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Projectmedewerker 

Agrarisch Natuurbeheer 

(gem. 24 uur/week) 

 

RVV 

Méér biodiversiteit in een aantrekkelijk agrarisch landschap is de kern van het werk van 

Rijn Vecht en Venen, een coöperatie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 

in Utrecht. Als collectief van ruim 300 boeren en 50 burgers werken we met succes aan 

natuur en biodiversiteit, een beleefbaar landschap, schoon water en een gezonde bodem. 
Wij werken aan een landbouw waarin natuur, landschap, bodem en water structureel en 

onlosmakelijk onderdeel zijn van de bedrijfsvoering van elke boer; een natuurinclusieve 

landbouw. Wij kennen onze boeren in het gebied en we weten wat de boeren in dat 

gebied kunnen doen om stappen te zetten naar deze natuurinclusieve landbouw. 

 

Versterk jij ons team? 

Een professioneel team van een coördinator, veldcoördinator, projectmedewerkers en 

veldmedewerkers zorgt voor het dagelijkse werk van Rijn Vecht en Venen. Iedere 

medewerker is ZZP-er. Iedereen werkt in opdracht op zelfstandige basis. Samen zijn we 

een team.  

Dit team zoekt versterking van iemand met hart voor onze doelstelling: behoud en 

versterken van natuur en landschap op een voor boeren rendabele manier. In verband 

met aankomende projecten zoeken we versterking van ons team. 

 

Je taken 

Wat ga je doen? Je voert zelfstandig projecten uit op het gebied van agrarisch 

natuurbeheer en natuurinclusieve landbouw. Jouw rol is deels in het veld, deels 

administratief. Je onderhoudt contact met deelnemende boeren en relevante externe 

partijen.  

Na een gedegen inwerkperiode kun je zelfstandig aan de slag. Je hebt de ambitie om 

door te groeien naar een projectleidersfunctie.  

 

Wat vragen we van je? 

Het is vooral belangrijk dat je het vertrouwen hebt van de boeren, waardoor je in staat 

bent hen te adviseren over het agrarisch natuurbeheer. Je bent zowel bekend met het 

ANLb als met de boerenbedrijfsvoering. Het gaat je goed af om het belang van ANLb uit 

te dragen. Ook ben je in staat om bruggen te slaan tussen de verschillende partijen in 

het werkgebied. Want succesvol agrarisch natuurbeheer vraagt om goede samenwerking 

tussen alle partijen. 

Rijn Vecht en Venen is ambitieus in wat we willen bereiken. We vragen daarom ook wat 

lef van je op z’n tijd: om onafhankelijk van de belangen van individuele boeren besluiten 

te kunnen nemen, ook als die weerstand oproepen. 

Functie-eisen 

Voor de functie zoeken we iemand, die: 

• beschikt over HBO werk- en denkniveau; 

• het reilen en zeilen kent van agrarisch natuurbeheer en bekend is met de agrarische 

bedrijfsvoering; 

• zelfstandig kan werken, initiatiefrijk is en goed kan organiseren; 

• in staat is goed te communiceren met agrariërs, vrijwilligers en overige lokale 

gebiedspartijen; 
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• bij grote voorkeur kennis heeft van weidevogels en flora; 

• op den duur zelfstandig projecten kan leiden en organiseren; 

• gemiddeld 3 dagen per week beschikbaar is, op zelfstandige basis; 

• het werk zelf kan indelen. Besef wel dat het seizoensgebonden is en op sommige 

momenten erg druk kan zijn, op andere momenten minder; 

• in het bezit is van rijbewijs B en een auto tot zijn/haar beschikking heeft. 

 

Heb je interesse? Stuur je CV en je motivatie naar info@josevanmiltenburg.nl.  

 

Meer weten? 

 

Op www.rijnvechtenvenen.nl lees je meer over de doelen waar we met elkaar aan 

werken en op welke manier.  

 

Wil je meer weten, neem dan gerust contact op met José van Miltenburg (coördinator), 

06-47452979, info@josevanmiltenburg.nl. 
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