
Vacature Coördinator Boerengroep (m/v) 
(parttime, 20 uur, betaald) 

 
Zet gezonde en sociale landbouw op de kaart van 

studenten, boeren, burgers en beleidsmakers!  
 

Stichting Boerengroep zoekt per 1 mei 2022 een nieuwe 

coördinator.  

Bij voorkeur aanvang inwerkperiode midden april.  
 
Organisatie 

Stichting Boerengroep slaat de brug tussen landbouwpraktijk en landbouwtheorie. Ze zet zich in voor 

gezonde en sociale landbouw en organiseert hiervoor activiteiten die een kritische houding stimuleren 

onder studenten en boeren. De activiteiten die de Boerengroep aanbiedt lopen sterk uiteen. Zo 

organiseert ze o.a. excursies en werkdagen op boerderijen, discussies, lezingen, cursussen en films.  

Functie 

De coördinator Boerengroep is een spin in het web van studenten, boeren, belangenorganisaties en 

onderwijsinstellingen. Je initieert activiteiten en ondersteunt initiatieven van anderen, zowel inhoudelijk 

als organisatorisch. Je onderhoudt het netwerk rond Boerengroep en staat in nauw contact met de 

partners van de organisatie. Met een achtergrond in landbouw en voedsel (in theorie en/of praktijk) ken 

je de belangrijke netwerken en weet je snel in te spelen op de actualiteit. Als coördinator krijg je veel 

vrijheid voor het specifiek invullen van de functie. Je functioneert daarom goed zelfstandig, hebt een 

proactieve instelling en bent creatief van geest. Je werkt samen met een internationaal bestuur, dat 

voornamelijk uit WUR studenten bestaat. Verder begeleid je ook (internationale) studenten die een 

stage bij de Boerengroep lopen. Je helpt de studenten met het opzetten van evenementen rondom door 

hen gekozen onderwerpen, gerelateerd aan landbouw. Tot slot help je ook intensief mee aan de 

zomercursus Farm Experience Internship (FEI), die iedere zomer door de Boerengroep wordt 

georganiseerd. 

 

Profiel 

● Sterke en enthousiasmerende persoonlijkheid die graag het voortouw neemt. 

● Gedrevenheid voor duurzame en eerlijke landbouw.  

● Doener, hands-on mentaliteit, zelfstandig kunnen werken. 

● Pro-actief, sociaal, flexibel en creatief.Minimaal 1 jaar, bij voorkeur 2 jaar beschikbaar. 

Kennis en ervaring 

● Netwerk binnen en/of opleiding aan Van Hall Larenstein of WUR heeft de voorkeur.  

● Kennis van en affiniteit met de landbouwthematiek. 

● Ervaring met het organiseren van activiteiten met vrijwilligers. 

● Affiniteit met de doelstellingen van Stichting Boerengroep. 

● Communicatieve en organisatorische vaardigheden 

 

Voor meer info zie: www.boerengroep.nl  

Stuur je CV met motivatiebrief naar st.boerengroep@wur.nl voor 28 februari 2022. 

http://www.boerengroep.nl/
mailto:st.boerengroep@wur.nl

