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Gemotiveerde 
medewerker 
gezocht!
Het gaat goed in Nederland, is nu de 
kreet. De economische crisis waar 
we ons een aantal jaar geleden nog 
in bevonden lijkt als sneeuw voor de 
zon verdwenen. De praktijk blijkt ech-
ter wat minder zwart-wit: bij genoeg 
bedrijven gaat het nog helemaal niet 
vanzelf.

Uit het stijgende aantal vacatures, en 
de problemen om deze in te vullen, 
blijkt wel dat het nu echt beter gaat 
dan een paar jaar geleden. Maar on-
danks het feit dat het aantal inwoners 
met een WW-uitkering is gedaald, 
is er nog steeds een te grote groep 
mensen met een WW- of bijstands-
uitkering. Hieronder vallen ook de 
vluchtelingen die vaak na jarenlang 
wachten eindelijk een verblijfvergun-
ning hebben gekregen. Veel van deze 
statushouders willen juist graag aan 
het werk, zodat ze kunnen bouwen 
aan hun toekomst. 

We hebben te maken met twee ver-
schillende waarheden; aan de ene 
kant een groot personeelstekort en 
aan de andere kant een groep men-
sen die graag aan de slag wil. Dat 
is appeltje-eitje zou je zeggen. De 
vergissing uit te gaan van grote lijnen 
is echter een aantal jaar geleden als 
eens gemaakt. Toen werd gedacht: je 
rijdt een bus uitkeringsgerechtigden 
naar bedrijven in het Westland en 
hoopt dat er wat blijft plakken. Dat 
dat niet werkte beter kan, vond ook 
het Werkgeversservicepunt (WSP) in 
Den Haag. 

De gemeente Den Haag heeft op 
dit moment 300 per direct bemid-
delbare statushouders. Wetende dat 
er in het Westland een personeels-
tekort is klopte WSP Den Haag bij 
LTO Glaskracht Nederland aan. De 
uitdagingen die onze sector kent op 
de arbeidsmarkt was een extra stimu-
lans om met WSP Den Haag om de 
tafel te gaan zitten en met elkaar te 
bespreken wat er nodig is om van de 
integratie van de statushouders een 
succes te maken. Wat is daarbij het 
aandeel van de gemeente, wat van 
de werkgever én wat van de status-
houder?

Maatwerk is daarbij het sleutelwoord. 
Het begint met een goede screening, 
wat kan iemand en hoe graag wil 
iemand. Daarnaast goede begelei-
ding, zowel vanuit de gemeente als 
de werkgever en niet alleen even in 
het begin. Aandacht voor praktische 
zaken zoals vervoer, het slim op 
elkaar afstemmen van werktijden 
en cursustijden, het stimuleren van 
samenwerking met andere collega’s 
waardoor iemand ook sneller de taal 
leert en inburgert in de samenleving 
(een statushouder plaatsen bij al-
leen buitenlandse uitzendkrachten 
die geen letter Nederlands spreken is 
dan niet handig.) Maar ook nadenken 
over een toekomstperspectief. We 
starten binnenkort met een pilot van 
15 statushouders. 

Dit is een voorbeeld van één project. 
Er zitten meer projecten in de pijplijn, 
waaronder een project met het UWV 
om mensen met een WW-uitkering 
aan de slag te krijgen en een project 
om zogenaamde ‘kansloze’ jongeren 
te helpen aan een baan in de techniek 
binnen de glastuinbouw. Met de juiste 
aanpak zul je zien dat aandacht en 
begeleiding voor mensen met een 
achterstand naar de arbeidsmarkt 
juist kan leiden tot hele ‘kansrijke’ 
matches. Daar gaan we voor!

Ine Prins, bestuurslid LTO Glaskracht 
Westland 
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Innovatieve concepten om jongeren 
aan de groente te krijgen

Zes jongeren pitchten tijdens de 
Dutch Agri Food Week hun idee over 
hoe zij kinderen en jongeren aan de 
groente denken te krijgen. De pitches 
vonden voorafgaand aan de offici-
ele opening van de Dutch Agri Food 
Week plaats die door minister Schou-
ten werd geopend. Vertegenwoordi-
gers uit de hele keten - van producent 
tot retail - waren hierbij aanwezig.

