
 
 
 
 
 

Wij zoeken een nieuwe collega om voor Flevolandse Agrifood ondernemers hét verschil te 
maken 

 
Flevoland is gemaakt voor voedselproductie met goed water, vruchtbare grond, grote 
percelen en goede verbindingen. De landbouw is belangrijk en beeldbepalend voor 
Flevoland. Maar ook hier zijn er uitdagingen op het gebied van natuur, milieu en rendement. 
Vanuit de omgevingsvisie ‘Landbouw: Meerdere Smaken’ is het doel vernieuwingen in de 
landbouw te stimuleren en in de praktijk te testen. Ook de maatschappelijke vraagstukken 
van dit moment en de verbinding met de consument en de stad verdienen hierbij aandacht. 
Om nieuwe toekomstbestendige ontwikkelingen in de Flevolandse agrifood sector aan te 
jagen en te ondersteunen is Horizon Flevoland op zoek naar: 

 
Business Developer Agrifood (Fulltime, 32-40 uur per week) 

 
Ben jij degene die samen met innovatieve ondernemers hun plannen tot realiteit maakt? 

 
Jouw missie bij Horizon is bijdragen aan de voedseltransitie en duurzame economische groei 
in Flevoland. Je gaat in gesprek met ondernemers en biedt passende oplossingen aan om 
innovatiever en toekomstbestendiger te produceren. Je helpt ondernemers in elke fase van 
hun bedrijf met vernieuwingen en groei en je ondersteunt ondernemers bij het realiseren 
van gezamenlijke ambities. 
Onder de paraplu Agrifood lever je een bijdrage aan de strategische doorontwikkeling en 
uitvoering van het provinciale programma ‘Landbouw: Meerdere Smaken’ en identificeer je 
nieuwe kansrijke initiatieven die verder ontwikkeld kunnen worden met bedrijven en 
onderwijsinstellingen. 

 
Waar ligt jouw talent? 
Jij bent, wat wij noemen, een transitieversneller. Je bent een ervaren, zelfstandige en 
ondernemende business developer die ons met een strategische blik en visie verder helpt in 
het koppelen van trends, ontwikkelingen en beleidsopgaven binnen agrifood naar concrete 
projecten en programma’s met ondernemers. Deskundig en bevlogen ontwikkel je projecten 
voor en met ondernemers met structureel effect. Met je proactieve, resultaatgerichte en 
hands-on houding zorg je ervoor dat initiatieven en projecten ook daadwerkelijk 
gerealiseerd worden. 

 
Wat ga je doen? 

 

Je brengt nieuwe ontwikkelkansen in kaart voor de Flevolandse agrifood ondernemers 
en ontwikkelt strategie. 
Je bezoekt ondernemers met innovatieve ideeën, je helpt ze met hun vragen, je daagt ze 
uit en je verbindt ze aan elkaar. 
Je identificeert, initieert, ontwikkelt en begeleidt innovatie- en investeringstrajecten van 
ondernemers. Je screent ideeën op potentie en kansen voor business én hun 
maatschappelijke impact, en ontwikkelt deze in samenwerking met de ondernemers tot 
kansrijke en financieringsklare innovatieprojecten en business development cases. 
Je houdt je ogen en oren open voor commerciële kansen en koppelt bedrijven aan 
collega’s en partners die ze verder kunnen helpen in hun groeiambities, bijvoorbeeld 
door te investeren en te exporteren. 



 
 

Je adviseert ondernemers over de mogelijkheden op het gebied van subsidies. 
Je informeert beleidsmakers over trends en behoeftes bij ondernemers en probeert 
hiermee op langere termijn de juiste voorwaarden te creëren voor een goed 
ondernemingsklimaat en je denkt actief mee in wat dit betekent voor het bedrijfsleven. 
Je bouwt een sterke relatie op en onderhoudt deze met individuele ondernemers en 
belangrijke kernpartners zoals brancheorganisaties en kennisinstellingen (bijvoorbeeld 
Agrofoodcluster, Bionext, LTO, Flevocampus, Aeres Hogeschool, Wageningen University 
& Research, Boerderij van de Toekomst). 
Vanuit die relaties en netwerken zet je samenwerkingsprojecten op met Flevolandse 
ondernemers en begeleid je deze. 
Je werkt intensief samen met collega’s binnen Horizon om zo te komen tot de meest 
optimale dienstverlening voor de ondernemer. 
Netwerken speelt in deze functie een cruciale rol, je bent dé verbinder en het eerste 
aanspreekpunt voor relevante stakeholders van binnen en buiten de regio. 

Wat moet je kunnen als Business Developer bij Horizon? 
Jouw belangrijkste eigenschap is nieuwsgierigheid. Je bent een strategisch gesprekspartner 
voor ondernemers, opdrachtgevers, beleidsmakers en partners en doorpakker in de 
ontwikkelings- en uitvoeringsvraagstukken. Je durft door te vragen tot je de behoefte van de 
klant hebt doorgrond en je precies weet hoe je het beste van dienst kunt zijn. Je bent 
overtuigend, deskundig en zelfstandig. Je hebt een lange adem, want de projecten waaraan 
je werkt kunnen wel jaren duren. Je herkent een commerciële kans en springt er direct 
bovenop. Daarnaast heb je: 

een HBO+ werk – en denkniveau met minimaal 5 jaar werkervaring; 
inhoudelijke en commerciële deskundigheid op het vakgebied agrifood; 
ervaring met strategie- en projectontwikkeling en vertaling daarvan naar projectplannen; 
ervaring met project- of programmamanagement, bij voorkeur op het snijvlak van privaat 
en publiek (regionaal, nationaal of EU). 

Eerlijk en transparant werken bij Horizon Flevoland. 
Wij hebben de ambitie om topwerkgever te zijn, dit kunnen we jou bieden: 

een laptop en een telefoon; 
25 vakantiedagen, en de mogelijkheid om er 10 bij te kopen;  
een studiebudget van € 2.000 per jaar; 
budget om een fijne thuiswerkplek in te richten; 
Soort dienstverband: 0,8 of 1 fte, eerst een jaarcontract kan later worden omgezet in 
onbepaalde tijd. 

Is dit jouw volgende stap? 
Horizon Flevoland heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Business Developer Agrifood 
exclusief uitbesteed aan FreshRecruitment. Voor meer informatie kun je terecht bij Hildert Delis, 
telefonisch bereikbaar op +31(0)6 25 28 98 04 Sollicitaties uitsluitend via 
www.freshrecruitment.com  Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op 
https://www.horizonflevoland.nl/ 

 
 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.freshrecruitment.com%2F&data=05%7C01%7Cnicole%40horizonflevoland.nl%7C4b2fa1a94a214d0e9b5b08daf319a6fc%7C19e436ce2e634492ba0fb20b21aba200%7C0%7C0%7C638089588749716769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OWJ6ZIq3vJqTFwGCTZqurP31DveYxsZxOiiBnMlLLWM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.horizonflevoland.nl%2F&data=05%7C01%7Cnicole%40horizonflevoland.nl%7C4b2fa1a94a214d0e9b5b08daf319a6fc%7C19e436ce2e634492ba0fb20b21aba200%7C0%7C0%7C638089588749716769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WTPsSmrXfocMrYE2U%2BmsoJGT6Q1PXQRPGRJfP1K77vQ%3D&reserved=0
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