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Utrecht Natuurlijk zoekt  
 

Raad van Toezicht leden 
 

Over Utrecht Natuurlijk 
Utrecht Natuurlijk brengt jong en oud in contact met natuur. Onze vijf stadsboerderijen en zes 
stadstuinen zijn natuureducatie centra waar Utrechters van alle leeftijden kunnen leren, recreëren, 

spelen, werken, initiatieven ontplooien en elkaar ontmoeten. Wij organiseren activiteiten, 

cursussen en evenementen. We bieden de leerlingen van het basisonderwijs een uitgebreid 
natuureducatie programma. We laten zien hoe mooi en waardevol de natuur is, hoe we leven met 

dieren, hoe het verbouwen van gewassen en tuinieren ons leven verrijkt en hoe we daarmee ook 
kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Een groot aantal (maatschappelijke) organisaties 

levert een incidentele of structurele bijdrage aan het programma op onze locaties. Zo dragen we 
samen met de Utrechters bij aan een groene, leefbare en duurzame stad. 

We, dat zijn ca 100 medewerkers en ca 300 vrijwilligers, werken in locatieteams vanuit de vijf 
stadsboerderijen en ondersteunen de uitvoering van ons programma met een bedrijfsbureau en 

facilitaire ondersteuning. Op onze stadsboerderijen wordt iedere dag van het jaar gewerkt en deze 

zijn 6 dagen per week geopend voor publiek.  
 

Voor de versterking van onze Raad van toezicht zoeken wij leden die 
• betrokken zijn bij de doelstelling van Utrecht Natuurlijk en in staat zijn de visie van Utrecht 

Natuurlijk uit te dragen; 

• in staat zijn strategische doelstellingen en beleidskeuzes te beoordelen én daar toezicht op te 

houden en die door het stellen van kritische vragen de directeur en de werkorganisatie een 
spiegel voor kunnen houden; 

• in staat zijn om risico’s te signaleren en te benoemen, en daarop te sturen; 

• niet in dienst zijn van de gemeente Utrecht en geen zakelijke banden met andere 

rechtspersonen of ondernemingen hebben waar Utrecht Natuurlijk bij betrokken is; 

• een goed beeld hebben van wat het aansturen van een werkorganisatie bij een 

maatschappelijke organisatie betekent en in staat zijn daar toezicht op te houden; 

• bereid zijn om zijn of haar netwerk in te zetten voor Utrecht Natuurlijk; 

• een klankbord kunnen zijn voor de directeur- bestuurder en eventueel andere werknemers op 

de strategische onderwerpen; 

• in staat zijn om toezicht te houden op de positionering van Utrecht Natuurlijk in relatie met de 

doelstellingen van de subsidieverstrekker Gemeente Utrecht. 
 

Diversiteit in de samenstelling 
De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in de samenstelling. We zoeken leden met 
verschillende professionele en culturele achtergronden en van verschillende leeftijd en gender. 

Leden brengen daarnaast verschillende expertises in. O.a. op het gebied van: 

• Financiën 

• HR en bedrijfsvoering  

• Strategische communicatie 

• Netwerk in Utrecht, inclusief politiek netwerk 

• Natuur- en milieueducatie in Nederland 
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Tijdsbesteding 
De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 1 dagdeel per maand. De Raad van Toezicht vergadert vier tot 
vijf keer per jaar op locatie. Utrecht Natuurlijk voorziet de leden van de Raad van Toezicht van een 

vacatievergoeding. 
 

Geïnteresseerd? 
Als de functie je aanspreekt mail dan je motivatie met cv voor 13 mei 2022 aan Stichting Utrecht 

Natuurlijk, t.a.v. de voorzitter van de Raad van Toezicht, Janine Caalders, vacatures@utrechtnatuurlijk.nl.  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob Nillezen, directeur bij 

Utrecht Natuurlijk via 06-24732128, of rob.nillezen@utrechtnatuurlijk.nl 
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