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CSA-Netwerk vzw is een netwerk van professionele Vlaamse biologische boeren die werken volgens de 

principes van 'Community Supported Agriculture'. We zijn een jonge en sterk groeiende organisatie die 

zorgt voor het samenbrengen, informeren en ondersteunen van onze boerenleden. Tegelijk willen we de groei 

van het CSA-concept stimuleren en in goeie banen leiden, zowel onder boeren als bij het bredere publiek. 

Kortom, we staan centraal in de dialoog met iedereen die belangstelling heeft voor CSA. 

 

Om die groei te begeleiden en onze organisatie verder te professionaliseren heeft het CSA-Netwerk een 

projectmatige 4/5 de vacature. Dit project loopt tot en met 2021, maar kan verlengd worden.  

 

CSA-Netwerk Coördinator 
 

 

Je functie: 

Vanuit een kantoorplaats in het Antwerpse en ook zeer regelmatig op het terrein, werk je in overleg met het 

CSA-bestuur om ons netwerk zowel intern te ondersteunen als extern verder uit te bouwen. Je onderhoudt 

nauw contact met onze leden CSA-boeren en zorgt voor een passende informatieverstrekking en 

dienstverlening, ondersteund door een vlotte interne administratie. Hiernaast ben je gedreven om de rol van 

CSA-deelnemers in ons Netwerk verder te ontwikkelen en behartig je de belangen van het CSA-Netwerk in de 

bredere context. Je zoekt ook synergie en samenwerking met organisaties zoals BioForum, De Landgenoten, 

Landwijzer, Voedsel Anders, … en praktijkonderzoekscentra. Je verwerft ook inzicht in het typische sociale en 

associatieve economisch gebeuren in de CSA-landbouw.  

 

Je profiel: 

Wij rekruteren liefst iemand met een sterke affiniteit voor landbouw, voedsel, ecologie en interesse in een 

vernieuwend economisch denken. Leidinggevende ervaring in het verenigingsleven en goede 

organisatorische en sociale vaardigheden zijn sterke troeven. Je hebt voldoende maturiteit om in overleg met 

het bestuur zelfstandig te werken en onze organisatie te vertegenwoordigen. Je bent ook bereid om flexibel te 

werken.  

 

Ons aanbod: 

Je krijgt een passend loon aangevuld met verplaatsingsvergoedingen. Bovenal krijg je de kans om in een 

groeiende organisatie met een enthousiast en actief bestuur jezelf te ontwikkelen binnen een boeiende sector 

waarin samenwerken een echt werkwoord is. 

 

 

Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij 

Tom Troonbeeckx, voorzitter CSA-Netwerk vzw, gsm 0477 30 09 65 

 

Spreekt deze vacature je aan? 

Bezorg dan je sollicitatiebrief + curriculum vitae uiterlijk op 3 februari 2020 aan 

csa.netwerk.sollicitatie@gmail.com  
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Takenpakket Coördinator CSA-Netwerk vzw 

 

1. Coördinatie 

➢ Je bewaart het overzicht over het reilen en zeilen binnen het CSA-Netwerk en rapporteert de 

belangrijkste evoluties aan het bestuur. 

➢ Je bent aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft ivm CSA in Vlaanderen. 

➢ Je vertegenwoordigt het CSA-Netwerk  

➢ Je volgt op wat er rond CSA gebeurt in het buitenland en haalt hier inspiratie uit.  

 

2. Administratie en organisatie 

➢ Je volgt de betaling van de lidgelden op en verwerkt de gegevens van de CSA-bedrijven 

➢ Je volgt de boekhouding  op en verzorgt het ledenregister 

➢ Je maakt de begroting op  

➢ Je bereidt de Algemene Vergadering voor in overleg met het bestuur en maakt het verslag op 

➢ Je stroomlijnt en beheert de digitale bestanden van het netwerk (op Google Drive of elders) en 

andere administratieve hulpmiddelen 

➢ Je maakt verslag van de Raad van Bestuur en volgt mee de actiepunten op 

➢ Je gaat actief opzoek naar financieringskansen voor het CSA-netwerk. 

 

3. Beweging 

➢ Je werkt mee aan de ontwikkeling van CSA-Netwerk tot een beweging van boeren en burgers die 

elkaar versterken. 

➢ Je betrekt deelnemers bij de verdere ontwikkeling van het CSA-Netwerk 

➢ Je legt linken met andere sectororganisaties 

➢ Ter inspiratie, ga je actief op verkenning bij gelijkaardige bewegingen in België en andere CSA-

netwerken in het buitenland. 

 

4. Ondersteuning van boeren 

➢ Je helpt mee bij de organisatie van regionale, thematische bijeenkomsten 

➢ Je coördineert de tweejaarlijkse CSA-conferentie  

➢ In overleg met het bestuur, verfijn je de screeningsprocedure voor nieuwe projecten (boeren die lid 

willen worden van het CSA-Netwerk) en zorg je voor een eerste screening en beoordeling met een 

inschatting van hun sterktes en aandachtspunten. 

➢ Je organiseert in overleg met het bestuur een starters driedaagse voor nieuwe projecten rond visie, 

het economisch model, de maatschappelijke relevantie van CSA en de ecologische meerwaarde van 

kleinschalige landbouw 

➢ Je hebt zicht op de bedrijven die het moeilijk hebben en probeert gepaste steun te mobiliseren 

➢ Je zoekt uit welke bijkomende diensten/tools een meerwaarde zouden kunnen hebben voor onze 

boeren (bv. inschrijvingsformulieren en betalingsopvolging) en, indien mogelijk, ontwikkelt deze zelf 

 

5. Communicatie en promotie 

➢ Je ontwikkelt en implementeert een 'social media'-strategie voor het Netwerk en ontwikkelt en 

beheert onze 'digitale community' 

➢ Je verzorgt de website 

➢ Je bent spreekbuis voor ons Netwerk  

➢ Je trekt de Openvelddagen van het Netwerk 

➢ Je ondersteunt waar mogelijk bedrijven op hun vraag in hun promotiecampagnes voor het werven 

van nieuwe deelnemers en analyseert wat werkt en niet en biedt deze info aan voor leden van het 

Netwerk 
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