
   

Functieomschrijving gebied beheerder 

Functieprofiel:  

BEHEERDER GEBOUWEN EN TERREINEN 

 

Functie - eisen: MBO agrarisch/hovenier/timmerman; bij voorkeur BHV en VCA (-VOL) gecertificeerd. 

16 uur/week 

CAO welzijn schaal 6 (bruto, bij 36 uur € 2.444,-) 

 

De functie: 

De beheerder gebouwen en terreinen is verantwoordelijk voor het algehele onderhoud en daarmee de 

uitstraling van het gehele terrein van het bezoekerscentrum. De functie omvat alle werkzaamheden die 

hiermee samenhangen. De aard van deze functie vereist nauwe samenwerking met alle betrokkenen van alle 

organisatieonderdelen. De beheerder werkt voornamelijk zelfstandig, maar ook geregeld samen met collega’s, 

vrijwilligers en deelnemers van de dagbesteding. 

 

Taak inhoud: 

1. Organiseert de diverse onderhoudswerkzaamheden aan terrein en gebouwen en/of voert deze zelf 

uit. 

2. Biedt ondersteuning aan de beheerder van de kinderboerderij, verzorgt het materiele onderhoud van 

de stallen en de werkterreinen. 

3. Is verantwoordelijk voor de NUTS-voorzieningen (water, energie, afval, afvoer) en het beheer van 

bijbehorende materialen en installaties. 

4. Overlegt met de gemeente inzake het beheer en omgevingsmanagement, de gebouwen en terreinen 

zijn in eigendom van de gemeente. 

5. Het (in overleg met de locatieleiders) doen van voorstellen voor aanpassen, vernieuwen en/of 

uitbreiden van faciliteiten op het terrein t.b.v. bezoekers. 

6. Het doen van budgetvoorstellen inzake het beheer t.b.v. de jaarbegroting aan de locatieleider. 

7. Het uitvoeren van het beheerbeleid inzake het natuurspeelplein, terras, groenvoorzieningen en 

natuurtuin en het doorontwikkelen daarvan. 

8. Organiseren, voorbereiden en begeleiden van enkele speciale werkdagen (bijv. NL-doet, of 

vrijwilligerswerkdag) per jaar. 

9. Het geven van voorlichting en instructie over het veilig gebruik van materialen en gevaarlijke stoffen 

en gereedschappen aan vrijwilligers en dagbesteding. 

10. Is verantwoordelijk voor het veilig werken (Arbo) en de aanwezigheid van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 

Bevoegdheid:  

1. De beheerder beslist binnen kaders gesteld door de locatieleiders. Zij kunnen beslissingsbevoegdheid 

delegeren als voor bepaalde zaken specialistische kennis vereist is (expertrol).  

2. De beheerder is aangewezen als preventiemedewerker en daarbij verantwoordelijk voor de bij deze 

aanstelling beschreven taken; daarmee wordt gezorgd voor een veilige werkomgeving voor alle 

werknemers, vrijwilligers en cliënten. 

 

Organisatie  

Intern:  

1. tweewekelijks overleg met de locatieleiders over de beheertaak en de daaruit voortvloeiende 

werkzaamheden. 

2. Het overleggen met de begeleiders van de dagbesteding over eventuele gezamenlijke uitvoering van 

werkzaamheden; 
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3. Deelname aan het Centraal Werk Overleg is essentieel voor de betrokkenheid en samenwerking met 

de collega’s van de andere afdelingen. 

 

Extern: Contacten met leveranciers (installateurs, afvalverwijdering, inkoop e.d.). 

 

Profiel bedrijf 

 

Bezoekerscentrum ‘Hertenkamp Enkhuizen’ bestaat uit de volgende bedrijfstakken : de hertenweide en 
kinderboerderij, het natuur- en milieueducatiecentrum, schooltuinen, de dagbesteding en de kleine horeca 
(Theetuin). 
Het bezoekerscentrum is (gratis) toegankelijk voor publiek en ingericht als een groene ontmoetingsplek voor 
inwoners uit Enkhuizen en omgeving. Op de mensen, die in het recreatiegebied (Enkhuizerzand) verblijven, 
oefent het centrum een sterke aantrekkingskracht uit, met name in de vakantieperiode. 
Naast de vrije inloopfunctie, worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd zowel gericht op specifieke 
doelgroepen (denk bijvoorbeeld aan het onderwijs) als open toegankelijke activiteiten (recreatieve 
activiteiten, evenementen). 
 
Het bezoekerscentrum is tevens een activiteitenplaats voor mensen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt; bij de verzorging van de dieren, in de horeca, in de houtbewerkingsplaats en bij het terrein-
onderhoud worden mensen met een dagbesteding of re-integratietraject ingezet. 
 
Het bezoekerscentrum ligt midden in het Wilhelminaplantsoen, binnen de vestinggrens van de historische 
stad Enkhuizen. Dat is een unieke plek in Enkhuizen, waar kinderen en volwassenen in contact kunnen 
komen met allerlei boerderijdieren, spelend leren in de natuur en NME ontdekkingsactiviteiten.  
De duurzaamheidsgedachte is de grondslag van de organisatie en is overal concreet terug te vinden bij de 
inrichting van het complex. 


