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Column
Een gezond 2018

Allereerst wil ik 
van de gelegen-
heid gebruik 
maken en ieder-
een een gelukkig 
nieuwjaar wensen 
en vooral een 
gezond 2018. 

Net als ieder jaar begin ik het jaar 
met goede voornemens en dit jaar is 
een gezonde levensstijl mijn goede 
voornemen. Ik ga komend jaar meer 
bewegen, minder snoepen, meer ge-
zond eten en minder alcohol drinken. 
Kortom ik ga er een gezond 2018 
van maken. Wanneer ik de top tien 
goede voornemens lees dan zijn veel 
mensen van plan om dit jaar aan de 
gezonde levensstijl te gaan werken.    
Voor ons Westlanders is het heerlijk 
om te weten dat een leverancier van 
gezonde producten om de hoek van 
iedere straat te vinden is. Gezonde 
producten die preventief bijdragen 
aan onze gezonde levensstijl. Het is 
algemeen bekend dat veel welvaart-
ziektes aan de hand van gezonde 
voeding verholpen kunnen worden, 
wanneer wij dagelijks meer dan 375 
gram groente eten gaan wij ons elke 
dag fitter en gezonder voelen. Ook 
groene planten in de huiskamer of 
kantoor hebben een positief effect 
voor de gezondheid. Groene planten 
produceren zuurstof, verhogen de 
luchtvochtigheid en zijn als geen 
ander in staat om de lucht die wij 
inademen te zuiveren. Ook de kleuren 
en geuren van verse bloemen werkt 
goed op ons humeur en verminderen 
de stress.  
De overheid vindt een gezonde 
levensstijl belangrijk en er worden 
vele initiatieven ontwikkeld om con-
sumenten te bewegen meer groenten 
en fruit te consumeren. Het verhogen 
van de btw op groenten en fruit staat 
haaks op deze ontwikkelingen. Het 
zou meer in de strategie passen om 
de btw te verlagen naar 0% en op 
het werk gratis gezonde lunches aan 
te bieden. In het Westland kunnen wij 
ook nog een aantal zaken verbeteren, 
zo blijkt uit onderzoek dat gemeente 
Westland de minst groene gemeente 
is van Nederland. Dat is voor de re-
gio waar gezonde producten worden 
geproduceerd onacceptabel. 
Er ligt dan ook een geweldige uitda-
ging voor de gemeente Westland en 
een kans voor de tuinbouw om van 
het Westland de meest groene en 
gezonde gemeente van Nederland te 
maken. Hoe mooi zou het zijn wan-
neer alle kantoren groen en kleurrijk 
worden ingericht. Met een groen en 
kleurrijk gemeentehuis als het para-
depaartje van het Westland. 
Ik wens u dan ook een groen en ge-
zond 2018 

Jacco Vooijs
Voorzitter LTO Glaskracht Westland

Colofon
Deze pagina valt onder redactionele 
verantwoordelijkheid van 
LTO Glaskracht Westland. 
Advertentieverkoop: Uitgeverij
West Media bv, telefoon 0174-624212.

Contact
Bestuur LTO Glaskracht Westland
Jacco Vooijs: voorzitter
telefoon: 06-10358391
Follow me on twitter @VooijsWestland
Leonie Claessen: regio ondersteuner
Marjolein Elgers: bestuurlijk 
secretaresse. U kunt de bestuursleden 
bereiken via het secretariaat:
telefoonnummer: 085-0036400
e-mail: info@ltoglaskrachtwestland.nl,
website: www.ltoglaskrachtwestland.nl

Relatiebeheerders
Jos van Kester: 06-46216729
Meldpunt Herstructurering
Kees Duijvesteijn: 06-50684311
Ab van Marrewijk: 06-39639131

Ondernemers Klankbord
www.ondernemersklankbord.nl
070-3490600

Volg ons op 
Social Media

Facebook:
 LTO Glaskracht Westland

Twitter:
 @LTOGlaskrachtWL

Ideeën voor een 
gezonde pauzesnack

Het Ministerie van Economische 
Zaken en het Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport zetten 
zich in voor een hogere consumptie 
van groenten en fruit. Dit doen zij 
door bijvoorbeeld innovaties te sti-
muleren en voorlichting via het Voe-
dingscentrum. Ook (SIGN) Stichting 
Innovatie Glastuinbouw is hierbij be-
trokken. De stip op de horizon is dat 
consumenten de dagelijkse aanbevo-
len 250 gram groenten en 2 porties 
fruit (200 gram) eten, conform de 
Schijf van Vijf. 
 
