
 

Je Overijsselse hart zegt dat de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van onze provincie 

de moeite waard zijn om te beheren, beschermen en ontwikkelen. Je hart zegt ook dat jij het beste van jezelf 

wilt geven om onderdeel te zijn van deze beweging. Wij werken met passie aan de toekomst voor mens, plant 

en dier in Overijssel. Het goede Overijsselse leven in het best mogelijke landschap. Dat is waar wij elke dag 

voor gaan, samen met vrijwilligers, inwoners en organisaties. En dat is machtig mooi werk.  

Wij zijn Landschap Overijssel. 

 

Aan de slag als vrijwilliger 

De vrijwilliger inventariseert en registreert autochtone soorten op oude groeiplaatsen. Deze locatie plots 

bereidt Landschap Overijssel voor. Aan de hand van deze digitale kaart ga je met een tablet het veld in en 

determineer en registreer je de soorten in het plot. 

We zien het als een mooie uitdaging diverse taken specifiek door vrijwilligers uit te laten voeren. Het werk 

is niet alleen leuk, het is tevens een mooie kans voor vrijwilligers om hun steentje bij te dragen aan de na-

tuur in eigen omgeving.  

Wat je doet 

Na je opleiding voer je onder leiding van de project coördinator van Landschap Overijssel bovenstaande 

werkzaamheden uit. Daardoor komen exacte data en locaties beschikbaar ten behoeve van soortgericht be-

heer. 

Wie je bent 

 Je steekt graag samen met een ander de handen uit de mouwen. Je werkt in een duo. 

 Je bent beschikbaar tussen ca. april en september voor het veldwerk. 

 Je hebt de intentie om deze taak meerdere jaren uit te voeren. Wij vragen dit omdat we investe-

ren in jouw opleiding. 

 Je beschikt over enige kennis en/of hebt belangstelling voor de inheemse flora. 

 Je bent bereid (interne) scholing te volgen en deel te nemen aan bijeenkomsten die van belang 

zijn voor het uitoefenen van de functie. 

 Je bent nauwkeurig en hebt een goed oog voor detail en bezit rechercheurs kwaliteiten. 

 Je werkt makkelijk met digitale middelen en plant je eigen werk 

 Je bent goed van lijf en leden en struint makkelijk een dagdeel door de natuur en buiten de be-

gaanbare paden. 

 Je hebt de beschikking over een rijbewijs B en een auto. Veel oude groeiplaatsen zijn via het 

openbaar vervoer onbereikbaar. 

 Je hebt geen moeite met het opvolgen van werkafspraken en houdt je aan de gedragsregels in de 

terreinen. 

 Je staat achter het beleid van Landschap Overijssel of bent bereid je daaraan te conformeren.  

Wat je eruit haalt 

Je komt terecht in een organisatie waarin we elkaar motiveren om het beste uit jezelf te halen. Je gaat aan 

de slag in een gezonde werkomgeving en komt op bijzondere plekken. Je helpt mee om historisch gene-

tisch materiaal veilig te stellen en draagt daarmee bij aan de bescherming van onze biodiversiteit. 

Tijdens het werk ontmoet je veel nieuwe mensen die gewend zijn om samen te werken en elkaar te inspire-

ren. 

Vrijwilliger Monitoren wilde bomen en struiken 



Wat wij jou bieden 

 We stellen de benodigde middelen beschikbaar voor het werk.  

 Een reiskosten vergoeding  

 Een ongevallenverzekering (WA) en bemiddeling bij een gemeentelijke vrijwilligersverzekering. 

 (Interne) scholing en bijeenkomsten gerelateerd aan je functie. 

 Uitnodiging voor vrijwilligersbijeenkomsten 


