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Jacco Vooijs in een paar zinnen schet-
sen doet hem tekort. De van oorsprong 
Katwijker groeide vanaf zijn twaalfde 

op in de bloemen en werkte jarenlang op 
de veiling. Met een vader die actief was in 
het logistieke vak en een moeder die in een 
parfumerie werkte had hij het geluk ‘als 
ruwe diamant steeds de juiste mensen op 
het juiste moment te ontmoeten’. Mensen 

die hem de ruimte gaven zich te ontplooien en hem 
tegelijkertijd polijstten.

Waar put u inspiratie uit?
‘Ik put inspiratie uit authenticiteit. Ik hou van onder-
nemers die ergens voor staan, eerlijk zijn en durven 
te zeggen dat niet alles goed gaat in het leven, maar 
wel doorgaan. Daar heb ik respect voor en daar wil ik 
voor werken.’

Wat is uw managementstijl?
‘Ik sta voor de troepen, maar het is niet zo dat ze me 
moeten volgen. Ik luister graag en geniet van samen-
werken en draagvlak creëren voor de stip op de hori-
zon. Er zijn vele wegen naar Rome. Welke weg we 
nemen is niet belangrijk, wel dat we de stip - Rome - 
bereiken.’

Wat motiveert u om in de nieuwe functie aan de slag te 
gaan?
‘In het Westland zitten ondernemers met een drive. 
Kijk naar het gebruik van aardwarmte, de energie-
doelstellingen die ze nastreven. Het doel om in 2020 
in de glastuinbouw maximaal 6,2 megaton CO2 te 
emitteren. Dat wordt meer dan gehaald en zit tegen 
die tijd op 5 megaton. Van dat soort ontwikkelingen 
krijg ik energie.’ 

Wat trekt u aan in de functie van voorzitter LTO Glaskracht 
Westland?
‘Dat je tegelijkertijd op veel schaakborden speelt. Op 
die van banken, gemeenten, ondernemers.
‘Gelukkig krijg ik steun van een goed bestuur, de 
leden en vooral de specialisten van LTO Glaskracht. 
Maar ook dat je voor ondernemers het pad effent om 
vooral door te kunnen gaan.’

Welke uitdagingen liggen er in het Westland?
‘Op veel fronten moet nog het nodige gebeuren. Tege-
lijk mogen we best onze zegeningen tellen, want de 
glastuinders - en eigenlijk agrariërs in het algemeen - 
zijn voorlopers. Kijk naar het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen, Het Nieuwe Telen, duurzame 
energievraagstukken en aardwarmteprojecten. We 
zijn de enige sector in Nederland die met aardwarmte 
bezig is en onderling kennis deelt. 
‘Verder maakt de glastuinbouw zich hard om te 
komen tot volledig gesloten teeltsystemen en innova-
tie op gebied van geïntegreerde gewasbescherming. 
Dat betekent zoveel mogelijk werken met groene mid-
delen, biologische bestrijders en alleen in uitzonder-
lijke situaties chemisch ingrijpen.’

Waar moet vooral nog veel gebeuren?
‘Nog meer stappen zetten in energiebesparing, water-
besparing en -hergebruik, maar ook goed kijken naar 
arbeid. Het imago dat de sector heeft met de inzet van 
veel migranten - ‘de Polen’ - is slechter dan de werke-
lijkheid met het werken volgens een goede glastuin-
bouw-cao laat zien. 
‘Daarnaast moet er aandacht komen voor arbeid en 
scholing. Steeds meer gebeurt digitaal, en er spelen 
ontwikkelingen zoals big data en technische ontwik-
kelingen zoals robotisering. De vraag is: hebben wij 
daar de juiste mensen voor? Goed opgeleide mensen 
die ons door de transitie leiden? Dat is de uitdaging 
waar we voor staan. 
‘Maar de grootste uitdaging in het Westland met 
z’n 700 bedrijven en 2.500 hectare glastuinbouw is 
de herstructurering. Er is nog veel oud glas in ons 
gebied, met veel kleine kasjes. Er moet een mooi 
nieuw gebied ontstaan, met bijbehorende infrastruc-
tuur. De inventarisatie is al gedaan, maar uitvoering 
is minstens een tienjarenplan.’

Wat zijn uw eerste plannen?
‘Het nieuw leven inblazen van de ruimtelijke orde-
ning-groep. Onder meer met het oog op schoner 
oppervlaktewater, hergebruik van water, energiebe-
sparing en herstructurering. 
‘Daarbij moeten we aan tafel met de gemeente. Nu zie 
je dat zij wegvallende tuinderijen omturnt in bedrijfs-
terreinen of aanwendt voor huizenbouw. De extra 
waarde van de grond die dat oplevert zou in een spe-
ciaal fonds voor herstructurering moeten gaan.’

Hoe wilt u de leden betrokken houden bij LTO Glaskracht 
Westland?
‘Zij moeten zien dat jij iets met hun feedback doet. 
Het is geen hocus pocus. Het is relatiewerk en elkaar 
wat gunnen. Niemand heeft een kristallen bol die 
zegt waar het in de toekomst naartoe gaat. Dat zullen 
we zelf moeten afstemmen met de leden.’

‘Herstructurering grootste uitdaging’

Hij schaakt graag op verschillende borden, 

put inspiratie uit authenticiteit en hanteert als 

levensmotto: ‘Een dag niet gelachen is een 

dag niet geleefd’. Dat is in een notendop Jacco 

Vooijs, de nieuwe voorzitter van LTO Glaskracht 

Westland.

‘Niemand heeft een kristallen 
bol die zegt waar het in de 
toekomst naartoe gaat’

Jacco Vooijs: ‘LTO-leden moeten zien dat jij iets met hun feedback doet.’  Foto: Thierry Schut
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Jacco Vooijs volgt Jos van der Knaap op als voorzitter LTO Glaskracht Westland

‘Een mooi cadeautje’
Tijdens de algemene ledenvergadering van LTO Glaskracht 
Westland op dinsdag 4 april neemt jacco Vooijs (45) de 
voorzittershamer over van jos van der Knaap, die elf jaar 
aan het roer stond. Vooijs noemt de benoeming ‘alvast een 
mooi cadeautje’.
Vooijs was hiervoor manager QA/QC en r&D bij Koninklijke 
Fruitmasters. Officieel is hij al sinds 1 januari overgestapt 
naar LTO Glaskracht. 
De eerste drie maanden waren een inwerkperiode voor hem. 
Vooijs: ‘ik heb meegelopen met de huidige bestuurders en 
voorzitter, ben bijgespijkerd in gesprekken met beleidsme-
dewerkers en heb veel telers bezocht. jos van der Knaap, de 
huidige voorzitter, heb ik daarbij leren kennen als een inte-
gere man met veel kennis van zaken. ik heb veel van hem 
opgestoken; het was een genot om met hem mee te lopen.’


