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voorwoord
Om eerlijk te zijn, is het ieder
jaar weer een hele opgave om een
pakkende titel en thema voor het
jaarboek te bedenken. We zijn
tenslotte in het najaar al iets aan
het bedenken wat zo’n kleine zes
maanden later nog steeds actueel moet
zijn. Waar we begin vorig jaar zagen
dat er weer budget vrij kwam voor
verschillende investeringen zagen wij
ook dat dit aan het eind van 2018 weer
omsloeg.

Je zou bijna denken dat er

niets wisselvalliger is dan de sector
waar wij ons in bevinden. Dit jaar
richten we ons op een thema dat in onze
ogen goed past bij de ontwikkelingen die
zich nu voordoen in de tuinbouwsector. Je
kan namelijk geen nieuwswebsite of
vakblad openen zonder dat er aandacht
wordt besteed aan overnames, fusies of
andere initiatieven betreft samenwerken.
Als Tuinbouw Jongeren vragen wij ons af of
samenwerken/ fuseren de sleutel tot succes
is? En worden de tuinbouwbedrijven groter,
groter en nog eens groter? Dat zijn vragen
waar we ons op dit moment mee bezig houden.
De titel van dit jaarboek luidt dan ook als
volgt ‘Alleen ga je sneller, samen kom je
verder? #samenwerken’.

Voor de columns worden verschillende personen
en/of bedrijven benaderd, die in onze optiek,
goed aansluiten op het thema. Hier zijn ook dit
jaar weer leuke columns uitgekomen die ieder
op een eigen manier inhaken op het thema. Ook
zijn verschillende partners benaderd om hun
bijdrage te leveren aan ons jaarboek in de vorm
van advertenties. Wij willen alle personen en
bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan dit
jaarboek hartelijk danken voor zijn of haar input.
Na het bepalen van het thema gaan wij aan de slag
met BrendBulders, die verantwoordelijk is voor de
vormgeving. Dit jaar is hier weer een leuke knipoog
naar het thema uitkomen in zowel de kleurkeuze als
het beeldmateriaal. Zie jij de link?
Namens de besturen van Tuinbouw Jongeren Oostland en
Westland wensen wij je heel veel leesplezier!
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Een kersvers 2019 ligt voor ons: wat zal het jaar ons brengen? Een nieuw
jaar vraagt om een nieuw jaarboek. Dit jaar luidt het thema van het TJ
jaarboek ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Een onderwerp
wat – als je het mij vraagt – goed past bij de ontwikkelingen die
zich hebben voorgedaan in 2018. Zo hebben we gezien dat verschillende
bedrijven met elkaar fuseerden, een samenwerking aan gingen of een
overname deden. Allemaal met als doel om verdere groei van bedrijven
te realiseren.
Maar niet alleen in de tuinbouw zagen we samenwerkingen
ontstaan. 2018 was ook een jaar waarin we als land meededen
aan de Olympische Winterspelen; het jaar waar we maar liefst
20 medailles haalden. Of het nu gaat om het individuele Goud
van Ireen Wüst of het Brons op de relay shorttrack vrouwen:
als land verenigden we ons om deze sporters te steunen en
supporten. Zelf herken ik deze samenwerkingen, in de vorm
van teamprestatie, als geen ander. Vroeger heb ik namelijk
gehandbald bij Quintus Heren 1. Zonder deze samenwerking
halen we het goud niet, we zullen ons als sector moeten
verenigen.
Deze samenwerking zetten wij ook door binnen TJW door
de interactie met onze leden aan te gaan. Onlangs
verstuurden we een enquête om input te krijgen
voor onze ledenavonden met als doel hen te blijven
boeien. Naast de samenwerking met onze leden, zijn
we in 2018 ook steeds nauwer samen gaan werken
met Glastuinbouw Nederland. Want ja, ook wij
kunnen en doen het niet alleen.
Ook binnen TJW geldt ‘Alleen ga je sneller,
samen kom je verder’. In 2019 zal Arthur
van der Meijs het stokje overnemen en treed
ik af als bestuurslid. Afsluitend wil ik
iedereen een succesvol en samenwerkend
2019 wensen.

