
Vacature projectleider Living Lab Fryslân 

Living Lab Fryslân is in 2016 gestart met als doel om met haar activiteiten volop bij te dragen aan de 
transitie naar natuurinclusieve landbouw. Met een uitnodigende aanpak willen we deze ontwikkeling 
versnellen. Met de inzet op natuurinclusieve landbouw willen we de biodiversiteit en de 
maatschappelijke waardering voor de landbouw vergroten, waarbij tegelijk het economisch 
toekomstperspectief voor boerengezinnen verbetert. 

Het Living Lab is een onafhankelijke Stichting die samenwerking van onderop in de landbouw – 
voedselketen bevordert. Ons belangrijkste doel is natuurinclusieve landbouw in praktijk te laten 
brengen. Daarvoor werkt Living Lab samen met partners aan de transitie van de (Friese) landbouw- 
voedselketen, waarmee inzichtelijk gemaakt wordt dat een rendabele productie en toename van 
biodiversiteit in het agrarisch landschap hand in hand gaan. Initiatiefnemers worden begeleid bij het 
in de praktijk brengen van projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw, van idee tot 
realisatie. Het gaat om projecten gericht op de vernieuwing van de agrarische bedrijfsvoering en op 
kennisoverdracht. De resultaten van de projecten worden voortdurend in de praktijk getoetst en 
gedeeld met derden. De focus ligt de komende twee jaar ook op: 

- Markt voor natuurinclusieve producten:  
Bij Living Lab worden ook in toenemende mate ideeën en initiatieven ingebracht die gericht 
zijn op de ontwikkeling en afzet van de producten in de reguliere keten. We willen verder 
verkennen welke aanpak er nodig is om een groter bereik voor natuurinclusieve producten in 
agrofood, retail en consumentendeel van de keten te realiseren.  

- Gebiedsprocessen: 
Op gebieds -en landschapsniveau komt meer aandacht voor het vergroten van biodiversiteit 
en het organiseren van processen om de ‘juiste manier van boeren’ in te passen op plekken 
met (meerdere) maatschappelijke doelstellingen. Op het vlak van samenwerking en bieden 
van inspirerende voorbeelden wil Living Lab een belangrijke bijdrage leveren 

Over de vacature 

We zijn met spoed op zoek naar (een) senior projectleider(s) die de kar trekt van het Living Lab. Er 
zijn momenteel veel ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Als projectleider 
bewaar je het overzicht op de ontwikkelingen, signaleert kansen, ontsluit kennis en zet aan tot actie. 
Eén van de belangrijkste taken van de projectleider is het aanjagen en begeleiden van projecten op 
het gebied van natuurinclusieve landbouw. Daarnaast onderhoudt je contact met de kern- en 
stakeholdergroep binnen het Living Lab, stuurt de communicatie aan vanuit de stichting en 
ondersteunt het bestuur. Je werkt zelfstandig in opdracht van het stichtingsbestuur en bent 
verantwoordelijk voor het management van de stichting.  
 
Over jou 

Je hebt het in je om mensen te verbinden en met elkaar in te contact brengen zodat ideeën en 
plannen gerealiseerd kunnen worden. Je staat tussen de partijen, bent vernieuwend en denkt 
oplossingsgericht. Je bent ondernemend en in staat richting te geven aan een diverse groep mensen. 
Je bent of wordt de spin in het web van regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van 
natuurinclusieve landbouw.  



Wat we verder vragen 

- Affiniteit en kennis van de agrarische sector en boerenpraktijk  
- Ervaring als projectleider in het begeleiden van projecten/ schrijven van 

projectvoorstellen 
- Beleidsmatige ervaring op zowel regionaal, nationaal als internationaal niveau. 
- Kennis over financieringsconstructies, zowel regionaal, landelijk als europees (POP-3, 

Interreg, innovatiefondsen) 
- Bestuurlijk sensitief 
- HBO/WO werk -en denkniveau 

Periode 

- 1 sept. 2018 – 1 sept 2020 
- 3 - 4 dagen per week 

Wat bieden wij? 

Een 1,5 tot 2-jarige aanstelling als projectleider, met een marktconform salaris 

Solliciteren of meer weten? 

Belangstelling? Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief met CV voor 7 september 2018 naar; Stichting 
Living Lab, info@livinglabfryslan.frl  
Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de Stichting: Albert van der Ploeg, 06-23837252. 

 


