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Datum: 1 november 2013 
 
Het Biohuis zoekt een nieuwe voorzitter! (m/v) 

Het BioHuis is de vereniging van biologische boeren en boerinnen. Versterken, verbinden, 

inspireren en beschermen is ons credo. Daarbij ligt de nadruk op onze biologische markt, 
onze biologische regelgeving en onze biologische kennisontwikkeling. Voorbeelden van 
onderwerpen zijn mestbeleid, dierenwelzijn, gebruik van biologisch voer, GGO, 
bodemvruchtbaarheid en alle andere zaken die de biologische sector bindt. 

Het BioHuis wordt gedragen door een tiental sectorale en regionale groepen van biologische 

boeren en tuinders die tezamen 750 leden hebben. Via Bionext werken we samen met de 
andere schakels in de afzetketen, zoals op het gebied van regelgeving en de afzetmarkt. 

Hieronder is het profiel van de voorzitter van het Biohuis beschreven. Daarnaast is het profiel 
van belang dat in het algemeen voor alle bestuursleden van het Biohuis van toepassing is. 
Meer informatie is te vinden op: www.biohuis.org  
 
Profiel van de voorzitter van het Biohuis  

1. De voorzitter is een verbindende figuur, een bruggenbouwer, en geldt als het gezicht 

van het BioHuis. 

2. De voorzitter werkt op basis van de visie, ambities en missie van het BioHuis. Deze is 

gebaseerd op de waarden zoals geformuleerd in Ifoam.  

3. Hij/zij is in staat om scherp te zijn in de samenwerking met professionals van de 

dragende organisaties en Bionext en weten waar besturen overgaat in uitvoering. 

4. De voorzitter is in staat om strategisch te denken en te handelen. 

5. Hij/zij heeft gevoel voor de uiteenlopende media en kan daar goed mee omgaan. 

6. De voorzitter beweegt zich gemakkelijk in kringen van leidende personen die van 

belang zijn voor de ontwikkeling van de biologische land- en tuinbouw. 

7. Hij/zij heeft een groot netwerk in de biologische en gangbare sector, over alle 

sectoren heen. 

8. De voorzitter heeft de ambitie de biologische sector verder te ontwikkelen en speelt 

daarin graag een voortrekkersrol. 

 

Kandidaten worden gevraagd om een motivatiebrief te schrijven, voorzien van een 

Curriculum Vitae en een aantal referenties met het oog op ervaring als voorzitter.  

Een vertrouwenscommissie, bestaande uit 3 vertegenwoordigers van de dragende 

organisaties zal de stukken lezen en gesprekken met de geschikte kandidaten aangaan. Om 

uiteindelijk over te gaan tot een voordracht aan de Algemene Leden Vergadering. 

 

Aanmeldingen kunnen worden verzonden aan de ‘Commissie van voordracht’, deze bestaat 

uit de volgende 3 leden van de Bioraad: 

- Elze-Lia Visser, elze-lia@fruitweelde.nl  

- Evert Rienks, rienks@solcon.nl  

- Guido Freijns, info@regihoeve.nl  

 

Aanmeldingen moeten uiterlijk op 15 november 2013 binnen zijn. 
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Verder nog ter informatie:  

 
Algemeen profiel van de bestuursleden van het Biohuis 

1. De bestuursleden werken op basis van de visie, ambities en missie van het BioHuis. 

Deze is gebaseerd op de waarden zoals geformuleerd in Ifoam.  

2. De bestuursleden van het BioHuis zijn in staat om in hoge mate zelfstandig te werken 

en tegelijk in het teamverband met hun collega-portefeuillehouder en de overige 

bestuursleden. 

3. Ze zijn in staat om scherp te zijn in de samenwerking met professionals van de 

dragende organisaties en Bionext en weten waar besturen overgaat in uitvoering. 

4. Ze zijn in staat om strategisch te denken en te handelen. 

5. De houding van de bestuursleden is “dienstbaar leiderschap”  

6. Ze beschikken over de tijd en de communicatiemiddelen om hun werk goed te doen. 

7. Ze zijn sociaal en communicatief vaardig. 

8. Ze zijn in staat om een eigen netwerk op te bouwen en te onderhouden. 

9. Ze zijn in staat om met conflicten en tegenstellingen om te gaan. 

10. Ze zijn in staat vergaderingen te leiden. 

11. Ze spreken Engels. 

12. Ze hebben zelf (een aandeel in) een biologisch gecertificeerd land- of tuinbouwbedrijf. 

13. Ze zijn lid van een van de dragende organisaties van het BioHuis of bereid lid te 

worden. 

14. Ze zijn in staat leden te motiveren en te stimuleren om actief binnen het BioHuis een 

rol te spelen 

 

 