LAMBERT ZWINKELS - VOORZITTER TUINBOUWJONGEREN WESTLAND

voorwoord

STEFAN HENDRIKS - VOORZITTER TUINBOUWJONGEREN OOSTLAND

voorwoord
Beste leden,
Voor je ligt het nieuwe
jaarboek van 2019. Dat ook
dit jaar weer voorbij is
gevlogen blijkt maar weer
uit het feit dat ik mij nog
goed de plaats herinner waar ik
het voorwoord voor het jaarboek
2018 aan het schrijven was. We
kunnen in ieder geval wel zeggen
dat we in de tussentijd een mooi
jaar tuinbouwjongeren achter de rug
hebben. Er zijn weer vele interessante
en gezellige bijeenkomsten georganiseerd.
Ook afgelopen jaar kunnen we wel weer
stellen dat de studiereis een hoogtepunt
was. In 2017 hebben we tuinbouwbedrijven
bezocht in Engeland. Bij de evaluatie kwam
één kritiek-puntje naar boven: men vond het
te koud, of we voortaan niet wat zuidelijker
konden gaan. Dat hebben ze geweten... In oktober
2018 vlogen we naar Lissabon, op moment van
aankomen hoorden we al dat de temperatuur ruim
boven de 30 graden zou uitkomen. Met vervolgens 30
personen in een touringbus was de airco capaciteit
helaas ontoereikend om een goed klimaat te houden.
Hopelijk is 2019 iets minder verhit voor iedereen en
heb je de mogelijkheid om je persoonlijke doelen en
ambities na te streven. Wij vanuit het TJO-bestuur zullen
er weer alles aan doen om informatieve & inspirerende
bijeenkomsten te organiseren. Speerpunt voor ons in 2019
is in ieder geval om de thema-avonden inhoudelijk nog
uitdagender te maken. Daarbij geloven wij er in dat netwerken
net zo educatief kan zijn als de presentaties zelf, dus ook de
borrel zal een vast onderdeel in de bijeenkomsten blijven. We
hopen dat de stijgende lijn van afgelopen jaren voortgezet wordt
en dat we weer veel (nieuwe) leden, zowel TJO als TJW, mogen
verwelkomen op de bijeenkomsten!

Al het goeds voor 2019!
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Overal
dichtbij
Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen
het van dichtbij meemaken. Vanuit een
landelijk actieve organisatie met meer dan 900
specialisten in accountancy en
bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u
om de hoek. Met brede financiële kennis én
specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw
werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen
ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht
van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar
weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en
neem contact op met ons kantoor in Naaldwijk.
Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.
Alfa Accountants Naaldwijk
Tiendweg 6
2671 SB Naaldwijk

www.alfa.nl

Beekenkamp Group bruist van de ideeën, lokaal
en bij grote internationale projecten. Door continu
onderzoek blijven wij innovatief. Beekenkamp
Group bestaat uit: Beekenkamp Plants,
Beekenkamp Verpakkingen en Deliﬂor Chrysanten.
Wij hebben branchegerichte afdelingen zoals
de teelt, productmanagement, veredeling en
laboratorium, maar ook algemene afdelingen zoals
planning, productie, marketing, customer service,
ﬁnanciën, inkoop en IT.
Wij zoeken regelmatig nieuwe collega’s die het
verschil maken. Kijk op onze website voor de
vacatures.

088 2532450
naaldwijk@alfa.nl

TJW Jaaroverzicht 2018
Nieuwjaarsborrel
2018 bij Kwekerij
Overgaag

Tuinbouw
Ondernemers Prijs
Op uitnodiging van de organisatie van de tuinbouwondernemersprijs

januari

worden wij als leden van TJW jaarlijks uitgenodigd om de uitreiking
Na de krachtige Nieuwjaar speech en het jaaroverzicht heette John

van deze prijs bij te komen wonen. Er moet gezegd worden dat dit

Overgaag ons welkom. Kwekerij Overgaag is een echt familiebedrijf,

jaarlijks toch een select gezelschap is, terwijl deze bijeenkomst

gespecialiseerd in de teelt van rode paprika. In zijn speech nam John

in meerdere opzichten leuk is om mee te maken. Enerzijds een mooi

de leden mee in de overname van de rozenkwekerij in 2016. Hij vertelde

programma met dit jaar als spreker o.a.

over de wens van de uitbreiding van het paprikabedrijf met voorkeur

Chocolonely, die vertelde over de inspanningen die dit populaire

voor het Westland en de dillema’s om te kiezen voor verbouwen in

chocolademerk doet om te komen tot slaafvrije chocolade. Centraal

Westland of nieuwbouw daarbuiten. De rozenkwekerij, van 8,5 ha, kwam

stonden uiteraard de genomineerden, dit jaar waren dat Royal

in beeld en hier werd direct op gereageerd. Met de aankoop van de

Lemkes uit Bleiswijk, De Lepelaar uit Sint Maarten en OK Plant uit

rozenkwekerij groeide het bedrijf naar 24 ha, waardoor gereageerd kon

Naaldwijk.

worden op de marktvraag.

we dat’ en alle genomineerden hadden zo hun eigen, bijzondere visie

Ynzo van Zanten van Tony’s

Het thema van dit jaar was ´Duurzaam ondernemen, zó doen

op duurzaam ondernemen.
Maar de aankoop van dit bedrijf bracht de nodige aanpassingen met
zich mee. Zo vertelde John dat de kasconstructie aangepast moest

Royal Lemkes ging er uiteindelijk met de winst vandoor, wat betekende

worden om uiteindelijk paprika’s te kunnen telen op dit bedrijf. Ook

dat wij later dat jaar een bedrijfsbezoek konden gaan brengen aan

verschillende leidingen moesten worden verlegd om de watertoevoer zo

deze mooie organisatie (zie oktober). De dag eindigde weer in een

efficiënt mogelijk te houden. Daarnaast vertelde hij ook praktische

borrel waarbij TJW de gemiddelde leeftijd aardig omlaag wist te

zaken waarop gelet moet worden bij de aankoop van een bestaand

halen, tussen alle aanwezige ondernemers.

bedrijf.

