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Ons centrum ligt op een prachtig perceel met tuin, park en natuurreservaat met bloenmrijk 
grasland, heide, houtsingels en vennen. Je wordt betrokken bij het beheer daarvan. Je kunt hier dus 
gevarieerd aan het werk. Hou je van zoogdieren, vogels of vlinders? Dan kun je hier je hart ophalen. 
De stagebegeleider heeft veel ervaring met het begeleiden van mensen, dus je kunt hier veel leren 
over je werk en jezelf. Wij ervaren ons werk en onze plek als rijkdom en geven je daar graag wat 
van mee.  
 
Wat verwachten we van jou? 
Je bent een natuurliefhebber, hebt groene vingers en een passie voor tuinieren en natuurbeheer. Je 
bent nieuwsgierig, onderzoekt, en stelt waarom vragen.  
Je kunt zelfstandig aanpakken. Je weet waarom je werken in de natuur belangrijk vindt.  
Ervaring in het natuurbeheer is een pre.  
 
Werktijden. 
Je werkt tussen 8:00-17:00 uur – indien nodig afgestemd op de bustijden. 
 
Waaruit bestaan je werkzaamheden? 

- Je denkt mee in de planvorming voor het terrein (inrichting, tuinbeheer, natuurbeheer). 
- Je organiseert en begeleidt vrijwilligers werkdagen (in november, juni en september). 
- Je werkt in de tuin of in het reservaat, soms samen met je begeleider, soms zelfstandig. 

 
Wat je van ons kunt verwachten: 

- Een aangename werkomgeving en leuke begeleiders. 
- Ervaring met stagebegeleiding en projectbegeleiding. 

 
Hoe verloopt je stage? 
Je schrijft ons een mail of belt ons om aan te geven dat je belangstelling hebt. 
Je komt voor een kennismaking.  
We stellen een werkplan op.  
Je werkt deels samen met de begeleider en deels op jezelf.  
We houden regelmatig een voortgangsgesprek.  
Je sluit je stage af met een stagerapport. 
We houden een evaluatie waarin je feedback krijgt en feedback kunt geven. 
 
Hoe zijn we te bereiken? 
Met de bus vanaf station Assen of station Emmen (lijn 21).  
 