Maar liefst 80% van de middelbare 
scholieren koopt tijdens hun pauze 
een ‘roze koek’ of een energydrink. 
Om daar verandering in te krijgen 
is voldoende aanbod van gezonde 
snacks belangrijk. Om die reden is 
een ontwerpwedstrijd uitgeschreven 
met de uitdaging om over het huidige 
aanbod van groente- en fruitsnacks 

na te denken. Wat kan er beter waar-
door scholieren vaker zullen kiezen 
voor een gezond alternatief, met 
groente of fruit? Moet de verpakking 
van bestaande producten aantrekke-
lijker of gebruiksvriendelijk gemaakt 
worden? Moeten de bestaande pro-
ducten op een andere manier gepre-
senteerd worden of op andere locaties 
worden aangeboden? Of heb jij een ge-
weldig idee voor dé nieuwe groente- 
of fruitsnack die iedereen wil eten?
Uit 108 inzendingen zijn 5 winnaars 
geselecteerd door de jury. De product- 
en marketingconcepten werden be-
oordeeld op originaliteit, effectiviteit 
bij de doelgroep (schoolgaande jeugd 
10-20 jaar) en haalbaarheid van de 
uitvoering.

De vijf winnende concepten zijn:
Veggiebits: geroosterde groenteblok-
jes in een handige snack verpakking 
om te delen.

Waffling/Yam: gedeelde tweede prijs 
voor twee wafelconcepten. Waffling 
biedt verse wafels waarbij suiker en 
meel grotendeels vervangen zijn door 
groente met smakelijke toppings. 
Yam: houdbare groente wafels met 
een aansprekende naam
Mingle machine: mix your own 
snack! Smoothie machine waarmee 
scholieren een groente smoothie naar 
keuze kunnen maken
Carrot nacho: wortel dip in een bij-
zondere verpakking.

Naast prijzengeld krijgen de win-
nende teams een cocreatiesessie en 
de kans zich te presenteren aan pro-
fessionals uit de retail- en creatieve 
sector. De vijf teams van overwegend 
jongeren gaan dus samen met een 
aantal deskundigen aan de slag om 
de winnende groentesnackconcepten, 
met minimaal 50% groenten of fruit, 
een stap verder te brengen.

De overheid wil dat jongeren meer groenten en fruit eten.  Foto: Alex Raths

Gezonde voeding bij 
huisartsen Rotterdam
SIGN (Stichting Innovatie Glastuin-
bouw) en het Fonds Achterstandswij-
ken Rotterdam (FAW) hebben het ini-
tiatief genomen voor een programma 
om huisartsen in achterstandswij-
ken van Rotterdam te ondersteunen 
in hun communicatie naar cliënten 
rond gezonde voeding. Dankzij een ge-
zamenlijke financiering gaan in 2018 
verschillende projecten lopen.
Bureau Purpose stelt een ‘klantreis’ 
op wat de drijfveren en aangrij-
pingsmomenten voor minima zijn; 
stichting Voeding leeft gaat super-
marktsafari’s organiseren met huis-
artsen en diabetici. Verder kunnen 
vijftig huisartsen een jaar lang gratis 
snackgroente verstrekken. Films die 
lekkere groentesnacks promoten zul-
len in 2019 in de wachtkamers van de 
deelnemende huisartsenpraktijken te 