Een interessant en praktisch betoog met ervaringen over de

aankoop van de rozenkwekerij. Het antwoord op de vraag of hij dit nog
een keer zou doen was volmondig: “Ja, ik zou dit zeker nog een keer
doen”. Aansluitend kregen we een rondleiding op het nieuwe bedrijf.
Uiteraard werd de middag afgesloten met drankjes en de bitterballen.

februari

Een avondje energie bij KZ-Flowers
De eerste officiële ledenavond van 2018 met

In de bedrijfskantine met een tot de nok toe

Na enkele vragen was het woord aan Rob

als thema Energie begon met een valse start.

gevulde groep geïnteresseerde TJWers, deed

Hanemaaijer, account manager bij Powerhouse,

Door omstandigheden moest er op korte termijn

voorzitter Lambert het openingswoord, waarna

die zijn verhaal deed over de ontwikkelingen

een nieuwe locatie worden gezocht. Dit is

het woord aan bQurius werd gegeven. Bart

op de energiemarkt in zijn algemeen. Hier

door snel optreden allemaal binnen een week

Setz en Randy Kardol, energiemanagers bij

kwamen meerdere (toekomstige) vormen van

gelukt en de avond kon daarom 2 weken later

bQurius, deden hun verhaal over de aansturing

energie aan de orde zoals aardwarmteprojecten,

alsnog plaatsvinden. De nieuwe locatie was aan

van energie voor tuinbouwbedrijven. In de

zonnepanelen en WKK’s.

de Vlietweg in Naaldwijk, bij de gastvrije

dagelijkse aansturing hebben zij 48 WKK’s in

ondernemers van KZ-Flowers.

hun beheer, met een totaalvermogen van ruim
100 MW.
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maart

Een positieve werksfeer
voor werknemer en
werkgever
Op het grote bedrijventerrein van BVB Substrates in De Lier, vond op 23 april
weer een ledenavond plaats in het thema ´een positieve werksfeer voor werknemer
en werkgever´.

Maandag 26 maart waren we te gast bij de

een aantrekkelijke werkomgeving? Dit waren vragen die deze avond de revue
passeerden.
Men ging in op welke wijze men dit als werkgever of werknemer kan beïnvloeden en
de relatie tussen een positieve werksfeer, gedrag en verbetering en vernieuwing.
Deze vragen werden beantwoord door Peter Wijnands, directeur van Q-impact en
ervaren trainer & bedrijfscoach. Hij gaf inspirerende inzichten en concrete
handvatten, die hopelijk voor de meeste direct in hun eigen werksituatie
toegepast konden worden.

sfeervolle locatie Van de van der Knaap
Group in Honselersdijk. Tijdens deze avond

Het woord werd gegeven aan Arjan Zwinkels, productmanager bij gastheer BVB. Hij

werden we geïnformeerd over de gang van

gaf aan hoe BVB

zaken aangaande de biologie en weerbaarheid

producten, vanuit de kernwaarden en cultuur van BVB.

zelf werkt aan vernieuwing en verbetering van de organisatie en

van het substraat. Tevens konden met
deze bijeenkomst punten worden verdiend

Na afloop van de presentaties volgde er een korte rondleiding door het nieuwe

voor de spuitlicentie met het onderdeel:

bedrijfspand en de productieloods waarin zichtbaar werd op welke wijze BVB zich

bedrijfsvoeren gewasbescherming onderdeel

voorbereid op haar toekomst.

teelt.
Mark van der Werf van Koppert trapte af
om de aanwezige leden weer op de hoogte
te brengen van alle ins en outs van
plantgezondheid.
De tweede spreker was Karel de Bruijn,
manager R&D bij Van der Knaap Group. Hij
gaf een presentatie over wat er allemaal
mogelijk is met de diversiteit van de
substraten. Wat is organisch? Waar staan
we met de organische substraten? Hoe ziet
de toekomst van alle substraten er uit?

Ook in 2018 heeft het bestuur van TJW weer
het genoegen gehad om geïnteresseerden
van de gemeente rond te leiden bij 2
toonaangevende bedrijven. De bedrijven die
dit jaar hun locatie

openstelden voor het

publiek waren gevestigd op de Zwethlaan en
de Broekpolderlaan in Honselersdijk.
Na de welkomstspeech werden we welkom
geheten door Miranda van den Ende van
Tomatoworld. Zij vertelde ons over
de achtergrond van het bedrijf én we

mei

kregen een video te zien over het belang
van de Nederlandse glastuinbouw dat
bijdraagt aan de oplossingen van het

He-le-maal
niets
Gebroken met een (eeuwenlange) traditie om
elke maand een ledenavond te organiseren,
hebben we de maand mei overgeslagen. Een
emotioneel moment.

