
Vacature  
Voorzitter BioLogisch Limburg 
 

Vereniging BioLogisch Limburg is dé vereniging voor biologische boeren en tuinders uit Limburg. Met 

de 40 leden zijn alle sectoren vertegenwoordigd. De vereniging zet zich in op het vlak van 

belangenbehartiging, kennis en afzet. De vereniging is opzoek naar een nieuwe voorzitter om de 

belangen van de biologische sector te behartigen en kennis verder te ontwikkelen en delen. In een 

periode waar steeds meer aandacht is voor biologische landbouw is een voorzitter met een brede en 

strategische visie op de positie en het toekomstperspectief van de sector van belang.  

Functie-inhoud 

De voorzitter: 

- Is hét gezicht van BioLogisch Limburg. 

- Geeft bestuurlijk leiding aan de vereniging BioLogisch Limburg en is voorzitter van het 

bestuur van de vereniging. 

- Behartigt de belangen van de Limburgse biologische land- en tuinbouw. 

- Creëert en onderhoudt relevante netwerken. Heeft een verbindende rol richting de LLTB en 

onderhoud contact met landelijke organisaties, zoals Biohuis.  

- Vertegenwoordigt BioLogisch Limburg in diverse projecten en samenwerkingsverbanden. 

- Wordt ondersteund door projectleiders van de LLTB.  

Het profiel 

De voorzitter: 

- Is praktiserend agrarisch ondernemer of bedrijfsgenoot. 

- Beschikt over een SKAL-certificaat en is lid van BioLogisch Limburg en de LLTB en/of Biohuis 

(of bereid lid te worden). 

- Beschikt over een netwerk in de (biologische) agrarische sector. 

- Heeft inzicht in (individuele) wensen van leden en groepsbelangen. 

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is in staat te verbinden en de 

belangen van de sector te behartigen richting maatschappij en politiek. 

- Is in staat buiten de eigen sector te kijken en het brede belang van de biologische sector te 

vertegenwoordigen. 

- Verder is de voorzitter zichtbaar, gemakkelijk benaderbaar en enthousiast.  

 

Herken jij jezelf (of een bekende) in dit profiel, reageer dan vóór 31 januari 2023 door een korte 

motivatiebrief te sturen naar Ellen Mertens (ellen.mertens65@icloud.com), voorzitter van de 

Vertrouwenscommissie.  

Ook voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ellen (06-20636728). 
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