zien zijn. 
De tuinbouw produceert groenten en 
fruit, waarmee veel gezondheidswinst 
te behalen is. Eerder werkte stichting 
Voeding leeft speciale voedingscon-
cepten uit voor mensen met diabe-
tes en MS; daar is het succesvolle 
programma Keer diabetes om pro-
gramma uit voortgekomen. Met een 
gezonde leefstijl bleek twee derde van 
de deelnemers aan dat programma 
hun medicijngebruik sterk te kunnen 
terugdringen. In de zorgsector is voe-
ding een sterk onderschat thema. Met 
vernieuwende manieren wil SIGN de 
consumptie van groente en fruit be-
vorderen om overgewicht en diabetes 
terug te dringen. De helft van alle Ne-
derlanders heeft overgewicht; er zijn 
ca. 1 miljoen diabetici en elke week 
komen er 1000 bij. Gezonde voeding 

is één van de belangrijkste thema’s in 
het leefstijlprogramma van Voeding 
leeft. Daarnaast spelen stress, vol-
doende slaap en lichaamsbeweging 
een rol. FAW ondersteunt huisartsen 
in de achterstandsgebieden van Rot-
terdam en heeft gezonde voeding als 
één van de thema’s uitgekozen.
SIGN stimuleert tuinbouw oplossin-
gen voor maatschappelijke opgaven 
en heeft voor haar programma een al-
liantie met het ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Het FAW Rotterdam ondersteunt 
huisartsenzorg in wijken met een 
complexe patiëntenpopulatie op het 
gebied van organisatie, deskundig-
heidsbevordering en gezondheidsbe-
invloeding van patiënten.

Samenwerking 
voor mobiele
waterzuivering
De nieuwe en strengere wetgeving 
rondom water en emissie, heeft er-
voor gezorgd dat LTO Ledenvoordeel 
in samenwerking met LTO Glas-
kracht Nederland een inkoopcollec-
tief is gestart voor leden die hiermee 
te maken krijgen. In de afgelopen 
maand hebben bijna 90 leden zich 
al gemeld voor het inkoopcollectief 
mobiele waterzuivering. Naar aan-
leiding van deze krachtenbundeling 
heeft LTO Glaskracht Nederland een 
marktverkenning en selectieproce-
dure uitgevoerd waarbij Waterson 
als beste uit de bus is gekomen. Hier-
door profiteren leden van 7% korting 
op de tarieven voor mobiele waterzui-
vering. Bij mobiel zuiveren kiest de 
ondernemer voor een leverancier die 
het opgevangen water op de locatie 
van de ondernemer zelf komt zuive-
ren. Hiervoor komt de leverancier 
langs met een mobiele waterzuive-
ringsinstallatie. Uit berekeningen 
blijkt dat mobiele waterzuivering een 
interessant alternatief is ten opzichte 
van zelf investeren.
Er is met Waterson een ledenkorting 
van 7% afgesproken. De prijzen voor 
mobiel zuiveren zijn afhankelijk van 
de bufferinhoud en de rioolcapaci-
teit. Leden kunnen zich nog steeds 
melden en krijgen op basis van hun 
zuiveringsbehoefte een persoonlijke 
offerte. Aanmelden kan op: www.lto-
ledenvoordeel.nl/waterzuivering.

Wereld van verschil
In de glastuinbouwsector is naar 
verwachting over het jaar 2017 
sprake van een stijging van het ge-
middeld inkomen per bedrijf, maar 
per saldo zijn de verschillen zijn nog 
steeds groot. Het inkomen uit be-
drijf steeg met name door de goede 
resultaten die geraamd zijn voor de 
pot- en perkplantenbedrijven. Bij 
de glasgroentebedrijven ging het 
gemiddeld iets minder goed, maar 
blijft het inkomen wel op een hoog 
niveau. Snijbloemenbedrijven zitten 
met een lichte inkomensstijging hier 
tussenin.