wereldvoedselvraagstuk. Vervolgens kregen we
een rondleiding met uitleg over de problemen
die zich voordoen op onze planeet zoals
bijvoorbeeld de groei van de wereldbevolking
in combinatie met waterschaarste. Na de
uitleg over deze problemen legde Miranda ons
uit hoe de Nederlandse glastuinbouw, met de
kennis, innovatie en technologieën die wij
hebben, hier een stukje aan kan bijdragen.
We werden vervolgens meegenomen in het
verhaal hoe deze smaakvolle tomaten op een
duurzame manier geproduceerd kunnen worden.
Ten slotte, kregen we de verschillende
tomatenrassen te zien met een uitleg over

Kom in de
kas met B&W
zonder B
de verschillende bereidingen per tomaat.
Uiteraard mochten we deze lekkernijen ook
nog even proeven én daar werd gretig gebruik
van gemaakt! Als presentje kreeg iedereen
nog een lekker bakje tomaten mee naar huis!
Alleen een oversteek hoefde gemaakt te
worden naar Kwekerij de Barreveld om hier
gezamenlijk te tuinen op het bedrijf.
Nadat we welkom werden geheten in de
schuur door onze eigen voorzitter Lambert
Zwinkels zijn we de kas in gegaan. Bij
potplantenkwekerij de Barreveld stonden
alle kuipplanten vanwege het hoogseizoen al
mooi in bloei! In de komende weken worden
de kuipplanten verkocht en daarom was het
personeel ook hard aan het werk tijdens
ons bezoek. Lambert vertelde ons dat het
‘nieuwste’ bedrijf aan de Zwethlaan, dat
gebouwd is in 2007, is voorzien van de
nodige automatisering. Op deze manier
is het bedrijf minder afhankelijk van
menselijke arbeid. De nodige vragen werden
gesteld en ook de eerste foto’s (lees:
selfies) werden genomen met de bloeiende
planten op de achtergrond. Inmiddels was de
klok de 12 uur gepasseerd en had iedereen
lekkere trek gekregen. Onder het genot
van een gezamenlijke lunch is er onderling
bijgepraat over het belang van TJW én
de gewaardeerde inzet voor de Westlandse
tuinbouw. Een mooie afsluiting van een
gezellige en inspirerende dag!

april

Van
reststof
naar
meststof

Als kweker moet je namelijk blijven vernieuwen om concurrerend te

blijven. Veelal wordt gekeken naar het product, maar hoe creëer je als ondernemer

juli

Heisessie
met het
bestuur

juni

Sportiviteit en
gezelligheid op
tennisvereniging
Honselersdijk
De jaarlijkse barbecue was dit jaar in een

wat het er alleen maar gezelliger (en

iets ander jasje gestoken. Als locatie

competitiever) op maakte.

hadden we namelijk tennisvereniging

er dit jaar weer goed voor de innerlijke

bestuur

Honselersdijk uitgekozen, wat dus al doet

mens gezorgd door een super barbecue

en afwisselend programma voor de leden

vermoeden, dat er ook aan sportiviteit

buffet van slagerij Groenewegen.

kunnen neerzetten, gaan ze elk jaar een

Uiteraard was

Om

werd gedaan deze editie. Dat klopte ook,

te

zorgen

dat

altijd

de

weer

leden
een

van

het

interessant

dag weg om wat inspiratie op te doen en de

want van alle aanwezige leden, was een

Er werd geen uitgebreid puntenschema

groot deel in volledig tennistenue naar

gehanteerd, dus uiteindelijk was

het sportpark gekomen om in de volle zon

iedereen een winnaar deze avond. Die

Vergeet bovenstaande maar even. Elk jaar

een lekker balletje te slaan.

ging vervolgens nog even tot in de

gaat het bestuur een avondje / nachtje

vroege uurtjes door waarna iedereen vol

weg om te vieren dat we met z’n alle toch

Naast leden van TJW, was er ook een

en voldaan het sportpark verliet. Een

maar weer op vrijwillige basis een leuk en

grote afvaardiging van de leden van TJO

geslaagde avond wat smaakt naar meer.

afwisselend programma voor onze leden in

teambuilding bevorderen.

elkaar hebben weten te draaien.
Er werd dit jaar niet gekozen om het hele

augustus
Met een volle bus vertrokken we
maandag 06 augustus om 18.45 vanuit
Honselersdijk richting Hoofddorp.
Tijdens deze ledenavond bij Van der
Valk Schiphol gingen we out of the box,

land door te reizen met de auto, maar

Out
of the
box bij
Van der
Valk
Schiphol

om het gewoon wat dichter bij huis te
zoeken, namelijk bij onze noorderburen.
Wel bekend als annexerende buurgemeente
van Westlands grondgebied in de jaren 90
(Als het glas moet wijken voor het steen,
waar moet het dan met Westland heen?)
Ongebruikelijk
er

gekozen

de
om

voor
fiets

onze

het
als

bestuur

werd

vervoersmiddel

bestemming,

Den

Haag

centrum, te bereiken. Na een uitgebreide
warming up, kwamen we aan in Den Haag

een iets andere setting dan we normaal

om vervolgens, jawel, te gaan fietsen(!)

