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Sinds 1993 beheert het Zaans 
Natuur & Milieu Centrum in 
opdracht van de gemeente 
Zaanstad: 
* De Stadsboerderij 
* Het Natuurmuseum 
* De Schooltuinen 
* De Heemtuin  
 
Met educatieve en recreatieve 
activiteiten worden via 
genoemde voorzieningen 
jaarlijks ruim 150.000 mensen 
bereikt, waaronder veel 
(school)jeugd. 
 
Het ZNMC speelt als een 
educatief actieve organisatie 
een nadrukkelijke rol in het 
gemeentelijk natuur- en 
milieubeleid en het 
duurzaamheidsprogramma. 
 
De vaste personeelsbezetting 
van het ZNMC is 6,8 fte en 
wordt ingevuld door 9 
medewerkers. Om het ZNMC 
goed te laten functioneren, 
worden op meerdere disciplines 
vrijwilligers ingezet. 
Op dit moment maakt het 
ZNMC gebruik van 80 
vrijwilligers, die gezamenlijk 
12.000 mensuren aan de diverse 
ZNMC voorzieningen besteden. 
 
Met het oog op een duurzame 
toekomst voor genoemde 
voorzieningen zijn directie en 
Raad van Toezicht van het 
ZNMC, in nauw overleg met de 
Gemeente Zaanstad, gestart 
met het ontwikkelen van een 
toekomstbestendig ZNMC. 
Onderdeel daarvan is het 
realiseren van een nieuw te 
bouwen centrum inclusief een 
natuurspeelplaats. 
 
 

  

 
 

Sollicitatieprocedure  
Directeur Zaans Natuur en Milieu Centrum 
Periode 25 februari 2019 tot en met 9 mei 2019 
 
Week 9: 25 februari tot en met 1 maart 
Vacature, tijdschema, bedrijfsplannen geplaatst op website ZNMC. 
Advertentie in krant en verspreiden via alle beschikbare netwerken. 
 
Week 10, 11, 12 en 13: 4 tot en met 29 maart 
Kandidaten kunnen sollicitatiebrieven digitaal indienen bij voorzitter 
Raad van Toezicht: e.hoorn6@upcmail.nl 
 
Week 14: 1 april 
Voorzitter verspreidt de sollicitatiebrieven onder de leden van de Raad 
van Toezicht. 
 
Week 14: donderdag 4 april  
Brievenselectie door leden van de Raad van Toezicht. Vijf kandidaten 
worden uitgenodigd een presentatie te verzorgen tijdens de eerste 
gespreksronde. 
 
Week 15 en 16: 8 tot en met 18 april 
Eerste gespreksronde vindt plaats in het gebouw van het Zaans Natuur 
en Milieu Centrum. De volgende drie personen zijn hierbij aanwezig:  
Jan Heijink – lid Raad van Toezicht, Jan Renes – vertegenwoordiger 
personeel ZNMC, Eric Hoorn – voorzitter Raad van Toezicht. 
 
Week 16: Vrijdag 19 april 
De Raad van Toezicht evalueert de eerste gespreksronde.  
Twee kandidaten worden uitgenodigd voor een tweede gespreksronde. 
 
Week 19: 6 en 7 mei 
Tweede gespreksronde vindt plaats in het gebouw van het Zaans Natuur 
en Milieu Centrum. De volgende drie personen zijn hierbij aanwezig:  
Jan Heijink – lid Raad van Toezicht, Jan Renes – vertegenwoordiger 
personeel ZNMC, Eric Hoorn – voorzitter Raad van Toezicht 
 
Week 19: 8 mei 
De Raad van Toezicht maakt een definitieve keuze. 
 
Week 19: 9 mei 
De Raad van Toezicht maakt keuze bekend.  
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