
    
                                                                                                       

 

 
Vacature Adviseur Duurzaam beheer & Agronomie (32-38 uur)  

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) is op zoek naar een 

enthousiaste en deskundige Adviseur Duurzaam beheer & Agronomie, met 

een groen hart en gefocust op het realiseren van verduurzaming samen 

met golfclubs/-banen en hoofdgreenkeepers. Een unieke kans om impact 

te maken in verduurzaming van de golfsector!   

Taken en verantwoordelijkheden  

Als Adviseur Duurzaam beheer & Agronomie adviseer en ondersteun je golfclubs, -

banen en hoofdgreenkeepers in duurzaam beheer en onderhoud van 

golfaccommodaties. Je kunt goed contact leggen, advies geven en 

verduurzamingstrajecten begeleiden. Je stimuleert golfclubs, -banen en 

hoofdgreenkeepers om optimale resultaten te boeken. Heel Nederland is je 

werkgebied en je ontmoet veel verschillende mensen op verschillende locaties. Ook 

onderhoud je internationale contacten in de sector. 

Wat verwachten we van jou in deze uitdagende en diverse functie?  

• Onder de aandacht brengen van NGF-producten, -diensten en -beleid op het 

gebied van duurzaamheid, hierover adviseren, ondersteuning bieden bij 

implementaties en monitoren van best practices; 

• Verantwoordelijkheid voor het plannen, voorbereiden, uitvoeren en 

rapporteren van complexe, onafhankelijke advisering aan golfclubs en–

banen op het gebied van duurzaam golfbaanbeheer en agronomie; 

• Procesbegeleiding en advisering via nauwkeurige schriftelijke verslaglegging 

en regelmatig contact, zowel telefonisch als op locatie; 

• Voorlichting geven over relevante milieuwetgeving (compliance) en beheer- 

en onderhoudsmethoden m.b.t. planmatigheid en GEO-certificering; 

• Het samen met je collega’s verder ontwikkelen van deze NGF-

dienstverlening. 

Jouw profiel  

• HBO+ werk- en denkniveau; 

• Communicatief sterk; 

• Goede uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels (mondeling en 

schriftelijk) 

• Verbindend en overtuigend; 

• Aantoonbare expertise op het gebied van duurzaam beheer van de groene 

buitenruimte; 

• Relevante werkervaring in een soortgelijke functie; 

• Kennis van (de golfsector en) zaken waarmee golfbaanbeheerders te maken 

hebben is een pré; 

Je werkomgeving 

We werken vanuit dé ‘sporthub’ in Nederland, genaamd DeWeerelt van Sport in 

Utrecht, waar de NGF samen met de KNHB, Nevobo, het Watersportverbond en de 

NskiV is gehuisvest. De NGF biedt je een uitdagende positie in een ambitieuze, 

innovatieve en ondernemende organisatie. In deze functie is er veel ruimte voor 



    
                                                                                                       

 

eigen initiatief. De werkcultuur van de NGF is te typeren als positief en behulpzaam. 

Je rapporteert aan de Teammanager Duurzaam beheer & Agronomie en werkt nauw 

samen met de accountmanagers en collega’s van Marketing, Communicatie en 

Content. 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een jaarcontract, met intentie tot verlening bij goed functioneren;  

• Werken aan de duurzame toekomst van golf met veel ruimte voor eigen 

initiatief; 

• Persoonlijke ontwikkelmogelijkheden, zoals het volgen van trainingen;  

• Een informele en ontspannen werksfeer; 

• Een inspirerende werkomgeving, DeWeerelt van Sport, met eigen 

sportfaciliteiten, dagelijkse sportlessen, bedrijfsrestaurant en maandelijkse 

inspiratiesessies en borrels;  

• Een salaris volgens CAO Sport (schaal 10, afhankelijk van ervaring) en 

bijbehorende arbeidsvoorwaarden (zoals pensioenregeling bij PFZW);  

• Een 38-urige werkweek (full time), 4 dagen is bespreekbaar. 

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie 

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) is opgericht in 1914. Er zijn ruim 

420.000 golfers actief in Nederland die lid zijn bij de ruim 270 golfverenigingen. De 

golfsport beheert in totaal 10.765 hectare golflandschap, waarvan op zo’n 60% 

enige mate van natuurontwikkeling plaatsvindt (zie ook: 

https://www.ngf.nl/caddie/duurzaam-beheer). De NGF wil de golfsport in de 

breedste zin van het woord ontwikkelen en meer spelbeleving en -plezier 

stimuleren bij elke golfer ongeacht niveau en ambitie. De NGF heeft circa 50 

medewerkers. 

Jouw reactie 

Ben je enthousiast? Solliciteer dan direct door je motivatiebrief met CV vóór 11 

mei 2022 te mailen naar Karlijn Waeijen: karlijn.waeijen@ngf.nl. Inhoudelijke 

vragen over deze functie kun je stellen aan Niels Dokkuma, Teammanager 

Duurzaam beheer & Agronomie: niels.dokkuma@ngf.nl of 06 – 44 16 67 17.  

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes. De eerste gesprekken 

vinden plaats in de week van 16 mei 2022. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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