gesproken gewend zijn. Een avond waar
we veel geleerd hebben van Bill van

een managementteam te staan voor een

der Valk over het reilen en zeilen van

grote uitdaging: het runnen van het

één van de grootste familiebedrijven

hotel. En dat is echt niet altijd even

van Nederland. Toch vaker dan

makkelijk… Zo zei hij: “Als je zo jong

gedacht, zagen we gedurende de avond

bent en je bent net van school af, dan

overeenkomsten tussen de hotellerie en

mag je erbij zitten en moet je vooral

glastuinbouwbedrijven. We verschillen

veel sponsen! Je kan namelijk wel van

misschien toch niet zoveel van elkaar…

alles roepen wat je geleerd hebt op

door de binnenstad. Gelukkig kon eerst
nog even worden bijgekomen, want Cycle
and the city, onze rondleider, had voor
ons een mooie boottocht door de Haagse
wateren geregeld. De dag werd vervolgd
met een fietstour door Den Haag waarbij
op een lege maag een heerlijke proeverij
was georganiseerd door Van Kleef Jenevers
& Likeuren. We vervolgden onze weg in

school, maar zo werkt dat in de praktijk
TJW-voorzitter Lambert Zwinkels begon

niet altijd.” Een familiebedrijf heeft

als eerst de algemene ledenvergadering.

daarnaast zo zijn voordelen, maar ook

In het jaar 2017-2018 zijn namelijk

zeker nadelen. Eén van die dingen is

weer een aantal veranderingen

bijvoorbeeld de overname van het bedrijf

doorgevoerd. Allereerst werden de

van vader op zoon. Bill gaf aan: “Je

aftredende bestuursleden Rob van Dijk

hebt je vader altijd alles zien doen,

(vicevoorzitter) en Rick van Koppen

maar dat waren andere tijden. Je kan

(algemeen bestuurslid) in het zonnetje

zo verder gaan, maar je kan er ook

gezet en bedankt voor hun inzet voor

voor kiezen om te sponsen en overal van

TJW de afgelopen vijf jaar. Vervolgens

leren. Op deze manier kan je uitgroeien

werd nieuw bestuurslid Joyce Groenewegen

tot een manager op een manier die bij

geïntroduceerd die onder andere de

jou past.” Deze uitspraak konden veel

marketingactiviteiten voor Tuinbouw

leden in de zaal beamen, omdat ook in

Jongeren Westland op zich zal nemen.

de glastuinbouw vaak familiebedrijven

Aansluitend presenteerde Joost Vogel,

worden overgedragen van vader op zoon.

penningmeester van TJW, de jaarcijfers
die er weer goed uit zagen.

voor

Naast zijn ervaringen vertelde Bill ook
over uitdagingen die vooral nu spelen

Na de algemene ledenvergadering ging

binnen het bedrijf. Een opvallende

de ledenavond van start met een

uitdaging – die ook in onze sector

inspirerende presentatie van Bill van

speelt – is het verkrijgen van goed

der Valk. Hij vertelde ons hoe hij op

personeel. Goed personeel is namelijk

19-jarige leeftijd het Van der Valk

echt niet altijd makkelijk te vinden.

hotel in Nootdorp runde en vervolgens

Zo zijn koks lastig te krijgen, maar

uitgroeide tot volwaardig eigenaar

ook mensen die de kamers schoonmaken.

van het grootste hotel van de Benelux.

‘’Dan moet je naar oplossingen zoeken.

Vanaf jongs af aan kwam hij samen met

Een 4-daagse werkweek kan dan een

z’n achteruit en hebben nog gezellig wat
gegeten met de club om te eindigen bij een
karaokebar met de discutabele naam Thai
Princess. Wat volgde was de ontnuchterende
16km lange fietsrit naar huis.

uitkomst bieden” zei Bill. “Als je hele
dagen maakt en dan vaak ook nog in de
weekenden dan houd je weinig tijd over
voor je vrienden, kinderen, sport,
familie, relatie etc. Door van 11 tot
11 te werken – vier dagen in de week –
geef je je medewerkers meer ruimte voor
deze activiteiten.” Kortom, een avond
waarin we veel linkjes konden leggen
met de glastuinbouw. Afsluitend, een
borrel op het dakterras van het hotel
en weer terug met de bus naar het
Westland.
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september

Topsprekersavond 2018

oktober

Tuinbouw Jongeren
zitten niet stil

Op bezoek bij
winnaar Tuinbouw
Ondernemersprijs:
Royal Lemkes

Dat Tuinbouw jongeren niet stil zitten, dat is wel een feit!

