
 
 
 
 
 
 

 
NIEUWE VOORZITTER VNO-NCW MIDDEN MEDIO 2019 
 

 
Betreft: voordracht/benoeming nieuwe voorzitter VNO-NCW Midden medio 2019. Het Dagelijks 
Bestuur stelt u voor onderstaande schets te hanteren. Eventuele schriftelijke reacties graag voor 
1 december a.s.   

   

AAaannlleeiiddiinngg 
Het Algemeen Bestuur heeft op 16-10-2018 besloten tot het instellen van een 
vertrouwenscommissie bestaande uit tijdelijk onafhankelijk voorzitter Foppe Atema en 
commissielid Hans Kroeze om per medio 2019 te voorzien in de opvolging van Jacco Vonhof als 
voorzitter VNO-NCW Midden. Het bestuur heeft tevens onderstaand profiel vastgesteld. Aan de 
commissie is als secretaris toegevoegd de directeur VNO-NCW Midden.  DDiitt  ggeelleett  oopp  ddee  zzeeeerr  

nnaauuwwee  wwiisssseellwweerrkkiinngg  ddiiee  vveerreeiisstt  iiss  ttuusssseenn  vvoooorrzziitttteerr  eenn  ddiirreecctteeuurr..   
  
Statuut 

   

HHeett  ttiijjddsscchheemmaa   
De activiteiten van de commissie om te komen tot een nieuwe voorzitter moeten bij voorkeur 
eind 2018 zijn afgerond; dit ter voorbereiding van een voordracht op de ALV van april 2019.  

   

VVeerrttrroouuwweelliijjkkhheeiidd 
Een belangrijk aspect van de procedure is de vertrouwelijkheid. Potentiële kandidaten moeten 
erop kunnen rekenen dat hun eventuele kandidatuur absoluut vertrouwelijk wordt behandeld. 
Zonder adequate garanties op dit punt zullen mogelijke kandidaten op voorhand afwijzend 
reageren. Men zal er immers voor passen om al of niet publiekelijk onderwerp van discussie te 
zijn. Uiterste zorgvuldigheid is op dit punt vereist.  
  
Procedure  
De procedure om tot een nieuwe voorzitter te komen omvat de volgende elementen: 
a.  Vaststelling profielschets 
b.  Mandaat commissie 
  
De profielschets 
 
Algemeen 
De voorzitter is visionair en toch realist en heeft overzicht; scheidt hoofd- van bijzaken. Hij of zij 
is van nature geen centralist en waardeert regionale bestuurlijke inzet en emotie en heeft gevoel 
voor MKB-ondernemerszaken. De voorzitter is consistent in opvattingen en stuurt consequent 
op eenmaal vastgesteld beleid en houdt toezicht op modelmatige uitwerking daarvan en 
respecteert daarbij de eigen toegekende taken en verantwoordelijkheden van de 
bureauorganisatie.  
De voorzitter ontwikkelt in overleg met de directeur en het AB een strategisch 3 à 5 jarenplan 
met als kernwoorden transitie naar meer samenwerking met de overige regio’s en Den Haag, 
toegevoegde waarde voor en binding van de leden en een resultaatgerichte lobby- en 
projectorganisatie.  
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Verbijzonderd 
  
Representativiteit 
De voorzitter is in belangrijke mate het bindende gezicht van de vereniging. Naar twee kanten 
moet hij/zij  breed geaccepteerd worden en gezag uitoefenen, namelijk naar de eigen achterban 
en naar het publiek en de stakeholders . Voor een zeker evenwicht tussen industrie en zakelijke 
dienstverlening - de laatste zes jaar zijn ingevuld door een voorzitter uit de groot zakelijke 
dienstverlening-, gegeven de samenwerking met de vereniging MKB en kijkend naar de 
ledenopbouw, is er een voorkeur voor een nieuwe voorzitter afkomstig uit de (middel-) grootte 
industrie of ‘maak met als achtergrond DGA.  
  
Communicatieve vaardigheden 
De VNO-NCW voorzitter is eerste vertolker van VNO-NCW (brede) opvattingen, zeker waar het 
om nieuwe standpunten gaat. Door het toenemende belang van communicatie voor 
ledenbinding/leden acquisitie en belangenbehartiging is het noodzakelijk dat de voorzitter 
beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Hij of zij biedt - gegeven schaalgrootte 
en regio specifieke kenmerken van het VNO-NCW Midden werkgebied -  binnen het 
verenigingsbeleid -  voldoende representatie- en communicatieve ruimte aan provinciale- en 
regionale VNO-NCW Midden voorzitters.  
  
Sociaal relationele affiniteit & sensitiviteit 
Gelet op de hoofdfuncties van VNO-NCW Midden, te weten ontmoeten, netwerken en 
belangenbehartiging, is het van belang dat de voorzitter affiniteit heeft met de 
sociaal/relationele kant van zijn functie en consequent is in beleid en opvattingen. 
  
Bestuurlijke en maatschappelijke ervaring 
Gelet op de brede maatschappelijke oriëntatie van VNO-NCW Midden is het van belang dat de 
nieuwe voorzitter niet alleen thuis is in de werkgeverswereld, maar ook daar buiten 
maatschappelijk actief is en tevens over eigen betekenisvolle netwerken beschikt. 
Bestuurlijke ervaring binnen VNO-NCW Midden en/of een branchevereniging is gewenst. 
  
Eerstverantwoordelijke in de eigen onderneming 
Uitgangspunt is dat de nieuwe voorzitter actief is als eerst- of eindverantwoordelijke in de 
betreffende onderneming zijnde de hoofdvestiging. 
  
Relatie VNO-NCW 
Van belang is eveneens dat de voorzitter het nodige (regio-) gewicht in de schaal kan leggen bij 
VNO-NCW landelijk. Belangenbehartiging vindt steeds meer gebundeld en in samenwerking 
plaats. Er is een minder vrijblijvende relatie met VNO-NCW landelijk door het toenemende 
belang van de regio, een gemeenschappelijke beleidsagenda en de gezamenlijke uitvoering van 
projecten.  
  
Tijd 
Globaal gesproken moet betrokkene bereid zijn om een halve dag per week voor de  functie 
beschikbaar te stellen. Uiteraard zal de tijdsbesteding per week of per periode meer of minder 
intensief zijn.  
 
Voor toelichting en meer informatie: 
 
Ron van Gent 
directeur VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden 
vangent@vno-ncwmidden.nl 
mob: 06-11351690 
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