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Context 

LTO  

De Nederlandse land- en tuinbouw is rijk geschakeerd met agrarische ondernemers verspreid over 

uiteenlopende dierlijke en plantaardige sectoren als akkerbouw, melkveehouderij, bollenteelt, 

glastuinbouw, boomteelt, multifunctioneel en varkenshouderij. Het merendeel van deze boeren en 

tuinders is aangesloten bij de LTO-organisatie. 

  

De verenigingen ZLTO en NCB  

ZLTO is een toonaangevende vereniging voor boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid 

Gelderland, met een lange traditie om vanuit boerenkracht het ondernemerschap en vakmanschap te 

versterken. ZLTO werkt als vereniging aan het invullen van de randvoorwaarden om de kans op 

succes voor ondernemers en de mensen achter de onderneming te vergroten. De omgeving van 

onze boeren en tuinders is zeer dynamisch en er is een groeiende betrokkenheid en interesse bij de 

wijze waarop onze leden voedsel produceren. 

  

Boeren en tuinders zijn nu en in de toekomst cruciaal als het gaat om hun bijdrage aan het oplossen 

van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals voedselzekerheid, klimaat, gezondheid en de 

leefbaarheid van het platteland. ZLTO wil met haar leden midden in de samenleving staan en 

bijdragen aan deze maatschappelijke vraagstukken. 

 

Binnen deze positionering en het inslaan van de koers ‘Boeren hebben een oplossing’, is er ook volop 

aandacht voor het aansluiten bij LTO Nederland.  

  

De vereniging kenmerkt zich als een netwerkorganisatie met ruim 700 bestuurders op alle niveaus 

die de belangen van haar 15.000 leden op lokaal, regionaal en internationaal gebied effectief 

behartigt. Afdelingen staan voor de opdracht om de gemeentelijke belangenbehartiging inhoud te 

geven, te zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersnetwerk met boeiende ledenactiviteiten, en de 

ledenbinding en ledenwerving te verzorgen.  

  

NCB (Noord Christelijke Boerenbond) is de investeringsmaatschappij die gelieerd is aan ZLTO. Het 

bestuur van ZLTO en NCB vormen een personele unie. NCB versterkt de positie van de Nederlandse 

land- en tuinbouw middels strategische investeringen. De portefeuille is samengesteld uit onder 

meer strategische participaties in de verwerkende industrie in de food- en agrisector en innovaties 

op het gebied van databeheer en gebruik. 

 

De werkorganisatie ZLTO  

Om samen onze schouders er onder te zetten en beter in te kunnen spelen op de continu 

veranderende behoeftes van onze leden, werken we in een netwerkorganisatie om mensen te 

verbinden. Onze uitdaging is om ons meerjarenplan ‘Boeren hebben een oplossing’ te vertalen in 

activiteiten op het erf en deze bijdragen op het erf te communiceren met de maatschappij en 

stakeholders.  

ZLTO heeft circa 140 medewerkers in dienst die werken vanuit kantoren in ‘s-Hertogenbosch en 

Colijnsplaat. In een klimaat van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid ligt onze focus op het 

effectief inzetten van onze kennis- en service-intensieve organisatie. We blijven daarbij scherp op 

ons resultaat.  

  

Meer informatie over de organisaties is te vinden op www.zlto.nl.  
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De functie van voorzitter  

 

De voorzitter geeft samen met het bestuur en de werkorganisatie invulling aan het strategisch 

meerjarenplan ‘Boeren hebben een oplossing’. De voorzitter laat zich graag voeden door de leden en 

weet de achterban te inspireren met beelden en plannen voor de toekomst. Jij staat voor de 

gemaakte keuzes en standpunten en draagt deze uit. 

Wij verwachten van een voorzitter affiniteit met het agrifooddomein. Dat betekent dat je snel en 

adequaat beelden en ideeën weet te vertalen voor ZLTO-leden en stakeholders. Daarnaast heb je 

ervaring met het samenwerken met zowel ondernemers, vrijwillige bestuurders als professionals 

binnen een kennis- en service-intensieve netwerkorganisatie.  

  

De nieuw aan te stellen voorzitter stimuleert de ontwikkeling van ZLTO en haar bestuurders door het 

uitdragen van de visie, het tonen van ondernemerschap en sensitiviteit. De werkorganisatie werkt 

aan het uitdragen van een gezamenlijke visie gebaseerd op de zelforganiserende professional, met 

verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Dat proces is nog niet afgerond en we 

verwachten daarom dat de voorzitter hiervoor het draagvlak vergroot door te inspireren. 

Transparant, voor iedereen toegankelijk en door iedereen gehoord. Zo ontstaan de dialoog en de 

cultuur om met elkaar te innoveren en te leren.  

