
 

 

Vacature 
 

Campagneleider Boer Burger Natuur Drenthe 
 
Wij zoeken een creatieve campagneleider voor boer-burger-samenwerking, die enthousiast bijdraagt 
aan de ontwikkeling naar succesvolle en toekomstgerichte natuurinclusieve landbouw in Drenthe. 
 
Deze energieke motor geeft de komende twee jaren vorm en uitvoering aan een campagne die 
gericht is op het versterken van boer-burger-initiatieven in Drenthe binnen het programma Boer 
Burger Natuur Drenthe  (BBND). Onderdelen van de campagne zijn boerenerf-sessies (presentatie, 
kennisontwikkeling, debat), een digitale etalage, netwerkbijeenkomsten, media-aandacht en 
evenementen. Veel van de inhoud komt uit projecten en initiatieven die plaatsvinden binnen het 
programma BBND of uit inspirerende verhalen en voorbeelden uit andere delen van Nederland. 
 

Wij zoeken  
• Een verbindende projectleider met voldoende kennis van het werkveld  natuurinclusieve 

kringlooplandbouw; 

• Een communicatie- en organisatietalent die in staat is om een serie verbindende activiteiten 
en een (social) mediacampagne te organiseren in dit dynamische speelveld. 

 

Wij bieden 
• Aanstelling of opdracht voor de duur van één jaar met de intentie om de samenwerking met 

nog een jaar te verlengen;  

• Salarisindicatie: schaal 9 a 10 zoals opgenomen in cao Provincies. 
 

Aanstelling en werkomgeving 
• Je werkt in hoge mate zelfstandig binnen het samenwerkingsprogramma BBND, op basis van 

een vastgesteld campagneplan; 

• Je werkt vanuit de Natuur en Milieufederatie Drenthe, die voor dit onderdeel van het 
programma de opdrachtnemer is; 

• Er wordt een advies- en begeleidingsgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de 
partners (LTO Noord, DAJK, natuur- en landschapsorganisaties, provincie), waarmee je de 
campagne verder vormt geeft; 

• Onze voorkeur gaat uit naar een projectleider en communicatiekracht in één. Beschik je over 
één van deze twee talenten? Dan nodigen we je ook uit om op deze vacature te reageren. 

 

Omvang 

• De omvang van het werk wordt vooralsnog ingeschat op 20 uren per week.  
 

Reageren 
• Ga jij graag deze uitdaging met ons aan?  

• Stuur je sollicitatiebrief met CV voor 7 april 2022 naar info@nmfdrenthe.nl 

• De eerste gesprekken zijn voorzien op woensdag 13 en donderdag 14 april. 

• Voor meer informatie kun je eventueel contact opnemen met de Natuur en Milieufederatie 
Drenthe 0592-311150. 
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Achtergrondinformatie Campagne Boer Burger Natuur Drenthe 

Boer Burger Natuur Drenthe is gericht op het realiseren van een natuurinclusieve landbouw in 

Drenthe; meer biodiversiteit en landschapskwaliteit in het agrarische landschap op basis van een 

duurzaam en rendabele bedrijfsvoering. Betrokkenheid en steun van Drentse inwoners in hun rol als 

burger en consument is één van de cruciale succesfactoren. 

Ter versterking van het programma BBND wordt in 2022 en 2023 een campagne georganiseerd om 

bewoners en belangstellenden op een creatieve en actieve manier te betrekken en te 

enthousiasmeren. Boerenerf-sessies, een etalage met succesvolle projecten en initiatieven, een 

mediacampagne en evenementen maken deel uit van een werkwijze die tot de verbeelding spreekt 

en een hoog bereik heeft.  

De campagne wordt uitgevoerd door enthousiaste professionals, samen met de partners en 

organisaties die een rol spelen in de stuurgroep en projecten van BBND. 

 

Voor de campagne zijn voorzien: 

• Een creatieve projectleider met affiniteit voor landbouw, landschap en natuur, kennis van 
participatieprocessen. Hij/zij geniet het vertrouwen bij de partners en organiseert in goede 
samenwerking communicatiekracht  voor gewenste betrokkenheid en bereik;  

• Een klankbordgroep vanuit de partners die adviseert bij de verdere opzet en uitvoering; 
bestaande uit een mix van communicatiemedewerkers e.a.; 

• Een werkbudget voor activiteiten en mediastrategie; 

• Mandaat en ruimte om snel en efficiënt te kunnen opereren. 
 

Uitgangspunt voor de opzet is dat de projectleiding in nauwe samenwerking met de partners wordt 

ingevuld. De projectleider werkt nauw samen / stemt af met het programmamanagement BBND.  

 

Opzet campagneorganisatie: 

• Projectleider en communicatiekracht (bij voorkeur gecombineerd  in één persoon); 

• Campagneteam van 3 à 5 personen vanuit de partners als meedenkers / advies- en klankbord 
groep; 

• Projectleider werkt met mandaat binnen de vastgestelde opdracht, ontwikkelt de aanpak en 
uitvoering, levert voortgangrapportages en is verantwoording verschuldigd aan de 
stuurgroep BBND. 

 
Meer informatie over het programma BBND is te vinden op de website 
www.boerburgernatuurdrenthe.nl 
 

http://www.boerburgernatuurdrenthe.nl/

