
     
 
De Stichting Twickel is een particuliere instelling die o.a. landgoed Twickel in Twente 
beheert. Doelstelling van de stichting is om Twickel als ‘natuurreservaat en 
cultuurmonument in stand te houden en haar historische betekenis te bestendigen’. 
 
De buitenplaats Twickel is het hart van het levendige landgoed. Met het bewoonde kasteel, 
het park en de tuinen vormt het een uniek historisch ensemble. Ons streven is om onze 
positie aan de (inter)nationale top te handhaven. 
 
Stichting Twickel is op zoek naar een 
 

Tuinbaas / meewerkend voorman (M/V) 
(fulltime)  

 
De Tuinbaas is, naast hovenier, verantwoordelijk voor de teamprestatie van de vijf vaste 
hoveniers en ca. 25 tuinvrijwilligers. Gezamenlijk dragen zij de zorg voor de hoogst mogelijke 
graad van onderhoud van met name het Engelse Landschapspark, de Rotstuin, Moestuin en 
de Formele Tuin met Oranjerie. De hier ondergebrachte citruscollectie is onderdeel van de 
wetenschappelijk begeleide Nationale Planten Collectie. Twickel is daarmee ook een officiële 
Botanische Tuin. Nagenoeg het gehele complex is Rijksmonument. We ontvangen in de 
tuinen jaarlijks circa 20.000 bezoekers. 
 
Bomen, borders, gazons en vazen in het huis- en overpark worden door de tuinploeg 
verzorgd. Door het jaar heen vinden zijn evenementen plaats waarbij de inzet van de 
hoveniers vanzelfsprekend is. Alle hoveniers draaien afwisselend weekenddiensten.  
 
Takenpakket 

• Circa 80% van de werkzaamheden zijn uitvoerend als allround meewerkend voorman; 

• Circa 20% van het werk betreft organisatorische en administratieve taken; 

• De Tuinbaas: 
- Stuurt het team aan van hoveniers, vrijwilligers, stagiaires en leveranciers;  
- Is samen met de Beheerder Buitenplaats verantwoordelijk voor de begroting en 
fiattering van facturen; 
- Verzorgt beheerplannen en (jaarlijkse) beplantingsschema’s; 
- Vertegenwoordigt Twickel extern bij beroeps- en brancheorganisaties;  
- Is verantwoordelijk voor de tuinrondleidingen en groene educatieprogramma’s; 
- Ontwikkelt en organiseert ‘groene’ publieksevenementen. 
 

Profiel 

• MBO / HBO werk- en denkniveau;  

• Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring bij voorkeur in een historisch park en tuin; 



• Kennis van planten, heesters en bomen; 

• Kennis van historische park- en tuinaanleg; 

• Interesse in (bodem)biologie en ecologie; 

• Communicatief sterk, zowel intern als extern, en is makkelijk benaderbaar; 

• In staat om goed te organiseren, structuur aan te brengen en overzicht te bewaren; 

• U woont in de omgeving van Delden of bent bereid om daarnaartoe te verhuizen. 
 
Ons aanbod 
Een unieke en interessante functie bij een stabiele werkgever. Het salaris bedraagt, 
afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2.914,-- en maximaal € 3.830,-- (schaal 6 
van de Raam-CAO Bos & Natuur – Natuurmonumenten) bij een volledige werkweek van 37 
uur. Na het jaarcontract volgt bij goed functioneren  een vaste aanstelling. Het natrekken 
van referenties of een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
Solliciteren 
U kunt solliciteren door een motivatiebrief met C.V. te richten aan de heer R.W. Bloemendal, 
Beheerder Buitenplaats. Email adres: sollicitatie@twickel.org 
 
Graag ontvangen wij uw reactie voor 15 juni 2021. 
 
 
 
 


