
PLANTERRA
THUIS IN DE OPENBARE RUIMTEStadsverbeteraar gezocht!

PLANTERRA heeft een vacature voor een  
Adviseur  
Beleid en kapitaalgericht beheer Openbare Ruimte 

PLANTERRA
THUIS IN DE OPENBARE RUIMTE

 
kwaliteit

Gebruik
Beleving

fysiek

Het communiceren over 
gebruik, inrichting en 
beheer van de Openbare 
ruimte

Het beheren/onderhouden van 
de openbare ruimte

Het (bij)sturen van het 
gebruik van de openbare 
ruimte (gedrag)

Het (her)inrichten van de 
openbare ruimte

de openbare ruimte vraagt om 
stadsverbeteraars met een 
integrale aanpak

“

“

Wil jij graag werken aan de verbetering van de openbare ruimte? Een openbare ruimte die uitnodigt om naar buiten 
te gaan om anderen te ontmoeten, te winkelen, te sporten of gewoon te genieten van de buitenlucht? Volgens 
PLANTERRA is een goed ingerichte en beheerde openbare ruimte essentieel voor een vitale, gezonde, duurzame 
en sociale stad waarin inwoners, ondernemers en bezoekers zich thuis voelen. Ben jij een bruggenbouwer die de 
samenwerking tussen beheer, stadsontwikkeling en verkeer kan versterken? Dan ben jij wellicht PLANTERRA’s nieuwe 
adviseur Beleid en Kapitaalgericht Beheer Openbare Ruimte. 

Ons adviesbureau is al 15 jaar “thuis in de openbare ruimte”. Wij werken in het hele land voor gemeenten met ambitie 
en ondersteunen hen bij de volgende stappen op het vlak van integraal beheer, gebiedsgericht werken, participatie en 
gedragsbeïnvloeding.  

In ons werk zoeken we telkens naar een passende mix van acties op het vlak van het beheer,  de (her)inrichting, de 
communicatie, en het (bij)sturen van het gebruik van de openbare ruimte. Telkens onderzoeken we hierbij wat  de 
beste rolverdeling is tussen gemeente, inwoners en ondernemers van de stad. 

De functie
Met jouw kennis van zaken en betrokkenheid draag je bij aan de groei van ons bureau en de verdere ontwikkeling van 
onze dienstverlening. Een greep uit het soort werk dat je doet als 
Adviseur Beleid en Kapitaalgericht beheer: 

• Het formuleren van een samenhangende visie en aanpak voor 
het verbeteren en beheren van de openbare ruimte; 
Het opstellen van beheerplannen die de gemeente helpen 
om de openbare ruimte en het daarin geïnvesteerde kapitaal 
zorgvuldig te beheren;

• Het ontwikkelen van financiële strategieën voor beheer en 
onderhoud;

• Het verzorgen van trainingen en het publiceren over 
integraal beheer openbare ruimte; 

 



• Het conceptueel ontwikkelen en implementeren van webapplicaties die de samenwerking tussen ontwerpers, 
beheerders en aannemers in de openbare ruimte kunnen ondersteunen (zoals www.hior.nl);

• Het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening en het onderhouden van contacten met  bestaande en nieuwe 
opdrachtgevers.

 
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een nieuwe collega met minimaal drie jaar werkervaring. Je voelt je thuis bij de gemeentelijke overheid, 
weet wat er speelt en adviseert graag het management en bestuur. Je combineert jouw kennis van organisaties met 
interesse in mensen. Je werkt graag in teamverband en hecht veel waarde aan een goede en collegiale werksfeer.
 
Je hebt een relevante HBO of academische opleiding management buitenruimte, (technische) bestuurskunde, sociale 
geografie of civiele techniek. Je beschikt over: 
• Een vlotte pen;
• Een gezonde dosis humor;
• Een creatieve en innovatieve geest;
• Het vermogen om bruggen te bouwen tussen disciplines;
• Flink analytisch denkvermogen;
• Passie voor de openbare ruimte;
• Affiniteit met technische en financiële aspecten van beheer openbare ruimte. 

Ervaring in de adviespraktijk is een pré, maar niet noodzakelijk. Je wordt intern opgeleid. Dit ook om desgewenst 
te adviseren in andere ‘takken van sport’ binnen PLANTERRA. Bijvoorbeeld op het vlak van participatie, gedrag en 
beleving of duurzaamheid en de aanpak van zwerfafval.

Wat bieden wij?
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden, zeer afwisselend en uitdagend werk, een enthousiast en ambitieus team 
collegae en veel ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatief.  
 
Solliciteren?  
Heb je interesse? Stuur dan vóór 21 mei  een brief met motivatie en CV naar info@planterra.nl. De 
sollicitatiegesprekken worden gevoerd in de periode 28 mei tot 8 juni.

http://www.hior.nl

