
Coördinator Monitoring, Evaluatie & Leren / ME&L (36 uur) 

 
AgriProFocus is een netwerkorganisatie waarin leden uit bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheidsorganisaties 
samenwerken voor de betere ondersteuning van ondernemerschap bij boeren in 
Afrika en Zuid-Oost Azië. Het internationale secretariaat is gevestigd in Nederland 
en AgriProFocus heeft daarnaast 11 netwerk secretariaten in Afrika en 2 in Zuid-
Oost Azië. AgriProFocus werkt in 2017 aan de implementatie van haar nieuwe 
strategie onder de titel ‘Making Agribusiness Work for Development’.  
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en overtuigende ‘Coördinator Monitoring, Evaluatie & Leren (ME&L)’. In 
deze functie ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de nieuwe strategie in een effectief en efficiënt ME&L-
systeem op organisatie- en projectniveau binnen AgriProFocus. Als coördinator ben je in staat om de juiste data 
bijeen te brengen, maar nog veel belangrijker om te zorgen dat die data gebruikt wordt. Niet alleen voor evaluatie 
doeleinden, maar zeker ook voor netwerkbrede leerprocessen en externe communicatie. Met jouw inspirerende, 
creatieve manier van werken weet jij collega’s in Nederland en in onze 13 landen te motiveren om het ME&L-
systeem optimaal te gebruiken en het niet slechts als ‘corvee’ te zien.  
 

Wat ga je doen: 
1. Ontwerpen, implementeren en coördineren van AgriProFocus ME&L-systeem 

 Ontwerpen van een op maat gemaakte benadering van ME&L binnen AgriProFocus ter ondersteuning 
van het strategisch plan en waarin input van leden en partners gesystematiseerd is; 

 Coördineren, organiseren en faciliteren van monitoring- en leerprocessen binnen de organisatie en het 
netwerk als geheel; 

 Coördineren van interne en externe evaluaties; 

 Informeren en adviseren tijdens strategische overleggen over resultaten op organisatie- en 
netwerkniveau; 

 Overzicht houden en voortgang bewaken; bij het mogelijk niet behalen van beoogde doelen hier tijdig 
op inspelen. 

2. Ontwerpen en coördineren van intern IATI-systeem 

 Opstellen en coördineren van intern beleid ter uitvoering van IATI-verplichtingen; 

 Ondersteunen projectleiders en controller in uitvoering IATI-verplichtingen; 
3. Coachen van collega’s op ME&L 

 Training & coaching van collega’s in gebruik ME&L systeem 

 Ondersteuning van collega’s bij opzetten ME&L activiteiten 

 Assistentie bij interpretatie en duiding van ME&L resultaten 

Jouw Profiel: 
 HBO/Academisch werk- en denkniveau; 

 Uitstekende kennis van ME&L-systemen (incl. IATI) en op de hoogte van actuele ontwikkelingen; 

 Ervaring met samenwerking met buitenlandse partnerorganisaties; 

 Ervaring met het werken in een netwerkorganisatie; 

 Analytisch vermogen en in staat kansen en knelpunten te signaleren, relevante informatie te 
herkennen en verbanden te leggen: van een probleem een kans weten te maken! 

 In staat mensen te motiveren en overtuigen; 

 Ervaring met organiseren en faciliteren van bijeenkomsten en bredere leerprocessen; 

 Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels; 

 Affiniteit met internationale samenwerking, voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling; 

 Resultaatgericht; 

 Coördinerende vaardigheden; 

 Zeer zelfstandig. 

  



Wij bieden: 
Je gaat werken in een internationale, dynamische en informele werkomgeving, 36 uur per week. De aanstelling 
is voor 12 maanden, met perspectief op vaste aanstelling. We bieden een goed salaris (indicatie: schaal 9/10 - 
afhankelijk van leeftijd en ervaring) en uitstekende arbeidsvoorwaarden. 
 

Interesse? 
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV en motivatie voor 15 januari naar Marja Hennemann 
(mhennemann@agriprofocus.com). 
 
Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Sander Mager via smager@agriprofocus.com. 
 

mailto:mhennemann@agriprofocus.com
mailto:smager@agriprofocus.com

