
 

 
 
Vacature: voorzitter FOV 
 
 
De samenwerking tussen ondernemers in onze Valleiregio krijgt steeds meer 
vorm en inhoud. Over de volle breedte zijn ondernemers zich steeds meer 
bewust van het effect van hun krachtenbundeling via ondernemerskringen om 
zo een stem te hebben in de regionale politiek en besluitvorming. 
 
De Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV) is de samenwerking van 
acht bedrijvenkringen uit de Valleiregio die vanuit een gezamenlijke agenda de 
stem van ondernemers is ten aanzien van bereikbaarheid, revitalisering van 
bedrijventerreinen, allocatie van geld en middelen om de regio economisch 
verder te versterken en dus het ondernemersklimaat te verbeteren. 
 
Het vertrek van onze huidige voorzitter en de steeds meer en groter wordende 
opgaven in de regio vragen om een voorzitter die meer tijd kan steken in deze 
taak en onze achterban krachtig vertegenwoordigt. We zijn daarom op zoek 
naar een betaalde voorzitter met mandaat, taken en verantwoordelijkheden. 
 
De voorzitter geeft leiding aan een samenwerking tussen acht 
bedrijvenkringen, namelijk: 
 
 Barneveldse Industriële Kring (BIK) 

 Wagenings Ondernemers Contact (WOC) 
 Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) 
 Edes Bedrijfs Contact (EBC) 
 Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN) 
 Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW) 
 Bedrijvenkring Rhenen 
 Ondernemersvereniging Renswoude 

 
Daarnaast richt hij/zij zich op de ondernemerskringen onderling én partners uit 
het onderwijs en de overheid. 
 
 
 

http://www.bikbarneveld.nl/
http://www.wocweb.nl/
http://www.bkveenendaal.nl/
http://www.ebcede.nl/
http://www.bhninfo.nl/
http://www.bedrijvenkringscherpenzeelwoudenberg.nl/
http://www.bedrijvenkringrhenen.nl/
http://www.ondernemersverenigingrenswoude.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
Functieprofiel 
De voorzitter voldoet aan een aantal eigenschappen: 
 

▪ U bent een ondernemer in hart en nieren 
▪ U bent een echte netwerker en verbinder 
▪ U hebt een sterke connectie met de regio 
▪ U bent bekend met de culturele diversiteit tussen ondernemers, 

overheid en onderwijs 
▪ U bent een ervaren bestuurder in een politiek krachtenveld 
▪ U werkt resultaatgericht 
▪ U hebt voldoende flexibiliteit in uw agenda  voor het voorzitterschap en 

wilt naast de betaalde uren ook dat stapje extra zetten 
▪ U beschikt over werk- en denkvermogen op tenminste hbo-niveau 
▪ Bij voorkeur bent u aangesloten bij één van de genoemde 

ondernemerskringen 
 
Ten slotte: bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur -gezien de huidige 
bestuurssamenstelling- uit naar een vrouwelijke voorzitter. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Peter 
Pors (secretaris, 06 14 44 0052).  
 
Sollicitatie 
U kunt uw motivatiebrief en CV per e-mail sturen naar secretaris@fovweb.nl. U 
kunt reageren tot 1 oktober 2019. 
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