Werkpakket adviseur Kennisverspreiding
Netwerk Platteland
Omschrijving/Context
Met de Europese plattelandssubsidies worden veel projecten uitgevoerd die ons platteland mooier
en duurzamer maken. Het gaat bijvoorbeeld om kringlooplandbouw, een eerlijke boterham voor
boeren, biodiversiteit, klimaat en milieu, dierenwelzijn en korte voedselketens. Het Regiebureau
POP zorgt voor voortgang van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en onze Netwerk
Support Unit zorgt ervoor dat die projecten bekendheid krijgen in ons Netwerk Platteland en
daarbuiten. Dat doen we via onze website, de sociale media en vele ontmoetingen en
bijeenkomsten die het NSU-team organiseert. Het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) en de twaalf provincies zijn opdrachtgever voor ons werk.
Nu er steeds meer projectresultaten beschikbaar komen, ontstaat er een schat aan informatie, een
vliegwiel waarop anderen verder kunnen. Komende jaren willen wij ervoor zorgen dat deze kennis
steeds beter op het boerenerf belandt. Niet alleen door zichtbaar te maken wat er allemaal binnen
de projecten gebeurt, maar juist ook door de leerervaringen daaruit veel beter toegankelijk te
maken voor een brede groep van agrarisch ondernemers. Dat doen we niet alleen, maar in
afstemming met onze opdrachtgevers en partners, zoals boerenorganisaties, maatschappelijke
organisaties, overheden, adviseurs en kennisinstellingen. We hebben daarbij ook goede contacten
met Brussel en de buurlanden.

Wat is de opgave?
Je bedenkt een praktische aanpak die leidt tot een goede synthese van de kennis die wordt
opgedaan in de verschillende POP-projecten, zodat leerervaringen goed ontsloten en verspreid
kunnen worden naar een brede groep van erfbetreders en het boerenerf. Je kijkt niet alleen naar
de kennis die in POP-projecten wordt gegenereerd, maar je verbindt die ook met kennis van
anderen die met thema’s rond landbouw en natuur in de weer zijn. Jij gaat ervoor zorgen dat 1+1
3 wordt door dwarsverbanden te leggen. Wat we van je vragen:
-

Je werkt een plan van aanpak en activiteiten uit.
Als pionier maak je een eerste slag in de uitwerking daarvan, bv door het zichtbaar (laten)
maken van vooruitstrevende, goede praktijkprojecten en rode draden uit de POP-projecten
ten behoeve van agrarisch ondernemers, regionale kennishubs en erfbetreders.

-

Je geeft advies over het verder uitrollen van de aanpak.

-

Je organiseert bijeenkomsten om tot uitwisseling te komen tussen agrarisch ondernemers,
regionale kennishubs en erfbetreders en bereidt deze inhoudelijke voor.
Uiteraard draag je ook bij aan andere activiteiten van het NSU-team en het Regiebureau
POP.

Wat we vragen
-

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en energieke collega die er zin in heeft om kennis
beter voor de boer beschikbaar te krijgen en om deze te verspreiden.
Enthousiasme om met thema’s als innovatie, kringlooplandbouw, klimaat, bodem etc aan
de gang te gaan.
Affiniteit en liefst een aantal jaren praktische ervaring met landbouw en de
maatschappelijke opgaven.
Analytisch vermogen om verbanden te zien en te doorgronden.
Creativiteit om buiten gebaande paden te treden en nieuwe aanpakken voor te stellen.
Doortastendheid om die aanpakken tot uitvoer te (laten) brengen.
Netwerkvaardigheid om actief te kunnen schakelen met onze partners.
Teamplayer, die niet schroomt om hulp te vragen of te bieden.
Vaardigheid en aardigheid om onze sociale media actief te benutten.

Wat wij bieden
-

Werken in een klein en flexibel professioneel team met een uitdagende opgave.
Je hebt een ruime mate van zelfstandigheid en wordt beoordeeld op de bereikte
(team)resultaten.
Interessante werkomgeving met veel externe contacten.
Salarisniveau schaal 11 Rijksoverheid voor 32-36 uur.
Je wordt door je huidige organisatie op detacheringsbasis uitgeleend voor een periode van
2 jaar, waarbij verlenging niet is uitgesloten.
Standplaats Utrecht.

Nadere informatie
Geïnteresseerd of heb je vragen: neem contact op met Ger de Peuter, directeur Regiebureau POP
via g.depeuter@rb.agro.nl of 06 1542 8036. Uiterlijke reactietermijn 16 september 2019.

