
 

Vacature: CSA LOCOtuinen Maastricht zoekt zelfstandige Tuinder/Boer 
 
 
Naam van de functie: 
Zelfstandig Ondernemer in CSA Ecologische Teelt: Tuinder/Boer M/V 
per 1 februari 2015 
 
LOCOtuinen Maastricht is een startende CSA en geeft mensen de mogelijkheid tot het herontdekken 
en herstellen van de verbinding met ons voedsel, de natuur en elkaar en het bepalen van onze eigen 
verantwoordelijkheden daarin. Bij LOCOtuinen Maastricht werken burgers en boeren samen aan 
lokale coproductie van ecologisch voedsel.  
We bundelen als burgers onze krachten in een coöperatieve vereniging - We kopen of pachten grond 
in of rondom Maastricht - We coproduceren voedsel met boeren - We delen de opbrengst. 
 
Het Profiel: 
LOCOtuinen zoekt een zelfstandige en ondernemende tuinder/boer met ruime ervaring op het 
gebied van het ecologisch telen van groenten en fruit. 
De tuinder/boer is in staat om een realistisch teeltplan op te stellen en dit zelfstandig tot uitvoer te 
brengen in afstemming met de behoeften van de leden van LOCOtuinen. 
De tuinder/boer is daarbij verantwoordelijk voor de organisatie van het gehele productieproces, 
zaaien, planten en het organiseren van de oogst middels zelfpluk. 
De tuinder/boer is in staat een businessplan voor LOCOtuinen op te stellen, waarin tevens de basis 
voor het eigen winstdeel verantwoord wordt.  
De tuinder/boer kan zich vinden in de CSA doelstellingen en onderschrijft de economische, 
ecologische en sociale doelstellingen van LOCOtuinen. 
Ook is hij/zij in staat om LOCOtuinen te coachen bij activiteiten binnen de opstart en duurzame 
ontwikkeling van ecologische voedselproductie in (en rondom) Maastricht.  
De tuinder/boer is in staat om kennis en vaardigheden uit te wisselen met leden en of vrijwilligers en 
deze te begeleiden bij het telen en de zelfpluk. 
De tuinder/boer kan een beroep doen op leden en vrijwilligers van LOCOtuinen voor de operationele 
uitvoering van werkzaamheden.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Opstellen, uitvoering en evalueren van een teeltplan; 
 Bodembereiding, bemesting, zaaien/planten en onkruidbestrijding; 
 Het oogstproces organiseren via georganiseerde zelfpluk; 
 Alle administratieve taken in relatie tot de exploitatie van de tuin; 
 Tuinder/boer brengt vlijt, tijd en evt. vergunningen in; 
 Inbreng en opstal van apparatuur; 
 Regelmatig overleg met bestuur en vertegenwoordigers van LOCOtuinen; 
 Mede het voortouw nemen bij de opstart en duurzame doorontwikkeling van LOCOtuinen; 
 Mede bewaken van de tuinexploitatie LOCOtuinen. 

 
 



 

Wat biedt LOCOtuinen? 
 Minimaal 1,5 HA teeltgrond in of rondom Maastricht (strevend naar meerdere percelen incl. 

opslagruimte); 
 Een jonge vereniging van enthousiaste leden (momenteel ongeveer 120 mensen). 
 Flexibiliteit en coöperatieve werkwijze; 
 Volop mogelijkheden om mee te denken hoe we LOCOtuinen op duurzame wijze kunnen 

vormgeven; 
 Een reële ondernemersvergoeding; 
 De mogelijkheid om na een jaarcontract 2015, een meerjarencontract aan te gaan; 
 Een gemotiveerd bestuur en actieve werkgroepen die graag meedenken, meedoen en tevens 

beschikbaar zijn voor overleg. 
 
We zoeken een tuinder/boer met: 

 MBO/HBO landbouwschool (bijvoorbeeld Warmonderhof); 
 Bij voorkeur enkele jaren ervaring als zelfstandig ondernemer als tuinder of boer in 

ecologische voedselproductie; 
 Goede communicatieve vaardigheden; 
 Coachende/ adviserende vaardigheden naar bestuursleden en werkgroepen van LOCOtuinen. 

 
Kwaliteiten 
Coöperatief, Ondernemend, Communicatief en Inspirerend. 
 
Heb je interesse? 
Mail je motivatiebrief en CV voor 28 december a.s naar LOCOtuinen Maastricht (t.n.v. Bram de 
Volder), email: bestuur@locotuinen.nl.  
Voor vragen kun je contact opnemen met: Daan.Wierenga van IJzendoorn, tel: 06 23196412.  
Aanvullende informatie over LOCOtuinen Maastricht vindt je op www.locotuinen.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