De Grootste groentekraam
Na de pitches konden de jongeren 
hun concepten tonen aan het pu-
bliek van de opening van de Dutch 

Agri Food week tijdens de ‘Grootste 
groentekraam van Nederland’ en kon 
het publiek de verschillende groente-
snacks proeven.

Prijsvragen 
De jongeren die een pitch mochten ge-
ven zijn de winnaars van de prijsvra-
gen rondom groentesnacks en nieuwe 
media. Die prijsvragen werden geor-
ganiseerd op initiatief van Stichting 
Innovatie Glastuinbouw (SIGN) om 
jongeren meer groente te laten eten. 
De prijsvragen zijn onderdeel van de 
Voedselagenda van het Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit.
De twee prijsvragen leverden een rij-
ke oogst aan ideeën op. Uit de 188 con-
cepten voor groentesnacks en nieuwe 
media werden elf winnaars gekozen. 
ZLTO begeleidde de winnaars en 
bracht hen in contact met (retail)
bedrijven en adviseurs. Vier van de 
concepten komen naar verwachting 
binnen een half jaar op de markt.

20% van de 9 tot 12 jarigen eet vol-
doende groente
Cijfers van CBS laten zien dat de 

helft van de jonge kinderen genoeg 
groente eet. Toch is het percentage 9 
tot 12 jarigen dat voldoende groente 
eet gezakt tot 20%. Bij jongeren tus-
sen de 12 en 16 jaar is dat nog maar 
13% (CBS, 2016). Meer dan 80% van 
de middelbare scholieren eet in de 
pauze een roze koek of drinkt een 
energiedrankje (CBS, 2016). Nieuwe 
manieren om jongeren aan de groente 
te krijgen lijken dringend nodig.

Benieuwd naar de concepten van de 
jongeren? Bekijk ze op www.ltoglas-
krachtnederland.nl/sign. 

Een nieuwe stap voor LTO Glaskracht Nederland
Sinds 2014 werken LTO Noord Glas-
kracht, ZLTO en LLTB samen aan de 
landelijke belangenbehartiging voor 
de glastuinbouw. Binnen het samen-
werkingsverband LTO Glaskracht 
Nederland geven deze verenigingen 
invulling aan sectorale beleidsbeïn-
vloeding, innovatie en kennisuitwis-
seling. Eind 2018 loopt deze samen-
werkingsafspraak af. Het bestuur van 
LTO Glaskracht Nederland besloot 
daarom eerder dit jaar dat het tijd is 
voor een nieuwe stap waarbij moder-
nisering van de vereniging en betrok-
kenheid van de leden glastuinbouw-
ondernemers voorop staat. Dit besluit 
werd bekrachtigd door de Ledenraad.

Entiteit
LTO Glaskracht Nederland wordt met 
ingang van 1 januari 2019 een aparte 
juridische entiteit bestaande uit ze-
ven regio’s en een aantal sub-regio’s. 
Hierin worden de leden van de ver-
eniging LTO Noord Glaskracht en 
leden-glastuinbouwondernemers van 
LLTB en ZLTO verenigd. De huidige 
entiteit LTO Noord Glaskracht houdt 

hiermee dus per januari 2019 op te be-
staan. De lokale, regionale, nationale 
en sectorale belangenbehartiging, be-
leidsbeïnvloeding, het aanjagen van 
innovaties en het stimuleren van ken-
nisuitwisseling tussen ondernemers, 
vindt dan vanuit één ondernemers-
organisatie plaats in samenwerking 
met LTO Noord, LLTB en ZLTO.

