
 

   

PROFIELSCHETS REGIOBESTUURDER BRABANT-
ZEELAND 
 
Regionale sectorale belangenbehartiging  
Lokaal-regionale sectorale belangenbehartiging glastuinbouw betekent in rol en functie:  

 Zichtbaar en herkenbaar zijn als aanspreekpunt voor en spreekbuis namens de  
georganiseerde regionale glastuinbouwsector; 

 Proactief signaleren van regionale kansen en bedreigingen voor glastuinbouw;  

 Opkomen voor regionale glastuinbouwbelangen, formuleren en uitdragen van stand-
punten;  

 Initiëren en faciliteren van regionale projecten (water, energie, ruimte, arbeid); 

 Organiseren van draagvlak, uitrol en doorwerking van landelijke standpunten in de 
regio; 

 Onderhouden netwerk met lokale overheden en stakeholders;  

 Zorgen voor communicatie met en onderlinge binding tussen glastuinbouwonderne-
mers in hun regio; 

 Invullen van samenwerking en afstemming in de regio tussen LTO Glaskracht Neder-
land en regionale LTO organisatie en afdelingen.  

 
Het regiobestuur wordt in haar functioneren gefaciliteerd door een regio-ondersteuner 
(structureel) en beleidsspecialisten (op afroep) vanuit de werkorganisatie LTO Glaskracht 
Nederland.  
 

Regiobestuur 

Het regiobestuur gevormd door de regiovergadering, vormt functioneel een onderdeel van 

LTO Glaskracht Nederland en acteert namens LTO Glaskracht Nederland in de regio. Het 

regiobestuur Brabant-Zeeland bestaat uit zes personen. Opgebouwd uit twee personen uit 

Zeeland, West/Midden-Brabant en Oost-Brabant. Gezamenlijk vormen de bestuursleden 

een gepaste afspiegeling van de regio Brabant-Zeeland. Een vertrouwenscommissie maakt 

een kandidatenlijst op basis van de vastgestelde profielschets en de daaruit volgende aan-

meldingen. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter en verdeelt onderling taken 

en portefeuilles. De regiobestuurders worden voorgedragen in de bijeenkomsten in de re-

gio’s van 20 t/m 26 november 2018. De regiobestuursleden worden uit én door de regio-

leden benoemd met inachtneming van hetgeen daartoe in de statuten is opgenomen. 

 

De regio-ondersteuner heeft in de bestuursvergadering een adviserende stem.  

 

Profielschets bestuursleden Regiobestuur Brabant-Zeeland 
Van een regiobestuurslid wordt verwacht dat hij/zij het beleid en de koers van LTO Glas-

kracht Nederland uit draagt en signalen van leden terug koppelt in het bestuur en aan de 

regio-ondersteuner. Daarnaast is hij/zij aanspreekpunt in geval van regionale calamiteiten.  

 

Individuele leden van het regiobestuur Brabant-Zeeland dienen bereid en in staat te zijn 

hun rol als lid van het bestuur te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse 



 

   

wetgeving en de statuten van LTO Glaskracht Nederland. Individuele bestuursleden vol-

doen aan de volgende criteria of hebben de potentie hier op termijn aan te gaan voldoen: 

 heeft een glastuinbouwbedrijf 

 is gemotiveerd, enthousiast en gedreven en wil zich inzetten om het verschil te ma-

ken in het belang van leden-glastuinbouwondernemers.  

 legt verbinding en stemt af met LTO Glaskracht NL, ZLTO en de lokale afdelingen 

 is voldoende omgevingsbewust en heeft interesse in maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen en verhoudingen; 

 is in staat vertrouwen te winnen van de leden en bereid zich in te zetten voor het 

collectief belang van glastuinbouwondernemers en –sector.  

 Heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

 Is bereid en in staat om draagvlak te vinden voor besluiten en ingenomen standpun-

ten en is in staat deze zowel naar leden als derden uit te dragen; 

 geen (schijn van) belangenverstrengeling tussen de functie als bestuurslid en andere 

activiteiten en bestuurlijke functies; 

 

Aanmelden 

Leden glastuinbouwondernemers die zich in een functie als regiobestuurder Brabant-

Zeeland willen inzetten kunnen zich melden t/m 29 oktober bij Henry Dijkman via 

henry.dijkman@zlto.nl. Na uw aanmelding neemt de vertrouwenscommissie contact op 

voor een gesprek. De vertrouwenscommissie bestaat uit één glastuinbouwondernemer uit 

de regio, Henry Dijkman (specialist verenigingszaken ZLTO) en Wendy Klijn (regio-onder-

steuner LTO Glaskracht Nederland). Voor vragen over de inhoud van de profielschets kunt 

u zich wenden tot Wendy Klijn via wendy.klijn@zlto.nl of +31 6 295 202 72 
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