Vacature
Coordinator NHZ
Collectief Noord-Holland Zuid is op zoek naar een coördinator (m/v) die affiniteit heeft met de
landbouw en het natuurbeheer op het boerenland die sturing kan geven aan de organisatie.
Collectief Noord-Holland Zuid (Collectief NHZ) is een collectief van boeren die zich inzetten voor
natuur op hun land. De ongeveer 160 agrarische leden doen dit veelal met duidelijk zichtbaar
succes. Het collectief is daarbij ambitieus en vanuit het principe ‘lerend beheren’ continue actief op
zoek hoe het natuurbeheer te verbeteren. Het werkgebied omvat de polders rond Spaarnwoude, de
Haarlemmermeer, Amstelland, Vechtstreek en Het Gooi. Het collectief verzorgt de contracten voor
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en ontwikkelt initiatieven die raken aan de natuur op het
boerenland.
De huidige subsidieregeling loopt eind 2022 af. In de volgende regeling worden naar verwachting
meer taken bij het collectief neergelegd, zoals het inhoud geven aan de nieuwe GLB-regeling.
Het bestuur van Collectief NHZ bestaat uit leden van het collectief en wordt ondersteund door een
coördinator, een administratieve kracht die de contacten e.d. verzorgt, een adviseur voor water en
ecologie en een adviseur voor de akkerbouw. Deze medewerkers werken flexibel vanuit huis.

Kom jij ons team versterken?
De huidige coördinator gaat minder werken, maar blijft betrokken bij de strategie en
monitoring van het weidevogelbeheer en bij de contacten met de leden in de veehouderij.
We zijn daarom opzoek naar een nieuwe coördinator, die verantwoordelijk wordt voor het
algeheel functioneren van de organisatie.
Wat vragen we? Iemand die:
• verantwoordelijkheid draagt voor de algehele bedrijfsvoering en de aansturing van de
werkorganisatie;
• in overleg met bestuur en leden de vernieuwing van de organisatie in verband met nieuwe
taken vormgeeft.;
• samen met de penningmeester zorgt voor de begroting en inkomsten en uitgaven bewaakt;
• verbeterpunten signaleert en maatregelen initieert om verbeteringen door te voeren;
• de schakel is tussen de werkorganisatie en het bestuur;
• de bestuursvergaderingen plant, voorbereidt (deze kunnen ook ’s avonds plaatsvinden);
• nieuwe projecten initieert;
• het eerste aanspreekpunt is voor landelijke, provinciale en regionale organisaties;
• het bestuur adviseert;
• verantwoordelijk is voor het maken en bewaken van de jaarplanning i.o.m. met
de werkorganisatie;
• samenwerkt met provincie, gemeenten, waterschappen, terreinbeherende
organisaties, LTO, onderzoekers en natuurbeschermers;
• over een thuiswerkruimte en een auto beschikt.
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Kandidaten herkennen zich in de volgende profielschets:
HBO of academisch denk- en werkniveau.
Basale kennis van en affiniteit met landbouw en ecologie.
Representatieve en leidinggevende kwaliteiten.
Breed ‘netwerk’ binnen de groene sector en landbouw is een pré.
Op regionaal niveau doelgericht en effectief kunnen werken met verschillende gebiedspartijen
- van ambtenaren tot boeren en van jagers tot natuurbeschermingsorganisaties.
• Bij voorkeur ervaring bij een vergelijkbare organisatie of in een dergelijke functie.
• Hij/zij beschikt over goede mondelinge en schriftelijke contactuele vaardigheden.
• Binnen de organisatie streeft hij/zij na ieders kwaliteiten optimaal te benutten ten dienste
van de organisatie als geheel.
• Bedrijfseconomisch inzicht om de organisatie efficiënt te leiden.
• Vermogen om zich te verplaatsen in de bedrijfssituatie van de leden.
• Analytisch sterk en proactieve houding.
• Bewaakt de goede sfeer en goede onderlinge relatie in de organisatie.
•
•
•
•
•

Wij bieden:
• Een afwisselende, uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid.
• Werken in een innovatieve, vooruitstrevende organisatie.
• Je wordt ingewerkt door onze huidige coördinator , Mark Kuiper, die als uitvoerder en
onderzoeker verbonden blijft aan de organisatie.
• Vergoeding op uurbasis voor minimaal 16 uur, maximaal 36 uur per week.

Sollicitatieprocedure
Mail je CV en motivatie voor 31 oktober 2021 naar:
Henk-Jan Soede: hjsoede67@kpnplanet.nl
cc: info@collectiefnhz.nl

Voor meer informatie over de functie kun je bellen met:
bestuurder Henk-Jan Soede 06 15 13 12 00
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