
 

 
GEZOCHT: BESTUURSLID LTO NEDERLAND VAKGROEP AKKERBOUW EN VOLLEGRONDSGROENTE 
 
Sta op voor de belangen van ondernemers in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. Bepaal de 
agenda en werk mee aan het oplossen van diverse maatschappelijke vraagstukken. Samen met de 
andere bestuursleden zorg je voor betrokkenheid en inbreng van de leden. Je bent in dialoog met 
politiek, publiek, ketenpartijen en zoekt afstemming met andere LTO-sectoren en -thema’s.  
 
Gelet op de samenstelling van de vakgroep zoeken wij iemand die actief is als ondernemer in de 
akkerbouw en/of vollegrondsgroenteteelt, uit Flevoland komt en zich minimaal één dag in de week 
hard wil maken voor de sector.  
 
Functie-eisen 

• Kent de huidige en toekomstige vraagstukken van de beide sectoren en weet wat bij leden 
leeft 

• Heeft zicht op politieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de land- en 
tuinbouw 

• Actief ondernemer in de akkerbouw en/of vollegrondsgroententeelt met draagvlak bij de 
achterban en een netwerk in de sectoren 

• Kan van ‘buiten naar binnen’-denken en kan op zowel strategisch als op meer tactisch niveau 
denken en communiceren 

• Communicatieve vaardigheden en het vermogen om de akkerbouw en 
vollegrondsgroententeelt in- en extern te verbinden 

 
Kerncompetenties 

• Samenwerken 

• Analytisch vermogen 

• Flexibiliteit en aanpassingsvermogen 

• Strategisch en kritisch 

• Netwerkvaardigheden 
 
Randvoorwaarden: 
De bestuurder: 

• is in principe zelf agrarisch ondernemer binnen de betreffende sector en kan rekenen op 
draagvlak bij de achterban in de verschillende regio’s en eventuele deelsectoren; 

• vervult geen nevenactiviteiten die niet te combineren zijn met de doelstellingen van LTO 
Nederland en is bereid hier openheid te verschaffen en desgevraagd hiermee te stoppen. 

 
Reageren 
Herken jij jezelf in dit profiel, reageer dan voor 16 december 2022.  
Stuur je CV met motivatiebrief naar Gineke van Don, directiesecretaris, gvdon@lto.nl. Voor meer 
informatie over de inhoud van de functie en procedure kun je terecht bij  Hans Koehorst, 
Themacoördinator Plantaardige Sectoren (06 21212423). 
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