 

De voorzitter vervult samen met de bestuurs- en MT-leden een externe rol in het positioneren en 

profileren van de vereniging. Daarbij heeft de voorzitter oog voor de huidige en toekomstige positie 

van de organisatie binnen het domein van de agrifood en speelt daar proactief op in om die 

gezamenlijke positie te versterken. Je verbindt op basis van inzicht in het stakeholdersveld en de 

verschillende belangen daarbinnen. De voorzitter heeft een ondernemende instelling, je bent een 

innovatief en gedreven persoon met impact en conceptueel denkvermogen.  

 

 

Profiel van de voorzitter 

 

Onze voorzitter onderscheidt zich als het gaat om: 

 

Visie en toekomstgerichtheid 

De voorzitter heeft een toekomstgerichte visie op het agrifooddomein, en herkent zich in de visie van 

ZLTO: “Boeren hebben een oplossing”. Hij1 is in staat leiding te geven aan het bestuur en daarmee 

in teamverband voor de vereniging een samenhangende koers te ontwikkelen en te realiseren en 

toont daarin besluitvaardigheid.  

De voorzitter weet de belangrijke ontwikkelingen in een vroeg stadium te onderkennen en daarop 

initiatieven te ontwikkelen, zowel in belangenbehartiging als in ondernemende rollen. Daarbij laat hij 

zich voortdurend voeden door leden. Deze bestuurder beschikt over een academisch werk- en 

denkniveau én een flinke dosis gezond boerenverstand. 

 

Versterken van de vereniging 

Leden ondernemers voelen zich gehoord doordat de voorzitter de taal van de leden spreekt en weet 

wat er leeft op het erf. Onze voorzitter is empathisch, spreekt namens de achterban en draagt het 

verenigingsgevoel uit. Hij erkent de uniciteit van onze leden en maakt deel uit van de vereniging. 

Het creëren van ledenbetrokkenheid, het in gezamenlijkheid formuleren van beleid en het opstellen 

van standpunten is essentieel voor de vereniging. De voorzitter heeft hierbij een spilfunctie. 

                                                
1 Overal waar hij of hem staat, bedoelen wij natuurlijk ook zij of haar. 
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Hij is een effectief belangenbehartiger op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Als geboren 

netwerker is de voorzitter in staat om te opereren in wisselende en verschillende waardevolle 

netwerken en weet ook anderen te verbinden. Hij beschikt over een relevant netwerk en kent het 

interne en externe politieke krachtenveld en kan hier op professionele wijze mee om gaan en verder 

uitbouwen. 

 

Beweging maken 

De voorzitter is een effectief onderhandelaar, met aandacht voor resultaat én het bewaren van 

goede verhoudingen. Hij inspireert en motiveert mensen binnen en buiten de vereniging vanuit een 

open houding. Door het tonen van passie en enthousiasme weet hij anderen voor zich te winnen. 

De voorzitter weet verschillende overtuigingen en belangen op één lijn te krijgen en communiceert 

gemakkelijk met verschillende doelgroepen. Deze bestuurder is helder en overtuigend in de omgang 

met verschillende media. Hij heeft aantoonbare ervaring met inzetten van veranderingen en 

veranderingsprocessen. 

 

Persoonlijkheid laat zich goed vertalen naar het boegbeeld van ZLTO 

De voorzitter die we zoeken is een no-nonsense persoon die resultaatgedreven is en anderen op 

natuurlijke wijze weet te overtuigen en te binden. Communicatief vaardig en gewend om te spreken 

in het openbaar.  

Hij of zij heeft een sterk ontwikkeld empathisch vermogen, is een authentieke persoonlijkheid, 

daadkrachtig en in staat om kritiek te ontvangen. Bovenal wekt de voorzitter vertrouwen door de 

helderheid van visie en consistente beleidslijnen. 

Uiteraard beheerst de voorzitter ten minste de Engelse en bij voorkeur ook de Duitse taal. 

 

Kennis en ervaring met complexe organisaties 

Een voorzitter binnen onze vereniging moet kunnen opereren in een complexe omgeving. Hij kan 

een bijdrage leveren aan het effectief opereren van de werkorganisatie van ZLTO en NCB vanuit het 

perspectief van een ‘non-executive’. Daarnaast beschikt deze bestuurder over kennis en ervaring 

met het aansturen van en houden van toezicht op grote complexe organisaties. De voorzitter is goed 

ingevoerd in de moderne beginselen van governance van profit- en non-profit organisaties. 

 

Arbeidsvoorwaarden  

De vergoeding voor de positie van voorzitter is marktconform.  

  

Informatie  

Neem voor meer informatie contact op met: Joris Baecke, vicevoorzitter Bestuur ZLTO/NCB via het 

bestuurssecretariaat +31 73 2173224  

  

Sollicitatieprocedure  

Geïnteresseerden sturen voor 20 oktober 2018 hun CV en bondige motivatiebrief aan 

sollicitatie@zlto.nl 

 

De 1e kennismakingsgesprekken staan gepland op 30 oktober in de middag en 5 november 2018, de 

2e ronde gesprekken op 15 november 2018. Een assessment maakt deel uit van de procedure.  

Om als voorzitter aan de slag te gaan vragen wij vooraf een Verklaring Omtrent Gedrag te 

overleggen. 

 