Maandag 22 oktober vertrokken we om 19.00 uur met een volle bus naar

Afgelopen maandag waren namelijk ruim 200 Tuinbouw Jongeren

Bleiswijk; het hoofdkantoor van Royal Lemkes. In 2018 is Royal Lemkes

aanwezig bij de vierde editie van de Topsprekersavond in hét

verkozen tot winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs. Maar wat maakt je

clubhuis van de tuinbouw: het World Horti Center. Na een bak koffie

nou winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs? En wat komt er allemaal bij

en iedereen zijn plek gevonden had – want ja waar moet je 200 man

kijken om zo’n prijs in ontvangst te mogen nemen? Een bezoek brengen aan

ineens kwijt – konden we van start.

Royal Lemkes was het voor de Tuinbouw Jongeren wel waard.
Wist je dat Royal Lemkes ooit is begonnen als kwekerij en pas later is

World Horti Center

uitgegroeid tot een volwaardig leverancier van planten aan de Retail in

Na het openingswoord van TJW-voorzitter Lambert Zwinkels en

heel Europa? Dat vertelden Managing director Michiel de Haan en Director

dagvoorzitter Rob Veenman werd de avond ingeluid door Erwin

Suppy Chain & Operations Michiel van Veen – want ja… laten we die namen

Cardol, Directeur van de Demokwekerij. Erwin vertelde over

lekker eenvoudig houden – afgelopen maandag toen ze de Tuinbouw Jongeren

de doelen en verwachtingen van het World Horti Center, waar

verwelkomde. Vol enthousiasme vertelde de twee over hun bedrijf, dat in

bedrijven, educatie en mensen bij elkaar komen om de glastuinbouw

1882 gestart is als kwekerij en inmiddels is uitgegroeid tot koninklijk

gezamenlijk naar een hoger niveau te brengen.

Topsprekers
De avond werd in goede banen geleid door avondvoorzitter Rob
Veenman, o.a. bekend als presentator van de WOS. Na zijn
introductie werd topspreker Corné van Zeijl verwelkomd. Corné,

bedrijf.

Een groen hart
Dat Royal Lemkes de Tuinbouw Ondernemersprijs heeft gewonnen voor hun
duurzaamheid dat kwam goed terug in het verhaal. Hoewel Michiel den Haan
aangaf dat hij zelf helemaal niet zoveel verstand heeft van planten is

analist en belegginsstrateeg - onder andere bekend van BNR en RTL

de liefde en kennis van planten kenmerkend voor Royal Lemkes en komt dit

Z – sprak over de grootste economische uitdagingen waar we nu met

overal terug in het bedrijf. Michiel zei: “wij geloven in planten: ze

z’n allen mee te maken hebben. Zo ging hij in op het monetaire
beleid, handelsoorlogen die tussen China en de VS gevoerd

bieden een beter leven, een vitale business en ze leveren een duurzame
bijdrage aan een groenere wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat we met

worden én de Brexit dat grote gevolgen zou kunnen hebben voor de

planten het leven en de wereld een stukje mooier kunnen maken. Daarom luidt

tuinbouwsector. Zo gaf Corné aan: “ehet Verenigd Koninkrijk is

onze slogan: Let’s Plantify the Future together.” Medewerkers zijn hier een

een van de belangrijkste exportpartners van Nederland én indien

belangrijk onderdeel van. Inmiddels kan Royal Lemkes zeggen dat het pand

gekozen wordt voor een harde Brexit dan kan dit grote gevolgen

volledig 100% zonne-energie gebruikt én dat de medewerkers zelfs hun stroom

hebben voor de afzet van de Nederlandse tuinbouw.” “Maar wat er

bij het bedrijf kunnen inkopen. Een groen hart kan je dat zeker wel noemen!

dan precies gaat gebeuren, dat weet niemand”, aldus Corné van
Zeijl. Een interessante diepgang waarbij geconcludeerd kan worden
dat het een spannende periode wordt de komende tijd.

Duurzame groei
Een duurzame groei dat is het doel. Michiel den Haan vertelde dat hun
mensen belangrijk zijn voor het bedrijf, want zonder medewerkers kunnen

Paneldiscussie

ze de klant niet van dienst zijn. Bij Royal Lemkes geloven ze in een

Na het inspirerende verhaal van Corné was het de beurt aan

integrale aanpak met klant en kweker, doet schaal ertoe op zowel het

de drie scale-ups: Keyplan, Wout en Kromkommer. Joran Pronk
vertelde over Keyplan, een digital facility app die speciaal is
ontwikkeld vanuit een behoefte binnen de recreatiesector, maar die
inmiddels ook uitgerold wordt in de tuinbouw. Laurien Adriaanse,

gebied van inkoop, supply chain kosten en professionaliteit, wordt data en
digitalisering steeds belangrijker en wordt geprobeerd het elke dag een
stukje beter te doen. Want “elke dag wordt de standaard van de klant hoger
en wij geloven erin dat we constant kunnen verbeteren.”

ketenmanager bij Kromkommer, vertelde hoe zij voedselverspilling
tegengaan door ook ‘kromme’ groente een kans te geven. Tot slot
vertelde Dirk Beijer over het concept Wout, een kamerboom op basis

