
 

 

Vacature projectmedewerker 

Nederlands Centrum voor Mestverwaarding 
 

Organische meststoffen hebben een cruciale rol in de overgang naar een circulaire 
landbouw. Wil je hier vanuit een onafhankelijke rol een bijdrage aan leveren? Reageer dan 
op deze vacature! 
 

Over NCM 
Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan als 
kenniscentrum op het gebied van mestverwerking en -verwaarding. Het is een 
samenwerkingsverband tussen overheden, het agrarische bedrijfsleven en 
kennisinstellingen. 
 
Mest is essentieel om tot een kringlooplandbouw te komen. Ze zijn 
belangrijk voor een gezonde bodem en om gewassen te voeden met 
de juiste nutriënten. Echter, hoewel er al veel is bereikt kent 
Nederland nog steeds vele uitdagingen rondom mest; er is veel 
regelgeving, er bestaat milieudruk en veehouders hebben hoge 
kosten. Factoren die hieraan ten grondslag liggen zijn onder anderen 
de hoge complexiteit van het thema, te veel focus op het aanbod van 
mest in plaats van de waarde ervan, de politieke gevoeligheid en te veel 
versnippering in initiatieven en te weinig samenwerking.  
 
Met de oprichting van het NCM hebben de publieke en private partijen ervoor gekozen om 
gezamenlijk aan kennisvraagstukken rond mestverwaarding te werken.  
Onze taak is om een aanspreekpunt te zijn waar belanghebbenden en andere betrokkenen 
terecht kunnen voor informatie. Vanuit de vragen, kansen en knelpunten wordt een 
landelijke innovatieagenda opgesteld, en op basis hiervan worden nieuwe 
samenwerkingsverbanden en projecten opgestart en uitgevoerd. Hierbij staan innovatie, 
verduurzaming en het tot waarde brengen van mest centraal. Via deze inhoudelijke 
voortgangsrapportage op onze website krijg je een beknopt overzicht van opgestarte 
projecten. 
 
Door de samenwerking en de gezamenlijke doelen komen maatschappelijk en economisch 
betere initiatieven tot stand. Op deze manier draagt het NCM bij aan een circulaire landbouw 
en wordt de agrarische sector milieuvriendelijker en concurrerender. 



 

 

 

De vacature 
Vanwege de uitbouw van het NCM is het aantal taken en projecten groeiende. Hiervoor is 
NCM op zoek naar een projectmedewerker. Je werkt nauw samen met de directeur aan wie 
je tevens verantwoording aflegt. 
NCM werkt veel samen met andere deskundigen en organisaties. Dit gebeurt via drie vaste 
expertgroepen, en via projectgroepen die tijdelijk en per thema georganiseerd zijn. 
Daarnaast participeert NCM in tal van landelijke en ook internationale 
samenwerkingsverbanden. 
 
De functie kenmerkt zich door een grote variatie en veel van de taken zullen zelfstandig 
worden uitgevoerd. Het betreft zowel interne als externe werkzaamheden zoals: 

• Het uitvoeren van studies of andere projecten. 
• De website inhoudelijk verder uitbouwen. 
• Beantwoorden van vragen die aan NCM worden gesteld. 
• Uitwerken van rapportages voor opdrachtgevers. 
• Het organiseren van bijeenkomsten, excursies of studiereizen. 
• Meewerken aan de landelijke innovatieagenda. 
• Het verkennen van potentiële afzetmarkten. 
• Ontwikkelingen op het gebied van mest (regelgeving, markt, techniek e.d.) volgen en 

hierover communiceren, direct met belanghebbenden of via artikelen op de website. 
 

Je  
• Hebt een HBO / WO-niveau. 
• Hebt kennis van de agrarische sector. 
• Vindt het leuk om in een complexe omgeving van overheden, het bedrijfsleven en 

met kennisorganisaties te werken. 
• Kan omgaan met gevoeligheden die er op het thema ‘mest’ soms leven. 
• Kunt goed organiseren. 
• Bent secuur, kan taken nauwgezet tot een succes brengen. 
• Kunt goed zelfstandig werken en bent initiatiefrijk. 
• Vindt het leuk om met veel mensen contact te hebben. 
• Bent integer. 
• Beheerst minimaal het Engels als vreemde taal. 
• Bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Vindt het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan een van de belangrijkste 

uitdagingen van de agrarische sector. 
 



 

 

Ervaring is een pré, maar houding en instelling zijn de belangrijkste kwaliteiten. 
 
De standplaats: in nader overleg te bepalen. 
Arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. 
 
NCM biedt hiermee een prachtige functie, waarin je je enorm kunt ontwikkelen, zowel 
inhoudelijk als qua netwerk. Je werkt aan een belangrijk thema en aan de verdere bouw van 
een kenniscentrum dat hier een belangrijke rol in heeft. 
 
Je kunt tot 1 oktober de sollicitatie - met motivatie en C.V. - sturen naar Jan Roefs, directeur 
NCM. Ook voor andere vragen kan je bij hem terecht. Hij is bereikbaar via 
jan.roefs@mestverwaarding.nl  of 06-51013712. 


