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Werk jij graag met (melk)veehouders en weet je veel van de duurzame kringloop op het 
(melk)veebedrijf? Heb jij een bovengemiddelde interesse in een gezonde bodem en een passie voor 
landbouw en natuur? Dan zoeken wij jou!  

Over Wij.land 

Wij.land gaat voor een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur samengaan in 
duurzame bedrijfsmodellen. Dat doen we door samen met boeren, natuurorganisaties en anderen te 
werken aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde 
en sociale waarde. Wij.land begeleidt een netwerk van ca 40 boeren die experimenteren met onder 
meer: duurzaam bodembeheer, strip grazen, verbetering van mestkwaliteit, stimuleren van 
kruidenrijkheid in grasland en alles wat komt kijken bij de kringloop in de veehouderij 

Solliciteren 

Stuur uiterlijk 9 juli je 
motivatie en CV naar:  
Danielle de Nie 
d.denie@wij.land 
06 – 38055763 
Gesprekken vinden in 
de week van 15 juli 
plaats 

Over de functie 

Als projectleider duurzame veehouderij ben je verantwoordelijk voor het bodemprogramma en de 
begeleiding en uitvoer van de pilots van Wij.land. Je werkt o.a. aan: 

• Het coördineren en begeleiden van het bodemprogramma op (melk)veehouderijen 	
• Het ontwikkelen van nieuwe tools en stappenplannen voor de opschaling van het programma 	
• Het voeren van keukentafelgesprekken en organiseren van kennissessies, excursies en 

themabijeenkomsten 	
• Het begeleiden van het maken van natuur-bedrijfsplannen met bijvoorbeeld TBO’s en provincie of 

waterschap	
• Het ophalen en begeleiden van nieuwe ideeën voor duurzame kringloop of nieuwe 

samenwerkingsverbanden 

Wie zoeken we? 

Wij zoeken iemand met:	

• een achtergrond in (melk)veehouderij  
• voldoende inhoudelijke kennis van bodem, voer, mest, en de kringloop op het (melk)veebedrijf 
• oog voor de belangen van andere partijen, bijv. waterschappen of natuurorganisaties 	
• capaciteit om strategisch mee te denken bij de vormgeving van het programma duurzaam 

boeren 	
• 3 tot 5 jaar relevante werkervaring  

Wat bieden we? 

• Samenwerking met een bevlogen team van doeners die echte 
verandering in het landschap tot stand willen brengen 

• Bijdragen aan een thema dat volop in de belangstelling staat 
(landbouw en natuur en de verbinding daartussen) 

• Een kantoor op een boerderij, een kwartier fietsen vanaf station 
Abcoude 

• Veel vrijheid in hoe je je tijd indeelt (in het veld, op kantoor of thuis) 
• Veel ruimte om te leren, dingen uit te proberen en voor eigen initiatief 
• Een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  


