
 

In de ALV van 3 oktober 2019 belooft het bestuur na vragen van leden met functieomschrijvingen te 

komen van alle functies binnen de Wijnbouwers der lage landen. Onderstaande functiebeschrijving is 

bedoeld als een richtlijn en niet als een dwingend kader. Immers het bestuur is zich er zeer van bewust 

dat vooral in een vrijwilligersorganisatie vrijheid moet worden gegund aan iedere vrijwilliger die zich 

voor de vereniging wil inspannen. De vormgeving en invulling van onderstaande functie kan daarom 

altijd wijzigen uiteraard na overleg met het bestuur. 

 

Functiebeschrijving  Deskundige ( Wat moet de medewerker doen?) 

 

Deskundigheid: 

Het succes van de druiventeelt en vinificatie wordt mede bepaald door de beschikbare 

deskundigheid waarvan de leden van de “Wijnbouwers der Lage Landen” gebruik kunnen maken. 

 

1. Doel van de functie 

- Een deskundige is een persoon met grote kennis en/of vaardigheid die het leuk vindt dit 

te delen met de leden van de “Wijnbouwers der lage landen” Hij is bereid leden 

mondeling of schriftelijk te woord te staan bij vragen op zijn deskundigheidsterrein. 

- Een deskundige is ook als zodanig bij de leden van de vereniging bekend. 

- Een deskundige wordt geacht nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied aan het bestuur 

te melden zodat er actie genomen kan worden om hetzij via het verenigingsblad hetzij 

via de website, hetzij via de nieuwsbrieven aan de leden te laten weten. Hierbij kan 

gebruik gemaakt worden van auteurs en redacteuren. 

- Een deskundige hoeft geen lid van de vereniging te zijn. 

 

2. Plaats in de organisatie 

- Een  deskundige is als kennisbron beschikbaar voor de leden van “Wijnbouwers der lage 

landen” maar hoeft geen lid te zijn. 

- Een deskundige rapporteert aan het bestuur indien hij voor de vereniging werkt.  

 

3. Regelmatig voorkomende contacten 

- De deskundige heeft regelmatig individueel contact met de leden van de vereniging. 

- De deskundige heeft contact met het bestuur indien er ontwikkelingen op zijn vakgebied 

zijn die de leden van de vereniging “niet mogen missen” 

- De deskundige heeft contact met een redacteur en/of auteur indien er nieuws te melden 

valt dat moet worden opgeschreven voor de website, een nieuwsbrief of het tijdschrift  

 

4. Samenvatting van de belangrijkste werkzaamheden 

- Het delen van kennis met de leden van de vereniging op invividuele vraag,  

- Het delen van kennis op eigen initiatief op de website of in één van de geschriften van de 

vereniging.  

- Indien mogelijk/wenselijk optreden als docent bij één van de cursussen van de 

vereniging 

- Indien mogelijk/wenselijk verzorgen van een lezing tijdens bijeenkomsten 



 

5. Eigenschappen van de deskundige 

- Een deskundige weet (bijna) alles op het gebied van druiventeelt en/of vinificatie of een 

specifiek onderdeel daarvan.  

- Hij is bereid en vindt het leuk om deze wetenschap met anderen te delen 

- Hij heeft didactische kwaliteiten 

- Hij kan zijn kennis onder woorden brengen zowel mondeling als schriftelijk 

- De deskundige is betrouwbaar en discreet en loyaal aan de vereniging 