Het gemiddelde inkomen uit een glas-
tuinbouwbedrijf wordt voor 2017 ge-
raamd op 244.000 euro per onbetaalde 
arbeidsjaareenheid (aje); een stijging 
van bijna 12.000 euro. De spreiding 
van het inkomen over de bedrijven 
is echter relatief groot. In de figuur 
is dat te zien aan de toenemende 
breedte van de groene band die wordt 
gevormd door het gemiddelde inko-
men van zo’n 60% van de bedrijven 
in de glastuinbouw. De spreiding in 
het inkomen kan vele redenen heb-
ben. Zo kunnen, naast een verschil in 
productkeuze en opbrengstprijzen, de 
omvang van het bedrijf, de arbeidsin-
zet of bedrijfsomstandigheden een rol 
spelen bij de inkomensvorming.
Het hoge gemiddelde inkomen wordt 
door een beperktere groep bedrijven 
veroorzaakt 
Er zijn daarnaast nog steeds veel be-
drijven die het met een relatief laag 
inkomen moeten stellen. Een laag 
inkomen hoeft overigens niet altijd 
direct een bedrijf in de problemen te 
brengen. 

Glasgroenten
Dit jaar zorgden de tomatenbedrijven 
voor een opwaarts effect van het ge-
middeld inkomen in de glasgroenten. 

Over het algemeen waren hier de op-
brengsten uit het product beter dan 
een jaar geleden. Hierdoor stegen 
de opbrengsten meer dan de kosten. 
Voor komkommerbedrijven en papri-
kabedrijven was het, na twee goede 
jaren, terug bij af. Beide bedrijfstypen 
ontvingen een lagere uitbetaalprijs 
voor hun producten terwijl de kosten 
stegen. Aubergine kende een topjaar 
met uitzonderlijke goede prijzen. Ook 
bedrijven met aardbeien hebben het 
naar verwachting weer goed gedaan 
in 2017. 
Het gemiddelde glasgroentebedrijf 
wordt naast de bovengenoemde teel-
ten samengesteld uit bedrijven die 
bijvoorbeeld een deel komkommers 
telen en een najaar teelt tomaten heb-
ben. Maar ook zijn bijvoorbeeld sla- 
en radijstelers en overige glasgroen-
tegewassen in deze groep opgenomen. 

Snijbloemen
Naar verwachting blijft het gemid-
deld inkomen uit bedrijf per onbe-
taalde arbeidskracht nagenoeg ge-
lijk ten opzichte van 2016. Zowel de 
opbrengsten als de kosten zijn met 
een kleine 3% gestegen. Rondom het 
gemiddelde zijn er grote verschillen 
tussen bedrijven.

Pot- en perkplantenteelt
Voor de pot- en perkplantenbedrij-
ven ligt het gemiddelde inkomen 
voor het vierde jaar op rij boven de 
ton. De bandbreedte tussen de beste 
en de minst presterende bedrijven is 
daarbij onverminderd groot. De toe-
name van de omzet door goede prijs-
vorming overtreft ruimschoots de toe-
name in kosten van arbeid, energie 
en plantmateriaal.
Kijk voor meer informatie over inko-
men en kosten/opbrengsten op www.
agrimatie.nl.

LTO een van de zeven 
machtigste lobbyisten in Den Haag

Vrij Nederland en Nieuwsuur publi-
ceerden in december onderzoek van 
politicoloog Joost Berkhout van de 
Universiteit van Amsterdam naar het 
lobbycircuit in Den Haag. LTO Ne-
derland staat met een zevende plaats 
in de top van de lijst. Organisaties als 
de Vereniging Nederlandse gemeen-
ten, VNO-NCW, de FNV en de Ne-
derlandse Bank hebben volgens het 
onderzoek een nog betere toegang.
Op basis van de agenda’s van be-
windslieden en uitnodigingen voor 
hoorzittingen bracht Berkhout in 
kaart welke belangenorganisaties de 
beste toegang hebben tot ministers en 
parlementariërs.

