
Vacature Bedrijfsadviseur/Benchmarker 
 

Heb jij kennis van de AGF-sector. Heb je verstand van vraag en aanbod, product classificaties en weet je hoe prijzen 

tot stand komen? Houd je ervan zaken inzichtelijk te maken, werk je secuur en ben je graag met ondernemers en 

organisaties in gesprek? Beschik je over een goed cijfermatig inzicht en analytisch vermogen? Verdiep je dan in 

GreenMatch en kom kennismaken. Binnen GreenMatch is een aantrekkelijke functie beschikbaar voor iemand die 

kundig is, stevig in de schoenen staat en graag een betekenisvolle rol vervult in de functie van:  

 

Bedrijfsadviseur – AGF Benchmarker  
Cijfermatige analyses maken en advies- en informatiegesprekken voeren.  

 

Wat doet GreenMatch:  

De deelnemers/klanten van GreenMatch sturen hun data die zorgvuldig worden verwerkt in het Benchmarking 

systeem (GVS). GreenMatch draagt zorg voor anonieme objectieve netto prijs- en opbrengstvergelijkingen: het 

fundament voor alle deelnemers. Daarbij worden klanten voorzien van zowel actuele prijsvorming, 

opbrengstontwikkelingen als ook de meteorologische gegevens in rapportages en grafieken. Van één tot een paar 

keer per jaar voert GreenMatch met de klanten in de persoon van de huidige eigenaar en adviseur Arie Middelburg 

het 1 op 1 een gesprek. Arie licht dan rapportages en verdere gegevens toe, geeft waar nodig en gevraagd advies en 

verklaringen van het bedrijf en product ten opzichte van de marktontwikkelingen. Zo weet de ondernemer precies 

waar hij staat met zijn bedrijf.  

 

Dit is de waarde van GreenMatch voor klanten:  

Telers en afzetorganisaties vechten voor de beste prijs. Maar hoe weet je wat de beste prijs is?  

Telers doen het hele jaar hun uiterste best de hoogst mogelijke opbrengst in kilo’s en een kwalitatief goed product 

te telen. Hoe weten zij dat ze eerlijk beloond worden voor hun product? Hoe houd je de betrokkenen scherp? Arie 

heeft met GreenMatch de afgelopen jaren voor een groeiende groep telers en afzetorganisaties invulling weten te 

geven aan deze behoefte. GreenMatch genereert inzicht, laat ondernemers en partijen zien waar ze staan. Het 

bedrijf zorgt voor een check, een controle en een bewakingspunt. Met als resultaat dat de ondernemers precies 

weten waar ze staan waarna zij zich vervolgens verder kunnen ontwikkelen.  

 

Jouw nieuwe adviesfunctie:  

Met het team van GreenMatch zorg je er voor dat de juiste inzichtelijke rapportages gemaakt kunnen worden. De 

beschikbare data binnen het GVS-systeem, welke doorgaans wekelijks wordt aangevuld met de juiste nieuwe 

gegevens, maken voor alle deelnemers de benchmark rapportages mogelijk. In jouw rol als vertrouwenspersoon, 

expert en sparringpartner voor de klanten voer je frequent gesprekken. Jij bent samen met Arie Middelburg in staat 

de grafieken en resultaten van kleur te voorzien. Dit doe je door voortdurend bezig te zijn met de krachtvelden in de 

markt, door ervoor te zorgen dat je weet wat er gaande is en de data te interpreteren. 

Door te luisteren, vragen te stellen, informatie te verstrekken en door gewicht toe te kennen aan ontwikkelingen die 

in de markt van vraag en aanbod spelen verschaf je klanten inzicht. Je fungeert zo als kennisbron voor het bedrijf van 

de ondernemer en helpt partijen naar een hoger plan.  

 

Wat maakt deze adviesrol interessant voor jou? 

