
Collectief Midden Overijssel zoekt een:  

Gebiedscoördinator   

(32 uur per week)  
  
Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel zoekt een enthousiaste  gebiedscoördinator die mee 
wil groeien met onze ambities. Als gebiedscoördinator ben je onze oren en ogen in ons werkgebied 
in Overijssel. Je ziet en hoort de kansen voor samenwerking om de (lokale) biodiversiteit te 
versterken. Of dit nu met (een groep) boeren is, overheden of een groep enthousiaste vrijwilligers. Jij 
bent de spin in dit web. Mensen weten je te vinden en jij weet ideeën en kansen om te zetten in 
actie.   
  

Wat ga je doen  
• Je hoofdtaak is het begeleiden van deelnemers van de regeling Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb) . Van kennismaking tot beheeradvies, jij bent hun eerste 
aanspreekpunt. 

• Projectwerkzaamheden op het gebied van versterking biodiversiteit en 
ecologie, natuurinclusieve landbouw en gebiedsprocessen.  

• Proactief aan de slag met kansen voor kwalitatieve verbetering van het ANLb. Denk aan:  
kennisbijeenkomsten of veldbezoeken organiseren, onderdelen van beheermonitoring 
oppakken, met groepen deelnemers in gesprek gaan over verbeterpunten of kansen voor nieuw 
beheer en het onderhouden van contacten met lokale partijen.  
 

Wat vragen we  
Vanuit je rol en je persoonlijkheid verwachten we dat je:  

• Van nature een teamspeler bent. 

• Een intrinsieke motivatie hebt om de biodiversiteit op het boerenland te vergroten.  

• Communicatief vaardig bent, zowel mondeling als schriftelijk.  

• Boeren en particuliere deelnemers kunt enthousiasmeren. 

• Niet terugdeinst bij weerstand, maar juist kunt motiveren en samen naar oplossingen zoekt. 

• Sociaal en toegankelijk bent. 
 
Je herkent je daarnaast in het volgende kennis- en competentieniveau:  

• HBO werk- en denkniveau in een voor de functie relevante opleiding.  

• Inhoudelijke kennis van natuur en landschap. 

• Affiniteit met en kennis van de agrarische sector.  

• Je bent in staat om ‘het waarom’ van agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit te leggen. 

• In bezit van een auto en rijbewijs B.  
 

Wij zoeken iemand met bij voorkeur minimaal 3-5 jaar werkervaring. Ben je een junior en denk je dat 
deze baan geknipt is voor jou? Ook dan ontvangen wij je sollicitatie graag.  
 

Wie zijn wij  
Het Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel (CMO) verbindt landbouw en natuur en vergroot de 
biodiversiteit in het agrarisch landschap. Wij werken samen met onze leden, zo’n 300 boeren en 
grondeigenaren, aan meer biodiversiteit, goede waterkwaliteit, gezonde bodem en een afwisselend 
landschap. Dit doen we door de uitvoering van de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
(ANLb), het organiseren van projecten op het gebied van agrarisch landschapsbeheer en het 
stimuleren en faciliteren van boeren op weg naar een meer duurzame bedrijfsvoering.  
 



CMO is een organisatie in ontwikkeling. Je gaat deel uitmaken van ons team dat momenteel uit 7 
personen bestaat. Het merendeel van ons team bestaat nu nog uit ingehuurde krachten. Met de 
verwachte toename aan werkzaamheden vanuit het GLB-NSP, de veranderingen in het landelijk 
gebied en onze projectentak gaat dit in de nabije toekomst veranderen.  
 
Wij verwachten  op korte termijn een nieuwe werkruimte te betrekken in ons werkgebied. 
  

Wat bieden wij  
Een jaarcontract met, afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris van maximaal € 3.901,04 bruto 
per maand (max. schaal 6, loonpeil 1 januari 2023) bij een 37-urige werkweek.  
Het CMO heeft de intentie dit bij goed functioneren om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd.  De CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen is van toepassing.  
 

Informatie en jouw reactie  
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met onze huidige ANLb-
projectleider Marjon Groot Nibbelink: 06 – 41338550.  Heb je vragen over de sollicitatieprocedure 
dan kun je contact opnemen met onze kwartiermaker Joop Spijkers: 06 – 20298077. 
 
Solliciteren op deze vacature kan tot en met  15 april 2023 door het sturen van je cv en motivatie per 
email aan: info@collectiefmiddenoverijssel.nl. De eerste ronde sollicitatiegesprekken zijn gepland op 
donderdag 20 april 2023.  
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