
Iedereen heeft wel eens zo’n moment, waarop je je afvraagt waarom binnen je organisatie of vereniging een be-
paald besluit wordt genomen, een zekere weg wordt ingeslagen of koers gekozen. Dat zou jij anders doen, mis-
schien wel beter. Dit is het moment om de stoute schoenen aan te trekken en je ideeën over de toekomst te delen 
en om te zetten in daden. Het verschil te maken in een organisatie die in beweging is en waar mensen zitten te 
popelen om een frisse blik. Op iemand die wil meebouwen aan de LLTB van de toekomst.  

 

Je kent de ins en outs van de sector, het werk- en het politieke speelveld. Je weet wat de sector nodig heeft, waar 
ze over tien jaar zou moeten staan en hoe ze daar komt. Hoogste tijd dat niet meer voor jezelf te houden, maar te 
delen met je collega’s. En dan niet meer ‘Wat wij zouden moeten doen…’, maar ‘Dit gaan we doen!’. Goede ideeën 
zijn immers pas iets waard als ze worden omgezet in successen. 

Wil jij de belangen van jouw regio behar�gen? Je sterk 

maken voor de land– en tuinbouw en bijdragen aan de 

oplossingen van diverse, maatschappelijke vraagstuk-

ken? Meld je dan aan als: 

RegiovoorzitterRegiovoorzitterRegiovoorzitterRegiovoorzitter    

• Neemt deel aan processen op het gebied van de belangenbehartiging in de regio 

• Stuurt projecten en werkgroepen aan gericht op belangenbehartiging in de regio 

• Creëert en onderhoudt relevante netwerken ten behoeve van optimale belangenbehartiging in de regio 

• Voert gerichte lobby’s uit ten behoeve van een optimale belangenbehartiging in de regio 

• Is mede verantwoordelijk voor het ophalen en terugkoppelen van informatie bij leden in de regio 

• Is mede verantwoordelijk voor een optimale verbinding met de samenleving 

Func�e-inhoud 

Een RegioEen RegioEen RegioEen Regio----voorzittervoorzittervoorzittervoorzitter    

• is een praktiserend agrarisch ondernemer. 

• beschikt over ervaring met politieke en bestuurlijke 

verhoudingen en processen. 

• beschikt over een (regionaal) netwerk in de agrarische 

sector. 

• is één dag in de week beschikbaar. 

• heeft inzicht in (individuele) wensen van leden en 

groepsbelangen. 

• is vaardig in het onderhouden van netwerken, voeren 

van lobby, innemen van standpunten, kundig in het 

woordvoeren en overleggen. 

WerkWerkWerkWerk----    en ervaringsniveauen ervaringsniveauen ervaringsniveauen ervaringsniveau    

• HBO werk- en denkniveau 

• Minimaal 2 jaar ervaring gewenst in een soortgelijke 

functie 

We zoeken drie voorzitters voor de regio’s:We zoeken drie voorzitters voor de regio’s:We zoeken drie voorzitters voor de regio’s:We zoeken drie voorzitters voor de regio’s:    

• Noord (afdelingen Maasduinen, Venray, Horst-Venlo en 

Peel en Maas) 

• Midden (afdelingen Weerterland, De Winning Limburg 

en OostMaas) 

• Zuid (afdelingen Sittard e.o., Heuvelland en Mergel-

land) 

 

Herken jij jezelf (of een bekende) in dit profiel, reageer dan Herken jij jezelf (of een bekende) in dit profiel, reageer dan Herken jij jezelf (of een bekende) in dit profiel, reageer dan Herken jij jezelf (of een bekende) in dit profiel, reageer dan 

vóór 21 april door je cv en motivatie te sturen naar vóór 21 april door je cv en motivatie te sturen naar vóór 21 april door je cv en motivatie te sturen naar vóór 21 april door je cv en motivatie te sturen naar     

svginkel@lltb.nl. Meer informatie kun je krijgen bij Bas Boots svginkel@lltb.nl. Meer informatie kun je krijgen bij Bas Boots svginkel@lltb.nl. Meer informatie kun je krijgen bij Bas Boots svginkel@lltb.nl. Meer informatie kun je krijgen bij Bas Boots 

via 06via 06via 06via 06----13099006.13099006.13099006.13099006.    