De keten

van een leasecontract, waar hij samenwerkt met Kwekerij Bunnik

“Soms moet je ook wel eens afscheid nemen van klanten, omdat ze gewoonweg

Plants. Door middel van een paneldiscussie onder leiding van Rob

niet bij je passen. Ook wij hebben dit vorig jaar gedaan” gaf Michiel den

werden verschillende topics aangehaald over wat allemaal komt

Haan aan. “De wereld kan alleen groener gemaakt worden als de consument

kijken bij het uitrollen van een goed idee, de succesfactoren en

uiteindelijk een plant koopt. Maar wat maakt het nou dat een consument

tegenslagen. Daarnaast kwamen diverse stellingen aan bod waar het

10 euro in de winkel betaald voor een plant? “Wij gaan 24 uur per dag

publiek op mocht reageren én interactie aan gingen met de drie

door, maken gebruik van data, zetten in op robotisering met als doel te

scale-ups. Een interactieve avond waarbij eenieder de kans kreeg

leveren tegen zo laag mogelijke kosten.” Elke dag gaan er gemiddeld zo’n

om zijn of haar ondernemingsvragen te stellen aan de drie scale-

950.000 planten - bestaande uit 15.000 verschillende soorten - de deur

ups.

uit op weg naar de klant. Duurzaamheid is een breed begrip voor Royal
Lemkes en wordt gezien als het geven om de gezondheid van medewerkers,

De avond werd afgesloten met een netwerkborrel waarbij de leden
onder het genot van een drankje konden na discussiëren over de
Topsprekersavond.

arbeidsomstandigheden, biodiversiteit, klimaat en grondstoffen. Allemaal
belangrijke punten waar binnen Royal Lemkes flink op wordt ingezet.
Na een inspirerend verhaal over de duurzaamheid binnen Royal Lemkes
gingen we verdeeld in twee groepen de hallen in waar alle planten gereed
worden gemaakt voor vertrek. Afsluitend een borrel met de twee geweldige
gastvrouwen én weer met de bus terug naar Naaldwijk.

november

Raboavond:
Duurzaamheid
binnen de
tuinbouw
Rabobank Westland is sponsor van de Tuinbouw Jongeren Westland.
Onderdeel van deze sponsoring is de samenwerking bij de
organisatie van een informatieve netwerkbijeenkomst bij de
Rabobank, speciaal voor de leden van de TJW. Daarom vond er op
maandag 26 november weer een ledenavond plaats.

Het thema voor

deze avond was ‘Duurzaamheid binnen de tuinbouw’.
Na een openingswoord van onze voorzitter werden de leden van TJW
welkom geheten door Birthe Konu-Mikkelsen, Manager Bedrijven
Grootzakelijk Rabobank Westland. Na dit welkomstwoord, kwamen de
volgende sprekers aan het woord.
Dit waren Lambert van Horen, tuinbouw analist bij Rabo Research
Food & Agri business en Raymond Scheepens, commercial manager bij
MPS. Tijdens deze sessie ging Lambert vooral in op de visie van de
Rabobank op duurzaamheid en ook wat de bank doet om verduurzaming
te helpen faciliteren.
Raymond benoemde de ambitie die MPS heeft om de gehele
tuinbouwketen te laten werken met respect voor mens, natuur
en milieu. Met aantoonbaar transparante certificering draagt de
organisatie bij aan de verduurzaming van de gehele keten. Het
doel van hen is dat mede hierdoor de duurzaamheid van de tuinbouw
meetbaar wordt.
Wat volgde waren enkele kritische vragen van de aanwezige leden,
iets wat inmiddels een traditie is bij de ledenavonden bij de
Rabobank. De avond werd afgesloten met een netwerkborrel.
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TJo Jaaroverzicht 2018
Op zaterdag 17 februari zijn we het Tuinbouw Jongeren seizoen begonnen met de
jaarlijkse nieuwjaarsborrel.

Tuinen bij... Havecon,

Havecon is een grote speler in het bouwen van

kassen- en of totaal projecten over de hele wereld. Dit doen zij in samenwerking
met de Voorwinden Groep.

Na de algemene ledenvergadering waarin we met elkaar

teruggeblikt hebben op het afgelopen jaar en Rob (de penningmeester) de
financiën had toegelicht werden oud bestuursleden Jan, Sebastiaan en Wouter
nogmaals bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. De groep van circa 50
leden werd na het officiële gedeelte welkom geheten door Henk Verbakel, die
ons in het kort meenam in de historie van het bedrijf, de groei die ze door
hebben gemaakt en waar het bedrijf zich op dit moment op richt. De nieuwe
ontwikkelingen binnen de kassenbouw zijn uitgebreid toegelicht door Pieter
Ammerlaan die werkzaam is op de afdeling Research & Business development.
Vragen stellen stond de gehele middag vrij en daar werd goed gebruik
van gemaakt door de leden. Dit resulteerde in leuke discussies. Na de
presentatie is de groep rondgeleid door de nieuwe bedrijfshal.
In maart zijn we gaan