Krachtig
Met het lidmaatschap van LTO Glas-
kracht Nederland en de regionale 
LTO’s bent u als glastuinder verze-
kerd van de beste dienstverlening. 
Uitgangspunten hierbij zijn: efficiën-
te inzet van mensen en middelen, 
herkenbaarheid van één zelfstandige, 
onafhankelijke ondernemersorgani-
satie voor de glastuinbouwsector en 
een toekomstgerichte, krachtige be-
langenbehartiging van, voor en door 
ondernemers in de glastuinbouw. De 
regionale belangenbehartiging blijft 
plaatsvinden bij LTO Noord, ZLTO 
en LLTB. De drie partijen zijn mo-
menteel in gesprek om te komen tot 
verdere uitwerking.
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LTO Glaskracht Nederland zet zich 
in voor sterke marktpositie glas-
tuinbouw met weerbare planten
LTO Glaskracht Nederland wil samen 
met LTO Nederland, het bedrijfsleven 
en de overheid de weerbaarheid van 
planten en teeltsystemen vergroten. 
Om dit te bereiken ontwikkelden de 
partijen een ambitieus programma: 
‘Healthy Plants, Healthy Planet’. 
Voor dit vijfjarige project is een 
overheidsbijdrage van jaarlijks �12 
miljoen nodig.
Het uitgangspunt van het programma 
is dat de glastuinbouw in 2030 nog be-
ter verbonden is met de natuur en 
omgeving. Dit betekent dat er geen 
emissies meer plaatsvinden naar het 
milieu en er nagenoeg geen residuen 
op groenten, planten en bloemen ach-
terblijven. Met dit ambitieuze plan 
kan de Nederlandse glastuinbouw 
wereldwijd een sterke marktpositie 
verwerven met een duurzaam geteeld 
product.
Om de doelstelling van het program-
ma te behalen zijn meer onderzoek, 
scholing en stimulerende instrumen-
ten nodig. LTO Glaskracht Nederland 
en LTO Nederland doen een beroep 
op de overheid, het bedrijfsleven en 
partners.

Programma’s versnellen
De glastuinbouw werkt al hard aan 
de doelstelling in deelprogramma’s 
als Glastuinbouw Waterproof en Het 
Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Het 
middelenpakket wordt vanuit de EU 
sterk gesaneerd en het beschikbaar 
krijgen van duurzame alternatieven 
is een langdurig proces. Dit proces 
vraagt om een versnelling en die is 

opgenomen in het programma ‘He-
althy Plants, Healthy Planet’. Om dit 
programma te realiseren is een mil-
joeneninvestering nodig. Weerbare 
rassen en teeltsystemen moeten wor-
den ontwikkeld en laag-risico mid-
delen, alsmede IPM-integreerbare 
middelen en robuustere biologische 
bestrijders, moeten sneller beschik-
baar komen. Door het sterke innova-
tieve karakter van de glastuinbouw 
kunnen deze middelen, met nieuw te 
ontwikkelen precisietuinbouw, op 
verantwoorde wijze worden ingezet.

Circulaire kas
Zoals in de visie van LTO Glaskracht 
Nederland is verwoord vormen 
sterke, weerbare planten en het bio-
logische ecosysteem de basis voor de 
circulaire kas en hier hoort duidelijk 
aandacht voor de omgeving bij. Dit 
sluit sterk aan bij de maatschappe-
lijke behoeftes om te komen tot meer 
biodiversiteit en een klimaatneutrale 
productie van voeding en groen.
Glastuinbouwondernemers investeer-
den al aanzienlijk, maar lopen nu te-
gen grenzen aan om hun duurzame 
ambities waar te maken. Sjaak van 
der Tak, voorzitter LTO Glaskracht 
Nederland: “Om een echte doorbraak 
te realiseren wil LTO Glaskracht Ne-
derland samen met het bedrijfsleven 
en andere partners investeren in een 
meerjarig uitvoeringsprogramma 
Plantgezondheid 2030. We vragen de 
overheid nadrukkelijk hieraan te par-
ticiperen.”

Meld u aan voor de collectieve 
 zuivering AWZI Nieuwe Waterweg
De voorbereidingen voor het realise-
ren van de collectieve zuivering voor 
gewasbeschermingsmiddelen bij de 
afvalwaterzuivering Nieuwe Water-
weg te Hoek van Holland zijn al ge-
ruime tijd bezig. De ontwikkelingen 
staan echter niet stil.
Al bekend was dat de glastuinbouw 
op termijn ook de emissie van mest-
stoffen verder moet verminderen. De 
droge zomer liet zien dat de beschik-
baarheid van goed gietwater lastiger 
kan worden door de verdergaande 
klimaatverandering.
Inmiddels is LTO Glaskracht Neder-
land in gesprek met het hoogheem-
raadschap van Delfland om ook mest-
stoffen uit het water te verwijderen. 
De eerste verkenning ziet er gunstig 

uit. Daarnaast is LTO Glaskracht Ne-
derland met Evides Industriewater in 
gesprek om (een deel van) het water 
nog verder te zuiveren en te leveren 
als gietwater.

