
 

Ook bijdragen aan een mooie natuur in Nederland?  Dan is deze functie interessant voor jou! 

Spin in het web gezocht: officemanager (m/v) 

voor 28 - 32 uur per week  

 

Hou je ervan om de spin in het web te zijn? Met al je collega’s te werken en hen optimaal te 
ondersteunen? We hebben zo’n veelzijdige functie voor je! En ook nog eens bij een organisatie in het 
hart van de natuurbescherming van Nederland. 

Wij werken voor de zes ‘terreinbeherende organisaties’, oftewel Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, de Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit,  het Rijksvastgoedbedrijf en 
het Natuurnetwerk Gemeenten. Samen bezitten ze bijna alle bos- en natuurgebieden in Nederland.  

Het doel van de VBNE is om de professionals in het natuurbeheer verder te helpen. Met 
praktijkadviezen, kennisdagen, opleidingen, webinars, bijeenkomsten. We ondersteunen 
gezamenlijke subsidieregelingen, faciliteren overleg, kortom; we zorgen ervoor dat iedereen in de 
natuursector zijn/haar werk steeds beter kan doen. Kijk voor de activiteiten op www.vbne.nl. 

 
Wat ga je doen? 
 
Jouw taak is het om ervoor te zorgen dat je VBNE-collega’s hun werk kunnen doen. Jij zorgt dat de 
administratie op orde is, afspraken worden gemaakt en het kantoor lekker draait omdat jij de zaken 
goed hebt geregeld.  Dat is de centrale opgave in jouw takenpakket.  
 
Je zorgt  voor de secretariële en administratieve ondersteuning van je collega’s. Dat is in onze kleine 
organisatie een breed takenpakket. Van afspraken plannen tot het ondersteunen van projecten. 
Je beheert de algemene inboxen en handelt een deel daarvan zelfstandig af, denk aan allerlei  
informatieverzoeken. Jij krijgt mensen als eerste aan de telefoon of in je mailbox; de boswachters 
met vragen, de ecologen die een rapport willen of de mensen die namens ons in een waterschap 
zitten. 
 
Daarnaast doe je een deel van de financiële administratie, samen met een extern bureau. Je bent het 
eerste aanspreekpunt voor gasten die komen vergaderen en regelt dus ook de facilitaire zaken. Ook 
ben je betrokken bij de communicatie, zo onderhoudt je de website, in samenwerking met je 
communicatie-collega. Je regelt de organisatie van interne en externe bijeenkomsten en activiteiten. 
Dus af en toe een dag het veld in zit in je takenpakket! 
 

Wie ben jij? 

Je bent een ervaren officemanager, met rust, overzicht en organisatietalent. Je kunt goed prioriteren 
en hebt goed in de gaten wat ‘nu’ echt moet en wat even kan wachten. Bij ad-hoc-werkzaamheden 
kan je snel inspringen, ze krijgen je niet gauw gek. 

http://www.vbne.nl/


Je werkt zelfstandig en denkt altijd even vooruit. Je bent een gastheervrouw en ziet snel wat er nodig 
is. Voor je collega’s ben je een prettig aanspreekpunt, je hebt een open houding voor vragen. En we  
springen voor elkaar in als dat nodig is.  

 

Wat breng je mee?  

✓ Je hebt mbo/hbo werk -en denkniveau op het gebied van officemanagement. 

✓ Je hebt ruime ervaring in het runnen van een secretariaat  

✓ Je kent alle voorkomende programma’s van Microsoft, ook Excel en ppt. Hebt bij voorkeur 

ook ervaring in het werken met Exact en met een CMS. Of je kan dit snel leren. 

✓ Je kan zelfstandig werken, hebt overzicht over een breed scala aan werkzaamheden. 

✓ Je kan plannen en organiseren, bent flexibel en nauwkeurig. Klantgericht en integer. 

✓ En vooral; je bent een leuke collega! 
 

Wat bieden wij?  

Een uitdagende en veelzijdige functie in klein en informeel team. De functieomvang is 28 - 32 uur per 
week. De functie is gewaardeerd in schaal 6 (max 3901 euro bij 37 uur per week). De VBNE volgt de 
cao Bos en Natuur, deel De Landschappen:  zie salaristabel 2023  Je salaris is mede afhankelijk 
van je werkervaring. Je krijgt eerst een jaarcontract, met uitzicht op vast.  

We zijn een klein en betrokken team van tien mensen. En tegelijk hebben we bijna 3000 collega’s: 
veel werk vindt plaats in werkgroepen en commissies die bestaan uit vertegenwoordigers van de 
leden. We hebben dus veel externe contacten, zijn breed in onze deskundigheid, werken met en voor 
mensen uit alle organisaties om ons heen.   

Onze werkplek is naast station Driebergen-Zeist. We maken graag lunch-wandelingen in onze mooie 
omgeving. Je krijgt een laptop en telefoon en de faciliteiten voor thuiswerken zijn prima. 

 

Wat is de planning? 
We krijgen je brief graag uiterlijk op 29 januari, maar liever nog zsm. 
1e gespreksronde: woensdag 1 februari. Dit zijn korte onlinegesprekken via Teams. 
2e gespreksronde: maandagmiddag 6 februari. Live op in ons kantoor te Driebergen. 
 
Meer informatie 
Meer diversiteit in de samenstelling van ons team vinden we belangrijk. Het maakt ons niet uit waar 

je geboren bent, van wie je houdt en waar je in gelooft. Wij zijn vooral geïnteresseerd in jouw kennis, 

kunde, ervaring en talenten en wat je daarmee voor onze organisatie kunt betekenen.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vera Dalm, directeur VBNE (06 2083 9048) of 
Anke Kappers, de huidige officemanager. (06 1979 5164). Ook kan je een uitgebreide 
functieomschrijving opvragen bij Anke, via a.kappers@vbne.nl. 
 
 
 
Mail je sollicitatiebrief met CV op uiterlijk 29 januari 2023 naar Anke Kappers, ons secretariaat – 
a.kappers@vbne.nl.  Vermeld in de onderwerpregel ‘officemanager’.  

https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/salaristabel-odls-per-01-01-2022-en-2023.567581.pdf
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