
HEB JIJ ALTIJD AL SCHAAPSHERDER(IN) WILLEN ZIJN?
DAN ZOEKEN WIJ JOU ALS VRIJWILLIGE SCHAAPSHERDER(IN)!
Droom je over een schaapskudde en heb je verstand van schapen? Wil jij meer ervaring opbouwen als schaapsher-
der(in) onder leiding van onze kundige schaapsherder? En beschik jij over een opgeleide hond voor het schapen 
hoeden? Met als doel dat je ook  zelfstandig de kudde kan hoeden? Dan is vrijwilliger bij onze Schaapskudde in 
Almere Haven en Noorderplassen wat voor jou!

Sinds april 2019 begrazen twee groepen Schoonebeeker Heideschapen, in beheer van Stad & Natuur, een aantal terreinen in Almere. De voor-
naamste functie van onze schapen is de natuurlijke begrazing van het Almeerse landschap om de biodiversiteit te bevorderen. Onder leiding 
van schaapsherder Jasper en zijn bordercollies trekken de schapen door Almere Haven en de Noorderplassen. Dit gebeurt in opdracht van de 
Gemeente Almere.

Naast het hoeden van de schapen komt er nog meer kijken bij schapenbegrazing in de stad: Dagelijks komen er bezoekers en omwonenden 
aangewaaid om een praatje te maken over de schapen. Daarnaast betrekken wij de schaapskudde (zodra het weer kan) ook bij onze 
activiteiten en educatie. Op die manier leert Almere over het belang van natuurlijk beheer middels de schapen, waarbij vooral ook genieten 
van de mooie dieren centraal staat!

Wat ga jij doen als vrijwillige Schaapsherder(in) bij de schaapskudde in Almere?
• Als vrijwilliger help je schaapsherder Jasper met de (dagelijkse) controle en verzorging van de schapen en locaties.
• Je ondersteunt de schaapsherder bij het hoeden van de schapen, als onze schapen en jouw hond aan elkaar gewend zijn en je laat   
 zien over deze vaardigheid te beschikken, ga je dit ook zelfstandig doen.
• Je ondersteunt bij het uitvoeren van het begrazingsplan in Almere Haven en rondom de Noorderplassen. 
• Je ondersteunt bij activiteiten rondom de Schaapskudde.
• Je bent aanspreekpunt voor de bezoekers van de Schaapskudde.

Wie ben je?
•	 Je	hebt	een	hart	voor	dieren,	specifiek	voor	schapen.
• Je hebt een cursus tot schaapsherder afgerond of eerder ervaring opgedaan als schaapsherder.
• Je beschikt over een opgeleide en gehoorzame hond voor het hoeden van schapen.
• Je bent fysiek sterk en in staat om bijv. de netten voor de schapen te dragen en klaar te zetten.
• Je bent representatief en vindt het leuk om bezoekers te vertellen over de schaapskudde.
• Je bent minimaal een halve dag per week beschikbaar, werktijden in overleg (Meer beschikbaar? Graag!)
• Je bent vooral enthousiast!

Wat bieden wij je?
Een mooie plek in het groen om je vrijwilligerswerk te doen en waar elke dag anders is! Je doet ervaring op met het hoeden van schapen, je 
wordt begeleid door een ervaren schaapsherder van de schaapskudde en je krijgt passende werkkleding. Daarnaast ontvang je ook een vrijwil-
ligersvergoeding per dagdeel dat je wordt ingezet. Je krijgt van ons een vrijwilligersovereenkomst waarin we de afspraken die we maken vast-
leggen. Je bent verzekerd tijdens het uitvoeren van je vrijwilligerstaken. 

Jaarlijks organiseert Stad & Natuur een kerstborrel waar alle vrijwilligers uitgenodigd worden. Daarnaast zorgen we elk jaar voor een leuk uitje 
/bijeenkomst.

Heb jij bij het lezen van de vacature het idee dat dit op jouw lijf geschreven is? Mail dan nu naar sollicitatie@stadennatuur.nl met een 
motivatiebrief. Wij zullen je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk gesprek waarin we gezamenlijk bekijken welke mogelijkheden er 
voor jou zijn. Voor vrijwilligerswerk bij de schaapskudde moet je een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen aanleveren. De Schaapskudde 
Almere is onderdeel van Stichting Stad & Natuur Almere.

Meer informatie:
www.stadennatuur.nl
info@stadennatuur.nl
Tel. 036-547 5050
Kijk ook op onze facebookpagina;
https://www.facebook.com/
schaapskuddealmere