Meld u aan voor het collectief
Hoe meer bedrijven deelnemen, des te 
interessanter het collectief is. Uit een 
recente peiling bleek dat ca. 30% van 
de glastuinbouwbedrijven nog geen 
keuze heeft gemaakt in het kader van 
de zuiveringsplicht. De collectieve 
zuivering komt nu in een beslissende 
fase. U kunt u nu nog aanmelden om 
mee te doen via https://www.ltoglas-
krachtnederland.nl/nieuws/aanmel-
den-deelname-zuiveringscollectief-
awzi-nieuwe-waterweg-gestart.

Zon duwt eerste kerststerren de 
kas uit
Medewerkers van kwekerij Kuiven-
hoven uit Poeldijk rapen de eerste 
kerststerren van het seizoen. Door het 
warme en zonnige weer van de afgelo-
pen periode zijn de planten nu al rijp: 
twee weken eerder dan normaal. Deze 
week verlaten de eerste 10.000 Poin-
settia’s in 9 verschillende kleuren 
de kas. De Westlandse kweker levert 
de komende maanden in totaal zo’n 
400.000 kerststerren aan supermark-

ten, tuincentra en bloemisten in Ne-
derland, Duitsland en Frankrijk. Dit 
jaar wordt een recordaantal van 17,5 
miljoen kerststerren geleverd door 72 
verschillende kwekers. Behalve rode 
zijn ook witte en roze kerststerren 
populair. De piekperiode voor Poin-
settia’s ligt eind november/begin de-
cember. 

Bron bpnieuws.nl

Chinezen gaan replica Horti Center 
bouwen
Nederland en China gaan de komende 
jaren nog intensiever samenwerken 
op glastuinbouwgebied. Voor aan-
vang van het China-Netherlands 
Business Forum in Den Haag heeft 
Dutch Greenhouse Delta een stra-
tegische samenwerking gesloten 
met Jiashan Sino-Dutch Industrial 
Park. Deze ‘memorandum of under-
standing’ is het vertrekpunt voor de 
ontwikkeling van Sino-Dutch High-
Tech Agriculture Park dat in de 
economisch belangrijkste delta van 
China gebouwd moet gaan worden. 
Het innovatiepark krijgt bovendien 
een replica van het in Westland gele-
gen World Horti Center. De onderte-
kening geschiedde in het bijzijn van 
de Chinese premier Li Keqiang en 
minister-president Mark Rutte.
Nederland is internationaal markt-
leider in de glastuinbouw met een 
sterk cluster in Westland. Tussen 
Aziatische landen is er al decennia 
uitwisseling om met ‘onze’ kennis en 
hightech innovaties om op een duur-
zame manier voedsel en bloemen te 
telen. Sino-Dutch High-Tech Agricul-
ture Park en Horti Center vormen in 
de toekomst het platform voor een 
intensievere uitwisseling van ken-
nis en technologie. Het Nederlandse 
bedrijfsleven krijgt in China daad-
werkelijk ruimte om de meest ge-

avanceerde glastuinbouwprojecten 
te demonstreren. Op een oppervlakte 
van 420 hectare, vergelijkbaar met 
10% van het Westlandse glastuin-
bouwareaal, wordt binnen vijf jaar 
het High-Tech Agriculture Park ge-
bouwd. Het is een onderdeel van Ji-
ashan Sino-Dutch Industrial Park dat 
sinds 2014 in ontwikkeling is. Hein 
van der Sande, voorzitter Dutch Gr-
eenhouse Delta: “Deze ‘memorandum 
of understanding’ is het startsein en 
een echte impuls voor de Nederlandse 
glastuinbouwsector. Nu kunnen we 
kennisuitwisseling en business deve-
lopment nog verder intensiveren. We 
kijken uit naar langdurige strategi-
sche samenwerking op alle fronten, 
van R&D tot educatie, marketing tot 
technologie. Waarbij een Horti Cen-
ter in Sino-Dutch High-Tech Agricul-
ture Park het belangrijkste platform 
wordt voor het glastuinbouwcluster 
daar.”
Eind november reist een delegatie 
van Dutch Greenhouse Delta naar 
Jiashan om de overeenkomst en 
planning verder te concretiseren in 
samenspraak met overheid, potenti-
ele investeerders, telersverenigingen 
en retail.

Bron: Dutch Greenhouse Delta
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