
Projectleider Buijtenland van Rhoon
(parttime maximaal 24  uur)

Het Buijtenland van Rhoon is een landbouwgebied van ongeveer 650 hectare dat 

natuurvriendelijk boeren topprioriteit geeft. Duurzame landbouw die hand in hand 

gaat met recreatie en vitale natuur. Het Buijtenland van Rhoon ligt op de rand van 

Rotterdam in de gemeente Albrandswaard. 

Komende jaren werken wij aan de realisatie van het streefbeeld Buijtenland van

Rhoon. Agrariërs, recreatieondernemers, natuurorganisaties en lokale verenigingen

hebben dit streefbeeld samen met deskundigen opgesteld. Het streefbeeld 

beschrijft hoe het gebied er over 10 jaar uit zal zien. Een gebied waarin landbouw, 

natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie samengaan. Voor de uitwerking 

van dit streefbeeld is de gebiedscoöperatie opgericht, zij neemt de planvorming, 

realisatie en het beheer van het Buijtenland van Rhoon op zich. In deze gebieds-

coöperatie werken boeren, recreatieondernemers en natuurorganisaties samen 

met omliggende gemeenten. Dit is in Nederland een uniek experiment en hiervoor 

zijn wij op zoek naar een projectleider. Een ultieme verbinder die goed project-

matig kan werken, bestuurlijk sensitief is en resultaatgericht. 

Wat houden de werkzaamheden in?

Als projectleider ben je medeverantwoordelijk voor de realisatie van het streef-

beeld. Je werkt vooral aan de uitwerking van de recreatievisie die het afgelopen 

jaar is opgesteld. Denk daarbij aan het verder uitwerken van de benodigde infra-

structuur (wandelpaden, fietsroutes, ruiterpaden etc.), het op de markt zetten van 

de door de provincie Zuid-Holland beschikbaar gestelde boerderijen, overleg 

voeren met de omliggende gemeenten, waterschap en provincie, contact 

leggen en onderhouden met recreatieondernemers en initiatiefnemers in het 

gebied. Daarnaast loopt er op dit moment een bestemmingsplan proces waarin 

de gebiedscoöperatie samen met de gemeente Albrandswaard en de provincie 

optrekt. De gebiedscoöperatie is hiervan de trekker. Daarin ondersteun je de 

directeur van de gebiedscoöperatie. Tenslotte ondersteun je de directeur bij het 

opstellen van jaarplannen en andere projecten. 

Kortom:

• Je denkt en adviseert actief mee in het concreet vorm geven van de gewenste 

recreatieve ontwikkeling en geeft daar ook uitvoering aan door middel van 

 verschillende deelprojecten.

• Je bent aanspreekpunt voor ondernemers en initiatiefnemers die recreatieve 

mogelijkheden zien in het gebied. Je boort relaties aan, onderhoudt deze 

 en brengt partijen die elkaar kunnen versterken met elkaar in contact. 

 Je stimuleert de onderlinge samenwerking.

• Je levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van het projectmatig werken 

binnen het team en aspecten die daar mee samenhangen.

• Je treedt op als sparringpartner van de directeur en het bestuur.

Wat neem je mee?

• HBO werk- en denkniveau aangevuld met minimaal 2 jaar werkervaring in 

 gebiedsontwikkeling.

• Je hebt kennis van projectmatig werken en kunt dat in de praktijk brengen.

• Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor maatschappelijke en politiek-

 bestuurlijke verhoudingen en weet hier ook naar te handelen.

• Je hebt aantoonbare affiniteit met recreatie, natuur en landbouw.

• Je beschikt over een combinatie van analytische strategische vaardigheden 

en een proactieve werkhouding.

• Je bent bekend met de omgeving van het Buijtenland van Rhoon.

• Kennis over de nieuwe omgevingswet is een pré.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een kleine organisatie die in opbouw is. Je werkt samen 

met een klein team waarin o.a. een gebiedsbeheerder, een office manager en een 

communicatie-adviseur werkzaam zijn. Daarnaast worden er adviseurs ingehuurd 

op het gebied van bijvoorbeeld  natuurontwikkeling, landbouw en financiën.

Je krijgt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, 

met uitzicht op een verlenging van maximaal 2 jaar. Je werkt parttime (maximaal 

24 uur). Salariëring bedraagt maximaal € 4000,- bij een fulltime dienstverband en 

is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

Voor vragen over de functie-inhoud kun je contact opnemen met de directeur, 

Anja Jongejan, via e-mail info@buijtenland-van-rhoon.nl of via tel. 06-12961770.

Graag ontvangen wij uiterlijk 1 februari 2021 een CV en motivatiebrief op boven-

staand mailadres.


