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Werk jij graag samen met boeren en weet je veel van de duurzame kringloop op het 
(melk)veebedrijf? Heb jij een bovengemiddelde interesse in de bodem en geloof jij dat 
landbouw die samenwerkt met natuurlijke processen de toekomst heeft? Dan zoeken wij 
jou!  

Over Wij.land 

Wij.land gaat voor een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur 
samengaan in duurzame bedrijfsmodellen. We werken daarbij samen met boeren, 
natuurorganisaties en ondernemers. Wij.land begeleidt een lerend netwerk van ca 80 boeren 
(veehouders in het westelijk veenweidegebied) die experimenteren met duurzaam 
bodembeheer, kruidenrijk grasland, graasstrategieën, verbetering van mestkwaliteit en nog vele 
andere projecten die bijdragen aan een gezonder en meer natuurlijk bedrijfssysteem en 
landschap.  

Over de functie 

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor meerdere projecten in het programma 
Duurzaam Boeren. Je werkt o.a. aan: 

• De doorontwikkeling van het programma Duurzaam Boeren, waarbij je de leiding krijgt 
over diverse projecten die zich richten op de boerenpraktijk. 

• Het voeren van keukentafelgesprekken met boeren en het organiseren van kennissessies, 
excursies en themabijeenkomsten. 

• Het aansturen van een netwerk van adviseurs en boerencoaches en het doorontwikkelen 
naar een zelfsturend praktijk- en leernetwerk. 

• Het verbinden van onderzoeksprojecten aan de praktijk en het vormgeven van 
gebiedsprocessen met bijvoorbeeld TBO’s en provincie of waterschap. 

• Het ophalen en begeleiden van nieuwe ideeën uit het netwerk en het (inter)nationale veld 
voor verduurzaming van het boerenbedrijf en het landschap. 

• Het ontwikkelen van nieuwe projectvoorstellen en samenwerkingsverbanden. 

Wie zoeken we? 

• Je persoonlijke missie sluit aan bij die van Wij.land 
• Je hebt een HBO/WO opleiding met een achtergrond in landbouw en veehouderij en je 

hebt ruime kennis over de bodem, voer, mest, en de kringloop op een (melk)veebedrijf 
• Je kunt goed overweg met boeren en je hebt ervaring met het begeleiden van 

studiegroepen, organiseren van cursussen en veldbezoeken.  
• Je hebt goed begrip van de belangen en realiteit van andere gebiedspartijen, bijv. 

waterschappen, provincies, ANV’s en natuurorganisaties. 
• Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van nieuwe projecten (en de 

financiering daarvan). 
• Je hebt de capaciteit en ambitie om op den duur strategisch verantwoordelijkheid te 

nemen over de ontwikkeling van het programma Duurzaam Boeren. 
• Specifieke kennis over het lokale ecosysteem van de veenweiden en haar uitdagingen, 

evenals een relevant netwerk is een pré. 
• Je hebt 3 tot 5 jaar relevante werkervaring. 



 
 
 
 

Solliciteren 

Stuur uiterlijk 1 februari je motivatie en CV naar:  
Anne-Marie Majoie 
a.majoie@wij.land 
06 – 27052338 

Wat bieden we? 

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

• Je wordt onderdeel van een internationale beweging van regeneratieve landbouw 
en landschapsherstel, o.a. met onze partner Commonland 

• 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 full-time (32-40u) aanstelling voor 1 jaar, met zicht op verlenging. 
• Startdatum: zo snel mogelijk 
• Een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  


