
 

 

 

 

Directeur Agriterra 
 

Agriterra is opgericht door de Nederlandse agrarische sector. De organisatie biedt deskundig 

advies en trainingen aan coöperaties en boerenorganisaties in opkomende economieën. 

Agriterra versterkt het boerenbelang en stimuleert economische groei voor ambitieuze boeren 

wereldwijd. Dit draagt bij aan sociaaleconomisch sterke en levendige plattelandsgebieden.  

Het energieke, internationale team bestaat uit 156 praktische, gemotiveerde professionals en is 

actief in 24 landen. Voor Agriterra zijn we op zoek naar een ondernemende en creatieve 

directeur met een open mind, die een zichtbare bijdrage wil leveren aan zowel de organisatie 

Agriterra als aan de agrarische sector.  

Wie zoeken we? 

Als directeur van Agriterra ben je hét gezicht van de organisatie, zowel intern als extern. Je 

vertegenwoordigt Agriterra in binnen- en buitenland en zoekt partnerships met organisaties die van 

strategisch belang zijn voor het functioneren van Agriterra, nu en in de toekomst. Je bent 

verantwoordelijk voor het uitstippelen van de strategische koers op grond van de missie en visie van 

Agriterra en zorgt ervoor dat deze gedragen wordt door het bestuur en uitgevoerd wordt door de 

werkorganisatie. Als directeur ben je een inspirerend en toegankelijk leider, en gewend om te werken 

met professionals in een internationale context. Je legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en 

biedt medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen.  

“Een directeur die nationaal en internationaal het gedachtegoed van Agriterra 

uitdraagt en op (inter)nationaal niveau een bijdrage levert aan de belangenbehartiging 

van coöperaties en landbouworganisaties in ontwikkelingslanden.” 

 

Wat neem je mee? 

We zoeken een verbindende, stevige directeur, die met een frisse blik van buiten intern en extern het 

verschil weet te maken. Je werkt graag binnen een nuchtere organisatie en zet je actief in om bij te 

dragen aan een cultuur waarbinnen iedereen tot zijn recht kan komen en kwaliteiten optimaal benut 

worden. Je bouwt voort op alle goede en innovatieve stappen die Agriterra al heeft gezet en staat op 

een authentieke en krachtige manier voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie. 

 

Verder herken je je in onderstaande omschrijving: 

 

• Je bent en natuurlijke verbinder, gericht op samenwerking met diverse stakeholders en bewezen 

politiek sensitief. Daarbij beschik je vanzelfsprekend over uitstekende communicatieve en sociale 

vaardigheden.  

• Je weet te laveren in een veeleisende politiek-bestuurlijke omgeving en bouwt soepel aan een 

relevant netwerk, onder meer binnen de betrokken ministeries.  

• Je hebt affiniteit met de landbouwsector en coöperaties, en ervaring met het werken met 

ontwikkelingslanden.  

Vacature 



 

• Je hebt ervaring in het werken met professionals in een internationale context. Daarnaast beschik 

je over een stevige bedrijfskundige basis.  

• Je stuurt op een coachende wijze het MT aan en creëert draagvlak voor het uit te voeren beleid. 

Daarin sta je nadrukkelijk open voor signalen vanuit stakeholders, management en medewerkers, 

en ben je tevens een betrouwbare partner van het bestuur. 

• Je herkent jezelf in de ambitie van Agriterra en bent op de hoogte van de maatschappelijke trends 

en ontwikkelingen in de context waarbinnen Agriterra opereert.  

• Je bent ondernemend, ziet kansen en herkent risico's. Hierbij heb je oog voor de effecten op lange 

termijn.  

• Je beschikt over een heldere, analytische geest en het vermogen om complexe situaties in te 

schatten en op te lossen. Je bent creatief en beschikt over zowel realisatie- als executiekracht.  

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau. 

 

Over Agriterra 

Het is de ambitie van Agriterra om met haar inzet coöperaties en boerenorganisaties in 

ontwikkelingslanden te professionaliseren. Dit geeft een krachtige sociaaleconomische impuls in 

landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. 

Agriterra is lokaal gevestigd en zet zich ter plaatse in, zodat agrarische coöperaties en organisaties  

worden ingericht om bancair gefinancierd te kunnen worden, hoogwaardige diensten verlenen aan 

hun leden en zich ontwikkelen tot volwaardige handelspartners. Ze doen dat door werkgelegenheid en 

economische ontwikkeling te creëren in landelijke gebieden, waarbij lokale boeren betere 

verkoopcijfers en een stabiel inkomen kunnen realiseren. Agriterra verbetert hun bedrijfsvoering en 

afzet in de markt met de peer-to-peer aanpak. 

Experts uit de topsector agri & food adviseren hun internationale collega's. Ook koppelt Agriterra 

bedrijven aan de georganiseerde boer. Het resultaat is een betere inkomensspreiding en sterke, 

professionele landbouwcoöperaties. 

Het doel van Agriterra voor de komende jaren is om 1 miljoen unieke boeren te bereiken en 

€ 55 miljoen te mobiliseren voor leningen voor 50 “boergenoteerde” bedrijven, waarvan 25  

operationele bedrijfsactiviteiten. Het streven is € 100 miljoen te investeren in beleidswijzigingen in 

ontwikkelingslanden. 

 

Geïnteresseerd? 

Is dit de functie waarin jij al je passie, kennis, ervaring en ambitie kwijt kunt? Stuur ons dan voor 

7 maart 2021 je motivatiebrief en curriculum vitae via de button op de website van Berenschot. Heb je 

nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda Salari (06-21 23 41 48) of Marion Kortenraij 

(06-11 37 84 88) van Berenschot Search. Zij vertellen je graag meer over de functie.  

 

Selectieprocedure 

Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in 

week 11. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten aan Agriterra. 

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor vervolggesprekken met Agriterra in week 13 

en 14. De procedure is gericht op een voordracht tot benoeming vóór 1 mei 2021.  

https://www.berenschot.nl/human-capital/search/vacatures/directeur-agriterra

