
 

Regioadviseur/projectmedewerker Overijssel 36 uur 
(een dienstverband van minder dan 36 uur is bespreekbaar) 

 
Wie zijn wij? Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) is dé vereniging van particuliere eigenaren van 
landbouwgronden, bos- en natuurterreinen en landgoederen. Onze leden in Overijssel zijn 
verantwoordelijk voor zo’n 40.000 hectare grond, ruim 11% van het totale oppervlak van de 
provincie en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan natuur- en 
landschapsbeheer, de voedselvoorziening, cultuurhistorie, en recreatiemogelijkheden. Onze 
vereniging maakt deel uit de Federatie Particulier Grondbezit. Wij staan voor collectieve 
belangenbehartiging, een sterk en inspirerend netwerk en het delen van kennis.  

Wat houdt het werk in en in wat voor team kom je terecht? Je werkt samen met twee Overijsselse 
collega’s en acht vrijwillige bestuursleden binnen de Overijsselse vereniging. Je bent bezig met 
projecten, verenigingszaken, zoals het betrekken van leden, het onderhouden van de website/social-
media en het ondersteunen bij belangenbehartiging. Concrete projecten die nu lopen: uitvoeren van 
maatregelen om water te bergen en langer vast te houden in en rond natuur (Haarvaten Op Peil- 
programma), de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Sensorisch Landschap 
(www.sensorischlandschap.nl) en kennisdeling over duurzame of meer natuurinclusieve landbouw, 
historisch water inzetten voor nieuwe functies en energie besparen en opwekken. Naast de 
werkzaamheden in Overijssel kan ook inzet in de andere provincies of voor landelijke dossiers 
onderdeel uitmaken van de functie (afhankelijk van interesse en opleiding). 

Waar? Ons kantoor in Olst net boven Deventer (op havezate De Haere van IJssellandschap). Het 
hoofdkantoor van onze landelijke Federatie Particulier Grondbezit zit in Ede, waar we eens in de 
twee weken op dinsdag samen werken en lunchen om kennis en ervaringen uit alle provincies te 
delen. 

Wie ben jij? – minimaal HBO opgeleid, met een accent op natuur, cultuur, landbouw of buitengebied 
(bv op Saxion of Van Hall) - Je hebt affiniteit met onze doelgroep - Je hebt van nature een goed 
overzicht en kan structureren - Je bent goed in samenwerken en mensen met elkaar verbinden - 
Eerdere werkervaring in het veld van natuur, landschap, projectmanagement en grondgebonden 
landbouw is een pré. 

Wat bieden wij jou? - Een gevarieerde baan met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid - De 
mogelijkheid om op prachtige plekken op landgoederen te komen - Ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling - Een marktconform salaris, op basis van je ervaring – Een divers netwerk en gezellige 
collega’s! 

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen via Joukje Bosch, tel. 06-53695376. 

Sollicitaties ontvangen wij graag via fpg@grondbezit.nl. 


