
Wat is er fijn aan de werkplek? 
Iedereen die voor recreatieschap Spaarnwoude werkt, doet dit vanuit deze locatie. Zowel boswachters 
als onderhoudsmedewerkers. Hierdoor heb je veel onderling contact en zijn er korte lijntjes.  
 
Wat vind je bijzonder aan de omgeving van de werkplek? 
Het kantoor bevindt zich midden in recreatiegebied Spaarnwoude Park, een prachtige natuurlijke 
omgeving. Je werkt dus midden in het groen. 
 
Wat is de dresscode binnen het bedrijf?  
Binnen het team zijn we casual gekleed, maar we hebben wel werkschoenen. Deze krijg je van onze 
organisatie , want veiligheid staat voorop.  
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DE CULTUUR 
 
Hoe ziet het team er uit? 
Het beheerteam bestaat uit mannen, die allemaal ouder dan veertig zin. We werken veel samen met de 
boswachters. In dat team zitten wat jongere mensen en ook enkele vrouwen. Er heerst een joviale sfeer 
met veel humor. Het is vertrouwd, je kunt dingen tegen elkaar zeggen. De mix is gezellig en leuk. We 
hebben wat voor elkaar over.  
 
Op welke manier wordt er leiding gegeven? 
Je krijgt veel vrijheid, binnen de kaders die het management aangeeft. Je kunt bijvoorbeeld je eigen tijd 
indelen zolang je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen werkzaamheden. 
 
DE KANDIDAAT 
 
Wat is dé must have van de ideale kandidaat? 
De ideale kandidaat is niet op de mond gevallen en kan goed mensen te woord staan. Bijvoorbeeld 
aannemers aansturen en zo nodig corrigeren. Je moet dus wel sterk in je schoenen te staan.  
 
Wat moet de ideale kandidaat echt niet meebrengen? 
De ideale kandidaat is niet verlegen, gaat problemen niet uit de weg en is geen einselganger. 
 
Hoe ziet de persoonlijkheid van de ideale kandidaat eruit? 
De ideale kandidaat is een rustig persoon en past uiteraard goed in het team. Gevoel voor humor vinden 
wij belangrijk; net zoals natuurlijk gezag. De nieuwe collega moet zich makkelijk tussen de mensen 
kunnen bewegen.  
 
Waar is de ideale kandidaat nu werkzaam en in welke functie? 
Hij of zij is bijvoorbeeld beheerder of opzichter bij een organisatie als Staatsbosbeheer, 
Natuurmomenuten of Landschap Noord-Holland. Het is iemand die leiding geeft. Bijvoorbeeld als 
meewerkend voorman, met verstand van inhoud en cijfers.  
 
Wat moet de ideale kandidaat toevoegen aan het team? 
Er zitten gelukkig al veel groene mensen in het team. Een technische achtergrond zou prettig zijn, net als 
ervaring met aannemers.  
 
Is er een specifieke uitdaging die de ideale kandidaat moet aangaan? 
Het recreatiegebied leren kennen is een uitdaging. Het gaat om een groot gebied met specifieke 
gebiedjes en onderwerpern die extra zorg vragen: natuurinclusieve recreatie met natuurontwikkelingen 
en natuurprojecten. Ecologisch beheer en het vergroten van de biodiversiteit zijn ook zeker een 
uitdaging.  
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