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Stichting Landschap Het Groene Woud zoekt bestuursleden  
 
 
 
De Stichting Landschap Het Groene Woud (LHGW) is medio 2021 ontstaan uit 
de fusie van de Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud met de 
Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud. Wij zoeken nu aanvulling voor het 
zittende bestuur. Het bestuur wordt benoemd door de Groene Woud Raad die 
bestaat uit de deelnemende partners: gemeenten Best, Oirschot, Oisterwijk, 
Boxtel, Meijerijstad, Sint-Michielsgestel, Waterschap De Dommel, Brabants Landschap en 
Stichting Zet. Deze leden van de raad dragen jaarlijks financieel bij aan de uitvoering van de 
activiteiten. Daarnaast ontvangt de stichting donaties en subsidies. De stichting werkt in het 
gebied van de hierin deelnemende gemeenten en draagt bij aan het plan voor het Van Gogh 
Nationaal Park i.o. 
 
Missie 
De Stichting Landschap Het Groene Woud wil waarde toevoegen aan natuur, landschap en 
erfgoed door realisatie van projecten, uitgevoerd door lokale gemeenschappen. De stichting 
opereert als een streeknetwerk en verzamelt, verbindt en verspreidt mensen, kennis en geld 
om projecten te ontwikkelen en uit te voeren.  
 
De activiteiten van de stichting zijn: 

1. Stimulering groepen in lokale projecten – met kennis, communicatie, netwerk, 
financiële ondersteuning  

2. Beheer Landschapsfonds – financiële bijdragen aan uitvoeringsprojecten, 
boekenfonds 

3. Realisatie Deltaplan voor het Landschap (langjarige verplichting) 
4. Uitvoering eigen projecten – ECCO, Landschapsbiografie Dommel (lopen tot in 2022)  
5. Bijdragen aan Van Gogh Nationaal Park i.o., met name over de ondersteuning van 

lokale groepen: het stimuleren van de haarvaten 
6. Bestuurlijk overleg  
7. De eigen (publieks-)communicatie 
8. Administratie en financieel beheer. 

 
Er zijn in Het Groene Woud veel initiatieven op het gebied van natuur, landschap en erfgoed. 
Die willen we versterken, zichtbaar maken en de samenhang vergroten. Ook stimuleren en 
ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe projecten. Daarnaast is verbreding en 
verjonging van het netwerk nodig door verbinding met activiteiten op het gebied van 
duurzame ontwikkeling en gezondheid. 
 
Creatief netwerk, lokale verbindingen 
Stichting LHGW heeft een omvangrijk relatiebestand. Dit gaan we inzetten als creatief en 
productief netwerk, in nauwe samenwerking met de lokale netwerken. Daar betrekken we 
ook onder andere Brabants Landschap, BMF, IVN, Brabants Heem, lokale heemkundekringen 
en burgerinitiatiefgroepen bij. We zoeken de raakpunten op met klimaatadaptatie, energie-, 
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landbouw- en voedseltransitie. We benutten voor verbreding en verjonging de contacten in 
onderwijs, kunst en zorg. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting LHGW is, onder toezicht van de Groene Woud Raad, 
verantwoordelijk voor beleid en beheer van de stichting. Het wordt daarbij financieel 
ondersteund door Van Gogh Nationaal Park i.o. De stichting heeft geen eigen personeel en 
laat zich bijstaan door een klein team van professionals. Bestuursleden vervullen daarom 
ook een aantal uitvoerende taken: 

1. Onderhouden van contacten met lokale groepen;  
2. Bijdragen aan de verbinding van de lokale activiteiten met het regionaal niveau, 

zowel landschappelijk als bij de inzet van middelen en beleid;  
3. Eraan bijdragen dat lokale groepen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben; 
4. Onderhouden van de relaties met deskundigen die adviezen kunnen geven; 
5. Bijdragen aan de gebiedsbrede communicatie, optreden bij bijeenkomsten. 

 
Het bestuurlijk leidinggeven van de Stichting Landschap Het Groene Woud is uitdagend. De 
middelen zijn beperkt en de lat ligt hoog. We zoeken daarom versterking van het bestuur 
met twee personen. Het gaat nu niet om een specifieke functie of competentie maar om 
bestuursleden die: 
 

1. Groen idealisme en realiteitszin kunnen combineren; 
2. Belangstelling hebben voor natuur, landschap en erfgoed in Brabant; 
3. Plezier hebben in het uitdragen van de visie; 
4. Wonen in of dicht bij het gebied. 

 
En mogelijk inbreng kunnen leveren als: 
 

5. Enige ervaring in bestuurswerk; 
6. Contacten in andere maatschappelijke netwerken; 
7. Specifieke kennis van het werkgebied. 

 
Inzet is belangrijker dan leeftijd en ervaring. Het stichtingsbestuur vergadert ca. 10 keer per 
jaar. Daarnaast nemen bestuursleden deel in lokale en regionale ontmoetingen. 
 
Ken je een geschikte kandidaat of heb je zelf belangstelling? Neem dan contact op met 
voorzitter Jeroen Naaijkens (jeroennaaijkens@gmail.com, tel.: 06 22 98 73 48). Dan maken 
we een afspraak voor een nadere kennismaking. 
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