
 

 
 
 
De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is de brancheorganisatie voor 
bedrijven in de bloembollensector. De KAVB behartigt al bijna 160 jaar de belangen van bloembollen-
ondernemers op diverse terreinen. Belangrijke speerpunten hierbij zijn duurzaamheid, productkwali-
teit, ondernemerschap en het imago van de sector. De KAVB werkt nauw samen met collega branche-
organisaties binnen en buiten de bloembollensector. Een professionele werkorganisatie ondersteunt 
de vereniging. Omdat de huidige algemeen voorzitter van de KAVB eind dit jaar aftreedt is de KAVB op 
zoek naar een: 
 

Algemeen voorzitter  m/v 
 
De functie 
Als algemeen voorzitter geeft u samen met het Hoofdbestuur van de KAVB en de werkorganisatie rich-
ting aan de ontwikkeling van de vereniging en de bloembollensector. De functieomschrijving is als 
volgt: 
• Belangenbehartiging van de leden in een sterk veranderende omgeving.   
• Optreden in crisissituaties, boegbeeld voor achterban en omgeving. 
• Het leggen en onderhouden van contacten binnen en buiten de bloembollensector. 
• Voorzitten van o.a. vergaderingen van het Hoofdbestuur en de Algemene Ledenvergadering. 
• Gemiddeld drie dagen per week beschikbaar voor de functie. 
• Tenminste voor twee perioden van 3 jaar beschikbaar. 
 
Uw profiel 
De gezochte algemeen voorzitter: 
• Is herkenbaar en zichtbaar als voorzitter voor achterban en omgeving; 
• Is in staat om organisaties en mensen te verbinden, te stimuleren en te enthousiasmeren; 
• Heeft affiniteit met de Nederlandse land- en tuinbouw; 
• Beschikt over een zeer goed analytisch vermogen en is in staat tot visie- en strategievorming voor 

de KAVB en de sector; 
• Beschikt over een breed, en voor de bloembollensector relevant, netwerk binnen met name de 

overheid, de politiek en de land- en tuinbouw; 
• Staat boven partijen en kan neutraal optreden; 
• Beschikt over zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden en heeft overtuigingskracht 

naar de achterban, de maatschappij en de politiek; 
• Heeft ervaring met crisiscommunicatie en social media. 
• Is gericht op samenwerking en heeft het vermogen om anderen tot samenwerking te stimuleren; 
• Is integer, transparant, benaderbaar, resultaatgericht en stressbestendig; 
• Heeft zeer goede bestuurlijke capaciteiten en aantoonbare ervaring hiermee; 
• Heeft oog voor de omgeving; 
• Beschikt over minimaal HBO en/of academisch werk- en denkniveau; 
• Staat achter de doelstellingen van de KAVB. 
 
Procedure 
Een door het Hoofdbestuur van de KAVB ingestelde benoemingsadviescommissie is belast met de se-
lectie van kandidaten en adviseert het Hoofdbestuur. De Algemene Ledenvergadering van de KAVB 
benoemt de algemeen voorzitter op voordracht van het Hoofdbestuur. Een assessment kan onderdeel 
zijn van de procedure. 
 



 
 
 
 
Sollicitatie 
Bent u de juiste persoon voor deze boeiende functie? Mail dan uw motivering en CV voor 19 juli aan 
mevrouw ir. P.W. Kleijn (directeur KAVB) via Kleijn@kavb.nl. Voor meer informatie kunt u telefonisch 
met haar contact opnemen via 0252-536950. Informatie over de KAVB vindt u op www.KAVB.nl.  
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