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PROJECTLEIDER NATUURGEBIED DE MAASHORST 
GEMEENTE MAASHORST 

Gemeente Maashorst 
De gemeenten Landerd en Uden gaan vanaf 1 januari 2022 samen verder 
als één nieuwe gemeente, de gemeente Maashorst. De gemeente 
Maashorst heeft ongeveer 60.000 inwoners en beslaat ruim 107 vierkante 
kilometer. Met zes krachtige kernen en een sterke identiteit. Gelegen in en 
om natuurgebied De Maashorst kan de nieuwe gemeente zich met recht 
het hart en de longen van Noordoost-Brabant noemen. Een groene 
gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en 
werkgelegenheid. Een gemeente die ertoe doet in de regio, die iets te 
vertellen heeft en daardoor goed voor haar inwoners kan zorgen. Een 
gemeente waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en 
recreëren. Waar inwoners, ondernemers, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties de ruimte en de kans krijgen om hun 
omgeving nog fijner te maken. Waar nodig het gemeentebestuur krachtig 
optreedt om de veilige en prettige leefomgeving in de gemeente te 
behouden.    
 
Bestuur en organisatie 
De gemeente Maashorst staat midden in de maatschappij. Ze bepalen 
koers, zijn er als het nodig is en laten los waar het kan. Ze geloven in de 
kracht en het talent van haar inwoners, ondernemers, organisaties en 
collega’s. Die benutten ze ook graag. Daar waar nodig bieden ze maatwerk 
en zijn ze flexibel en wendbaar. Ze tonen lef, zijn ondernemend en 
resultaatgericht. Dit doen zij vanuit een drietal domeinen.  
Download hier meer informatie over de besturingsfilosofie- en 
organisatiefilosofie.   
 
Voor het domein Ruimte zijn wij op zoek naar een projectleider 
natuurgebied De Maashorst. 
 

Het team 
Het domein Ruimte bestaat uit 7 teams. Een van de teams is het team 
Groene Leefomgeving. De kerntaak van dit team is het beleid, beheer en 
onderhoud van groen en landschap en is verder onder te verdelen in: 

- Beleid, beheer, uitvoering en onderhoud van projecten; 
- Advies ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningen; 
- Projectleiding en -bureau natuurgebied Maashorst; 
- Klachten en meldingen. 

20 enthousiaste medewerkers zetten zich hier dagelijks voor in.  
Je gaat werken bij het team Groene Leefomgeving, cluster Maashorst. 
Samen met een beleidsadviseur, communicatieadviseur en een 
toezichthouder werk je aan het beheer en ontwikkeling van het gebied.  
 
Natuurgebied De Maashorst 
Een prachtig natuurgebied in het midden van de gemeente, wat een 
prominente plek inneemt in de toekomstvisie van de gemeente. 
Maashorst. De gemeente Maashorst werkt hierin nauw samen met de 
gemeenten Oss en Bernheze, Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en 
Maas.  De afgelopen jaren hebben de provincie en de partners flink 
geïnvesteerd in het gebied. De ambitie is om het natuurgebied te 
ontwikkelen tot een nationaal natuurpark. 
  
Wat ga je doen? 
Nu is het moment daar om de ontwikkeling van het gebied samen verder 
te brengen. Jij neemt daarin namens de gemeente Maashorst de regie. Je 

doet dit voor en samen met de regio!  Dat is ook meteen het bijzondere 
aan jouw functie.  
 

Geerts & Partners is voor de gemeente Maashorst op zoek naar een ervaren en daadkrachtige projectleider. 
Ben jij de groene troef waarmee we het natuurgebied Maashorst verder kunnen ontwikkelen? 

 

Sta jij achter deze kernwaarden? 

 Ondernemend & lef 

    Omgevingsbewust 

   Samen 

  Eigenaarschap 

  Open 
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De Maashorst is een gebied van en voor veel verschillende groepen. Jij 
zorgt dat al hun belangen worden meegewogen, dat er draagvlak ontstaat 
voor de nieuwe plannen én dat die ook daadwerkelijk gerealiseerd 
worden. Je bent het gezicht van het project en coördineert de inhoudelijke 
kant. Als projectleider voer je het overleg met de verschillende 
stakeholders, waaronder gebruikers en gebiedspartijen. Je regisseert de 
afstemming en samenhang tussen dit project en de in- en externe partijen 
en belanghebbenden. Samen met je directe collega’s draag je zorg voor de 
uitvoering van gemaakte afspraken in de regio. Hoe je dat doet? Dat laten 
we graag aan jou. We zijn benieuwd naar je frisse ideeën. Ook zorg je 
samen met de marketeer voor branding van de Maashorst.  
Kortom: je bouwt aan het onderlinge vertrouwen en geeft nieuw elan aan de 
samenwerking. 
 
Persoonlijk profiel 
Je herkent je in de kernwaarden van de gemeente. Je bent een stevige 
projectleider, een netwerker, die relaties weet te benutten. Je bent flexibel, 
denkt in kansen en mogelijkheden, ondernemend. Je toont lef & durf en 
bent creatief & innovatief. Je beschikt over een goed gevoel voor politiek-
bestuurlijke verhoudingen, schakelt makkelijk en beweegt je soepel door 
organisaties. Je hebt een helicopterview en bent open & transparant. 
Daadkrachtig en resultaatgericht. 
 
Wat breng je mee? 

- HBO/WO werk- en denkniveau 
- Ruime ervaring als projectleider gebiedsontwikkeling 

 
Maashorst biedt: 
Werken in een splinternieuwe gemeente met zes bruisende kernen, 
omgeven door natuur. Nieuw zijn, betekent dat niet alles vastligt en er 
ruimte is om mee te denken en te bouwen.  

Een mooi moment om in te stappen! Daar hoort ook een passend salaris 
bij. Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal  
€ 5.169, - bruto per maand bedraagt, (schaal 11) op basis van een  
36-urige werkweek. Aanvullend een vrij besteedbaar keuzebudget van 
17,05% van je salaris, opleidingsmogelijkheden, ondersteuning om prettig 
thuis te werken en met collega’s in een informele sfeer samen te werken.  
 
Kies jij voor Maashorst? 
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan uiterlijk 
voor 10 januari 2022 en upload je sollicitatie via onze website: 
https://www.geerts-partners.nl/vacatures. 
 
Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit 
voor een online voorgesprek met Carelien Liebrecht, senior-adviseur.  
De voorgesprekken (online) vinden plaats op 12 en 13 januari 2022. De 
gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 3 en 4. 
 
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Carelien Liebrecht, 
bereikbaar op 06 21 29 76 33 of 013 20 71 00 06. 
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
 
 
   

 

     € 5.169, - max. bij 36 uur 

         IKB 17,05% 

    Organisatie in opbouw 

     Projectleider natuurgebied 

Geboden wordt: 
 

     € 5.169, - max. bij 36 uur 

         IKB 17,05% 

    Organisatie in opbouw 

     Projectleider natuurgebied 


