
 
(Deel)projectleider GLB-pilot Boeren in en nabij N2000 
Vacature (12 uur per week) 
 
In provincie Overijssel zijn 3 collectieven werkzaam in het agrarisch- natuur en landschapsbeheer (ANLB). 
Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel (CMO) is een samenwerkingsverband van 
agrariërs die zich inspannen voor biodiversiteit, waterkwaliteit en natuurinclusieve landbouw. Het 
collectief coördineert de organisatie en de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en 
voert daarnaast verschillende projecten uit. 
 
Voor het draaien van een pilot zijn wij binnen het collectief midden Overijssel op zoek naar een 
projectleider m/v. Jij geeft invulling aan de pilot die onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om landbouw 
in en nabij N2000 te verbinden met de opgaven in het gebied. Toekomstperspectief voor agrarisch 
ondernemerschap en de instrumenten van het ANLB en GLB-NSP zijn daarbij het vertrekpunt. We zijn op 
korte termijn op zoek naar jou als je de verbinding kan maken tussen landbouw en natuur. 

Takenpakket 

- Je bent deelprojectleider voor het Collectief Midden Overijssel in de GLB-pilot 
- Je werkt samen in het kernteam met twee andere deelprojectleiders en één  

overkoepelend projectleider 
- Je trekt het proces en bent mede opsteller van het gebiedsplan  
- Je organiseert en leidt bijeenkomsten 
- Je werft deelnemers en schuift aan de keukentafel aan bij boeren 
- Je stelt bedrijfsnatuurplannen op en denkt mee over het samenstellen van maatregelen 
- Je bent het eerste aanspreekpunt voor de gebiedspartijen 

Tijdsbesteding 

Geschatte tijdsbesteding: gemiddeld 8-11 uur per week met verschillende pieken en dalen. Er is 
een piek voorzien in de periode september 2021-maart 2022 van 10-24 uur per week. De pilot is 
eind 2023 afgerond.  
 
Wie zoeken we 
 
Je hebt een sterke affiniteit met zowel landbouw als natuur, weet wat er speelt en bent gemotiveerd 
om een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Je hebt daarnaast 
minimaal HBO werk- en denkniveau en ervaring met het begeleiden van grotere projecten. Je staat 
stevig in je schoenen en bent in staat partijen met verschillende belangen te verbinden en draagvlak te 
creëren voor vernieuwende ideeën. Je bent communicatief sterk, resultaatgericht en flexibel ingesteld. 
Omdat de inzet per week sterk varieert is het ook van belang dat je flexibel bent in de tijd. 
 
Geïnteresseerd?  
 
Ben je geïnteresseerd en herken jij je in bovenstaand profiel stuur dan een korte motivatie en CV voor 
16 september aanstaande naar info@collectiefmiddenoverijssel.nl 
Bij vragen over de opdracht bel je met het collectief midden Overijssel via 06 - 3449 7574. 


