
 
 
 
 
 
Vereniging GDO 
Natuur en duurzaamheid dichterbij mensen brengen. Dat doen de 140 centra in het netwerk van 
GDO. Vereniging GDO ondersteunt het netwerk van gemeentes en natuur- en duurzaamheidscentra 
bij het inzetten van het sociaal instrumentarium om zo de duurzame ontwikkeling op lokaal niveau te 
versnellen. Zowel richting onderwijs als inwoners. Zij begeleidt dit actieve netwerk van lokale centra, 
met geschat 900 medewerkers (500 FTE) en 5.000 vrijwilligers (250 FTE), die in 200 gemeenten 
werken en 75% van alle basisscholen in Nederland educatief ondersteunen. Door het 
duurzaamheidsbeleid van overheden te vertalen in handelingsperspectief in de dagelijkse leer-, 
woon- en werkomgeving weten centra op een effectieve manier een duurzame basishouding bij 
kinderen te stimuleren (de ecologische en duurzame basisvorming) en volwassenen te verleiden tot 
een duurzame leefstijl. 
 
Vanwege het vertrek van leden in het bestuur van GDO zoeken wij twee: 

 

 
 
Ontwikkelingen 
GDO ziet het als haar opdracht om dit netwerk verder te laten ontwikkelen en te versterken, waarbij 
professionalisering en kwaliteitsborging belangrijke taken zijn. Zij faciliteert daarvoor de kennisdeling 
in het netwerk, stimuleert de organisatorische ontwikkeling van centra en vertegenwoordigt het 
netwerk bij derden. De richting bepalen de leden zelf en wordt ook voor een deel door de leden zelf 
uitgevoerd. 
GDO helpt de centra bij het doorgroeien naar op maatschappelijke uitdagingen gerichte organisaties. 
Zo ontstaan sterke centra die: 

• een focus hebben op wat er maatschappelijk speelt en daarop afgestemd hoogwaardige 
producten en diensten aanbieden; 

• werken met gekwalificeerde mensen met de juiste kennis en vaardigheden; 

• de werkzaamheden langdurig weten te financieren via gemeenten en andere partijen; 

• en actief zijn in lokale netwerken en in strategische partnerschappen om de duurzaamheids-
doelstellingen te behalen. 

 
Bureau 
Vereniging GDO heeft vooralsnog geen medewerkers in dienst en zet waar mogelijk haar leden in. 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden huurt zij ZZP’ers in (totaal 1 FTE); zij vormen het bureau.   
Ook de eigen organisatie oriënteert zich op de wijze waarop zij haar leden het beste in hun 
groeiproces kan ondersteunen. Ook werkt zij aan een alliantie met een andere organisatie om de 
snelheid en slagkracht van het bureau te verhogen. 
 
Bestuur 
Uiteindelijk willen we naar een bestuur dat bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van 
overheden, natuur- en duurzaamheidscentra en uit de samenleving (bijvoorbeeld Ngo’s of 
bedrijfsleven). Deze afspiegeling is op dit moment nog niet gerealiseerd. 
 
Profiel van een bestuurslid met een bestuurlijke achtergrond bij overheden 

bestuursleden met een bestuurlijke achtergrond bij overheden 



Wij zijn op zoek naar bestuurders uit de hoek van de overheid die betrokken zijn bij 
duurzaamheidsvraagstukken en de kracht en impact kennen van het sociaal instrumentarium 
waarmee onze leden werken. Daarnaast verwachten wij van bestuursleden dat zij in staat zijn de 
visie van de vereniging actief uit te dragen. Ook treden zij op als sparringpartner voor het bureau. 
Incidenteel kunnen zij de vereniging bij externe contacten vertegenwoordigen. 
 
Het bestuur vergadert vijfmaal per jaar en kent eenmaal per jaar een Algemene Leden Vergadering.  
 
Honorarium 
De bestuurlijke functies bij vereniging GDO zijn onbezoldigd. Op verzoek worden gemaakte onkosten 
vergoed. 
 
Procedure 
De data voor het voeren van de selectiegesprekken worden in nader overleg bepaald. 
 
Interesse: 

Stuur je CV en motivatie vóór 1 juli naar René Munsters, GDO programmamanager Duurzame 

samenleving, Rmunsters@verenigingGDO.nl. Voor nadere informatie kan je bellen met René op 06 – 

5135 4104 of met Jacqueline van Dongen, voorzitter GDO, op 06-3862 2151. 
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