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Collectief Midden Overijssel zoekt een: 

Projectleider Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
32 uur per week / 0,8 fte 

 
Zoek jij de verbinding tussen natuur en landbouw? Werk je graag mee aan het vergroten van de 
biodiversiteit en zie je daarbij juist kansen voor boeren en grondeigenaren? Dan zijn wij op zoek naar 
jou!   

 

Wat ga je doen 
• Je bent verantwoordelijk voor de (aansturing van) de uitvoering van de regeling Agrarisch Natuur- en 

landschapsbeheer (ANLb) in het midden van Overijssel. Daarnaast pak je zelfstandig projecten op die 

een relatie hebben met het ANLb of het collectief. 

• Dit doe je door leiding te geven aan alle ANLb-medewerkers (gebiedscoördinatoren, ecoloog en 

veldmedewerkers) en hen te ondersteunen met kennis(ontwikkeling) en advies. 

• Naast de zorg voor een juiste uitvoering van het ANLb, ligt je focus op het verbeteren van de kwaliteit 

van het beheer in het veld. 

• Daarbij zorg je voor budgetbewaking op zowel de overhead als de beheerkosten. 

• Je onderhoudt de contacten met opdrachtgevers (provincie en waterschap), BoerenNatuur Nederland, 

andere agrarische collectieven en gebiedspartijen. 

• Je signaleert kansen die het ANLb kunnen versterken en bespreekt deze in onze organisatie.  

• Je legt verantwoording af aan de (interim) manager en indirect aan het bestuur. 

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

• Je van nature een teamspeler bent. 

• Het vergroten van de biodiversiteit op het boerenland jouw intrinsieke motivatie is. 

• Je accuraat werkt en niet schrikt van complexe subsidievoorwaarden. 

Je herkent je daarnaast in het volgende kennis- en competentie niveau: 
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau en beschikt over leidinggevende kwaliteiten. 

• Je hebt ervaring als projectleider. 

• Je hebt minimaal basiskennis van natuur en landschap. 

• Je bent in staat om een vertaalslag te maken van doelen naar beheermaatregelen en kunt je daarbij 

inleven in de belangen van andere gebiedspartijen. 

• Je hebt affiniteit met de (agrarische) deelnemer. Een netwerk in de groene sector is een pré. 

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 6 
personen bestaat. Het merendeel van ons team bestaat nu nog uit ingehuurde krachten. Met de 
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verwachte toename aan werkzaamheden vanuit het GLB-NSP, de veranderingen in het landelijk gebied 
en onze projectentak gaat dit veranderen.  

 

Wat bieden wij 
Een jaarcontract met, afhankelijk van kennis en ervaring, een passend salaris van maximaal € 5.079,- 
bruto per maand (max. schaal 9, trede 12) bij een 40-urige werkweek. CMO heeft de intentie dit bij 
goed functioneren om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  
Wij volgen de arbeidsvoorwaarden van BoerenNatuur Nederland. 
 

Informatie en jouw reactie 
Met inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met onze huidige ANLb-projectleider 
Yvette Ruesen: 06 - 40 90 62 20. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure dan kun je contact 
opnemen met de manager Juliëtte Huis in ‘t Veld: 06 – 15 13 15 02. 
 
Solliciteren op deze vacature kan tot en met vrijdag 2 december door het sturen van je cv en motivatie 
per email aan: info@collectiefmiddenoverijssel.nl. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 
7 december (1e gesprek) en donderdag 15 december (2e gesprek).  
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