
 
 
 
Werken met ondernemers aan de juiste identiteit & correcte naamgeving van bloembolgewassen. 
Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. 
Werken voor een innovatieve en internationaal opererende bedrijfstak. 
 
Spreekt dit je aan? Dan is werken bij de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur 
(KAVB), de brancheorganisatie voor de Nederlandse bloembollensector, iets voor jou! Wij zijn op korte 
termijn op zoek naar een 
 

Coördinator kwaliteit en keuringen (minimaal 4 dagen per week) 
 
De KAVB behartigt al bijna 160 jaar de belangen van de bloembollensector in Nederland. We vertegen-
woordigen zo’n 1.000 leden die actief zijn op het gebied van veredeling, teelt en handel van bloembol-
len en bolbloemen. Elk jaar worden er zo’n 400 nieuwe cultivars door de KAVB geregistreerd en vele 
honderden monsters gecontroleerd op o.a. soortechtheid, virus en verborgen gebreken. De KAVB be-
schikt hiervoor over een eigen proef- en monstertuin. 
 
De functie 
• Je gaat aan de slag in het werkveld naamgeving en productkwaliteit en werkt hierbij nauw samen 

in een team met enthousiaste collega's. 
• Je ontvangt, verwerkt en beoordeelt monsters van partijen bloembollen en rapporteert de uitsla-

gen aan koper en verkoper. 
• Je stuurt de monsternemers aan, adviseert ze en houdt de instructies up-to-date. 
• Je coördineert de werkzaamheden op de proef- en monstertuin en stuurt de tuinmedewerker aan. 
• Je bent betrokken bij de uitvoering van het DUS onderzoek, waarbij nieuwe cultivars worden be-

oordeeld op onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit. Deze beoordelingen zorgen ervoor 
dat een nieuwe cultivar geregistreerd en verhandeld kan worden. 

• Je organiseert bloemenkeuringen op diverse locaties in het land. 
• Je onderhoudt contact met leden, gewascommissies, relevante overheden en kennisinstellingen 

zowel nationaal als internationaal. 
• Je signaleert ontwikkelingen, problemen en kansen op het gebied van productkwaliteit.  
• Je initieert en leidt projecten en houdt regie op het nakomen van afspraken.  
• Veel ruimte voor eigen invulling van de functie afhankelijk van eigen interesses en ervaring. 
 
Profiel 
Je beschikt over een relevante opleiding op HBO-niveau en je hebt affiniteit met de agrarische sector. 
Bij voorkeur heb je kennis van bovenstaande onderwerpen of je bent in staat deze snel te ontwikkelen. 
Je bent in staat maatschappelijke ontwikkelingen en doelen van het bedrijfsleven met elkaar te ver-
binden. Je bent analytisch, accuraat, zelfstandig en initiatiefrijk. Je bent bereid je flexibel in te zetten 
wanneer ontwikkelingen daarom vragen. Je bent goed in het bouwen en onderhouden van relaties en 
je kunt overtuigen. Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en creatief in het zoeken naar oplossingen. 
Je kunt snel nieuwe informatie en ideeën opnemen, deze effectief toepassen en met anderen delen. 
Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk helder uitdrukken. Je hebt een rijbewijs en je bent bereid 
ook in de avonduren te werken. 
 



Ons aanbod 
We bieden een afwisselende baan in een professioneel en enthousiaste organisatie bestaande uit 17 
medewerkers. Het salaris past bij de zwaarte van de functie en is afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 
Solliciteren 
Je kunt jouw sollicitatie vóór 15 november 2021 mailen naar: bodegom@kavb.nl. Meer informatie over 
de KAVB is te vinden op onze website: www.kavb.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je 
telefonisch contact opnemen met onze Taxonomen Saskia Bodegom en Stan van Oers via 0252-
536950. 