Volgens LTO-voorzitter Marc Calon 
begint een effectieve lobby bij goede 
contacten met beleidsambtenaren 
en de ambtelijke top van de departe-
menten. Daarnaast gaat het ook om 
op tijd contacten aan te knop en met 
kleine of nieuwe politieke partijen. 
“Je moet ervoor zorgen dat je een ver-
trouwensband opbouwt. En heel goed 
weten welk belang de minister of het 
Kamerlid heeft.”
Net als meer dan de helft van de 
Haagse lobbyisten heeft ook Calon 
zijn sporen verdiend in de politiek. 
Hij was eerder onder meer gedepu-
teerde voor de PvdA. De Volkskrant 
noemde Marc Calon eerder deze 
maand ook al als één van de twee-
honderd meest invloedrijke Neder-
landers (plaats 91).Marc Calon.  Foto: PR

Met de verantwoordelijke medewer-
kers van het UWV die in den lande 
vanuit de werkgeversservicepunten 
de contacten met ondernemers in 
de betreffende regio’s onderhouden 
vindt op 8 februari 2018 bij Anthura 
een bijeenkomst plaats om bestaande 
vacatures in te vullen.
Verschillende LTO sectoren kunnen 
zich tijdens de bijeenkomst presen-
teren. LTO Glaskracht Nederland is 
hier namens de sector aanwezig. Wij 
sturen erop aan dat wij via Colland 
informatie vergaren dat we weten 
waar de verschillende concentratie-
gebieden ondernemers zitten. Met 
deze informatie willen wij vanuit 
onze sector gaan investeren in de 
relaties met de betreffende UWV me-
dewerkers in die gebieden. Tevens 
willen wij met de ondernemers in die 
gebieden in gesprek gaan of zij ook 
bestuurlijk bij de Werkgever Service 
Punten betrokken willen zijn.

Als eerste Duitse retailers heb-
ben ALDI Nord en ALDI SÜD een aan-
koopbeleid voor bloemen en planten 
aangekondigd, zo meldt GlobalGAP. 
De discounters breiden hun toewij-
ding aan duurzaamheid uit en willen 
ervoor zorgen dat al hun bloemen en 
planten van duurzame bronnen ko-
men. 

“Duurzame producten moeten van-
zelfsprekend worden voor retailers 
en consumenten. Het aankoopbeleid 
voor bloemen en planten is een ver-
dere belofte aan onze duurzame be-
drijfsstrategie,” zegt Dr. Ing. Julia 
Adou, hoofd van Corporate Respon-
sibility bij ALDI Süd. De discounter 

is onder andere toegewijd aan het 
minimaliseren van het gebruik van 
plantbeschermingsmiddelen en het 
promoten van de veiligheid van ar-
beiders. 

“Samen met onze leveranciers wil-
len we zorgen voor de cultivatie van 
duurzame bloemen en planten die het 
milieu en de gezondheid van arbei-
ders beschermen. Bovendien kunnen 
onze consumenten hierdoor de oor-
sprong van hun bloemen op een trans-
parante manier herleiden,” zegt Erik 
Hollmann, hoofd Corporate Responsi-
bility Non-Food bij ALDI Nord. Sinds 
de zomer van 2017 krijgen bloemen 
en planten die geproduceerd worden 

door een bedrijf met een certificering 
van GlobalGAP een label met daarop 
een GGN (GlobalGAP Number). Met 
dit nummer kunnen consumenten 
zien waar hun bloemen op planten 
vandaan komen. Het is de bedoeling 
dat tegen 2019 alle bloemen en planten 
van Aldi dit label hebben.

“We zijn erg blij dat sterke partners 
als ALDI Nord en ALDI Süd zich 
richten op duurzaamheid,” zegt Dr. 
Kristian Möller, de directeur van Glo-
balGAP. “Deze stap helpt telers met 
een certificering van GlobalGAP om 
transparant te zijn over hun toewij-
ding aan het milieu en aan de gezond-
heid en veiligheid van consumenten.”

Aldi wil alleen nog duurzame bloemen en planten gaan verkopen

Vacature-invulling 
in samenwerking 
met UWV


