
Vacature 

LTO Nederland zoekt Portefeuillehouder Gezonde Planten 

De Portefeuillehouder Gezonde Planten is boegbeeld, komt op voor en behartigt de belangen van agrarische 

ondernemers in de plantaardige sectoren op gebied van plantgezondheid. Je geeft leiding aan en werkt samen 

met collega-bestuursleden in de Commissie Gezonde Planten en wordt ondersteund door ervaren 

medewerkers uit de werkorganisaties van LTO Nederland, de regionale LTO-organisaties en de sectorale 

organisaties. Je zoekt de dialoog met de overheid, politieke partijen, maatschappelijke organisaties, 

kennisinstellingen en marktpartijen. Je bent in staat de vraagstukken van nu op te lossen en hebt oog voor het 

middellange en lange termijn perspectief van onze leden. Als Portefeuillehouder ben je 1,5 dag per week 

beschikbaar. Je ontvangt een passende vergoeding. 

Functie 

De Portefeuillehouder: 

- Is het inspirerende en energieke boegbeeld op het thema Gezonde Planten en komt op voor en 
behartigt de belangen van de plantaardige sectoren 

- Ontwikkelt en onderhoudt daartoe netwerken binnen en buiten de agrarische sector 
- Geeft leiding aan de Commissie Gezonde Planten en zit de vergaderingen voor 
- Vertegenwoordigt de Commissie Gezonde Planten in verschillende interne en externe overleggen 
- Zorgt voor visie en strategie sporend met de brede missie, visie en strategie van LTO Nederland 
- Faciliteert en verbindt de vakgroepen, de plantaardige sectororganisaties en de regio’s binnen de LTO-

familie op de speerpunten van de portefeuille Gezonde Planten 
 

Profiel 

De Portefeuillehouder: 

- Kent de vraagstukken die spelen binnen de portefeuille Gezonde Planten en is in staat de 
vraagstukken van nu op te lossen, maar heeft ook oog voor de middellange en lange termijn 

- Is in staat integrale (en intersectorale) afwegingen te maken in het belang van de Nederlandse land- 
en tuinbouw en de samenleving, met oog voor sectorale en regionale verschillen in omgeving, cultuur 
en bedrijfsvoering 

- Heeft aantoonbaar bestuurlijke ervaring en in staat om intern en extern het boegbeeld van de 
portefeuille te zijn 

- Beschikt over een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel en netwerk en is in staat om aan 
verschillende overlegtafels op een strategisch-tactisch niveau effectief te opereren 

- Beschikt over goed ontwikkelde onderhandelingsvaardigheden 
- Beschikt over een open houding en het vermogen om de verbinding te onderhouden met 

ketenpartijen, maatschappelijke groeperingen, kennisinstellingen, overheden en de medewerkers 
- Kan uitstekend communiceren en kan anderen (ook voor een zaal) meenemen in een aansprekend 

verhaal, en heeft gevoel voor nieuwe vormen van communicatie, en wil die zich ook eigen maken en 
hier beleid op voeren 

 
Reageren  

Stuur je motivatiebrief inclusief CV naar Gineke van Don (gvdon@lto.nl).  

Heb je vragen over deze functie, of wil je een uitgebreidere functie omschrijving neem dan contact op met 

Hans Koehorst, Themacoördinator Plantaardige sectoren, op 06 - 21 21 24 23 of hkoehorst@lto.nl. 
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