Als je bekend bent in de AGF-sector en eenmaal bezig in deze onafhankelijke en objectieve adviesrol dan gaat er een 

wereld voor je open. Je komt aan tafel bij partijen waarmee je nog niet eerder in een dergelijke setting in gesprek 

bent geweest. Je gaat met individuele ondernemers en met partijen in gesprek. Jij geeft inzicht maar je doet zelf ook 

nieuwe inzichten op. De rol die je helpt te vervullen, is voor betrokken partijen, alle deelnemers en klanten in het 

algemeen een uiterst waardevolle rol: het is best bijzonder dat jij daar jouw bijdrage in kunt leveren. En als de  

AGF-sector jóuw sector is, dan is het mooi om dagelijks actief alle bijbehorende werkzaamheden te verrichten in 

deze functie waarbij je voortdurend bezig bent met de binnen- en buitenlandse AGF-actualiteiten.  

 

Wat breng je mee:  



• Je bent bekend met AGF, weet hoe prijzen aan de hand van vraag en aanbod tot stand komen;  

• Je hebt een sterk analytisch vermogen, oog voor hoofdzaken en aandacht voor details;  

• Je werkt nauwkeurig, zorgvuldig en integer;  

• Je bent ervan doordrongen wat de waarde is van een juiste benchmarking op het gebied van prijsvorming 

met bijbehorende opbrengsten en marktfactoren.  

 

Deel uitmaken van GreenMatch:  

Arie Middelburg heeft in de afgelopen 15 jaar met GreenMatch een belangrijke benchmarktool voor prijs- en 

opbrengstvergelijking in de AGF-sector gerealiseerd. Dankzij alle inzet, geleverde inspanningen en de altijd 

terughoudende, discrete opstelling van Arie zelf. Als je begrijpt waar het hele team van GreenMatch dagelijks voor 

bezig is en waar wij met alle dataverwerking in GVS aan bouwen, dan past dit jou misschien. En als je weet wat de 

betekenis van deze data is en je beschikt over de juiste competenties, het geduld en doorzettingsvermogen om aan 

de verdere uitbouw van de rol van GreenMatch mee te werken: kom kennismaken  

 

Het aanbod: 

• Een waarde- en betekenisvolle centrale functie en adviesrol binnen de AGF-sector;  

• De gelegenheid dagelijks met en voor AGF-ondernemers, telers en afzetpartijen te werken;  

• Arie Middelburg als collega en adviespartner waar je veel van kunt leren en nog een tijd mee kan 

samenwerken;  

• Uitstekende, nauwkeurig werkende en betrokken collega’s binnen het team van GreenMatch. 

 

Inwerkprogramma:  

Het is Arie zelf die momenteel invulling geeft aan de advieswerkzaamheden met klanten. Tijdens een inwerktraject 

ga je regelmatig met Arie mee, participeer je in de advies- en relatiegesprekken. Je gaat je verdiepen in het 

vergelijkingssysteem: GVS. Je gaat er stap voor stap naar toewerken, om ook zelfstandig op locatie klantgesprekken 

te voeren. Of je juist meer tijd nodig hebt om je in te werken of dat je al snel zelfstandig aan de slag kunt, dat is 

afhankelijk van jouw kennis en ervaring. We denken dat inwerken op deeltijdbasis het beste werkt, om na verloop 

van tijd op voltijdbasis met de werkzaamheden bezig te zijn. Maar een en ander natuurlijk in overleg.   

 

Verder ter info:  

Arie Middelburg beweegt de komende jaren naar zijn pensioenleeftijd toe. Hij zal graag nog een aantal jaren als 

adviseur werkzaam blijven en misschien stap voor stap wat minder willen werken. Als jíj de kandidaat voor de 

adviesrol bent dan kun je in dienstverband actief zijn. Of als je ambities hebt om mede-eigenaar te worden dan staat 

Arie ervoor open ook daarover met je van gedachten te wisselen.  

 

Interesse, meer weten over deze aantrekkelijke adviesrol? Mail bel of app met jobkuyvenhoven@movetocatch.nl  

of 06-52601456 

 

Link naar vacature: https://bit.ly/34xkXdh 
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