Tuinen bij... Kwekerij Maron

in Pijnacker. Aron van der Burg, TJO-lid heeft ons de mogelijkheid
geven om kijkje te nemen in zijn eigen bedrijf die hij 9 jaar geleden
van zijn ouders heeft overgenomen. In de nieuwe schuur waar werden
ontvangen,

zijn we vervolgens gestart met een rondleiding. Tijdens

de rondleiding waren de vragen gericht op teelt, arbeid en afzet
van kuipplanten, stamrozen en fuchsia`s die het in het assortiment
heeft. Het bedrijf heeft het opkweekproces van de kuipplanten
geheel in eigen beheer, waarbij stekmateriaal van de bestaande
planten gehaald wordt. De drukte met afleveren speelt zicht
vooral af rond april en mei en loopt voornamelijk via directe
daghandel.
In april is er een thema avond over
ontvochtigen & slimme sensoren
georganiseerd bij paprikakwekerij Personal Vision in
Bleiswijk. Tijdens de avond zijn we meegenomen in
het verhaal van Eef Zwinkels van Brinkman over het
ontvochtigen van kassen zonder gebruik te hoeven maken
van minimum lucht en of een schermkier. De oplossing
hiervoor gaf Eef Zwinkels de Drygair units waarmee
kaslucht op een efficiënte en een eenvoudige manier te
ontvochtigen. Vervolgens zijn we door Roy Persoon &
Roel Klapwijk rondgeleid op het bedrijf en hebben
we praktijkervaring op kunnen doen. Aan het einde
van de avond kwamen Hans Belt en Steven Madern
van 30MHz aan het woord. Zij hebben ons verteld
over de mogelijkheden van innovatieve en slimme
sensor techniek geschikt voor de tuinbouw.

jaarlijkse
Topsprekeravond samen met de Tuinbouw

Eind september stond de

Westland

op het programma. Voor deze avond stonden de deuren
van het World Horti Center voor ons open. Nadat Erwin
Cardol (Directeur van de Demokwekerij) de doelen en
verwachtingen van het World Horti Center had toegelicht werd
topspreker Corné van Zeijl verwelkomd. Corné, analist en
belegginsstrateeg nam ons mee in de wereld van het monetaire
beleid, de handelsoorlog tussen China en de VS en natuurlijk
de Brexit.
Na het inspirerende verhaal van Corné was het de beurt aan
In juni hebben we onze jaarlijkse

Bij… BraZander

BBQ en Tuinen

georganiseerd.

De ruim 55 leden

de drie scale-ups: Keyplan, Wout en Kromkommer. Joran Pronk
vertelde over Keyplan, een digital facility app die speciaal
is ontwikkeld vanuit een behoefte binnen de recreatiesector,

die zich hadden aangemeld werden ontvangen bij de Ruiter

maar die inmiddels ook uitgerold wordt in de tuinbouw.

Experience Center. De nieuwe Demo kas van de Ruiter

Laurien Adriaanse, ketenmanager bij Kromkommer, vertelde hoe

waarin zo’n 300 verschillende tomaten rassen in productie

zij voedverspilling tegengaan door ook ‘kromme’ groente een

worden getoond. De teelt, zowel belicht als onbelicht

kans te geven. Tot slot vertelde Dirk Beijer over het concept

wordt begeleidt door Paul Zantman en Rob Brabander.

Wout, een kamerboom op basis van een leasecontract, waar hij

Paul Zantman nam het woord en gaf toelichting over het

samenwerkt met Kwekerij Bunnik Plants

ontstaan van de samenwerking tussen De Ruiter en de

Het eerste weekend van oktober stond bij velen TJO-leden

concrete ontwikkelingsplannen voor het

dikgedrukt in de agenda. Het veelbelovende

Experience Center.

Nico van vliet, ketenmanager bij De Ruiter vertelde over
de verbinding d.mv. de demo kas tussen de retail en de
kwekers. Naast de demo kas heeft Nico ons meegenomen
naar De ruiter Market, een fictieve supermarkt waar
tomatenrassen worden getoond en getest op kleur, smaak en
houdbaarheid voor de consument. Na enkele soorten geproefd
te hebben heeft Paul ons rondgeleid door de kas. Na de
rondleiding kreeg iedereen toch wel trek en dat was maar
goed ook want BBQ en Vlees Specialist De Koning stond al
klaar om de barbecue aan te steken. Iedereen kon genieten
van een hapje en drankje in een lekker zonnetje. Dit alles
is mogelijk gemaakt door Veldwerk Uitzendbureau. Als kers
op de taart had het TJO-bestuur een ijscokar geregeld.
Ijsschepper Rob kwam op z’n brommer aan om iedereen van
een heerlijk ijsje te voorzien.
Met de zomervakantie achter ons zijn we september gestart
met een

Tuinen bij… Luiten Kwekerij

in mediterrane sferen. Begin 2018 is Luiten Kwekerij
verhuisd van de locatie in Bleiswijk naar Pijnacker.
Voor ons als Tuinbouw Jongeren Oostland dus het ideale
moment om een kijkje te nemen op het nieuwe bedrijf.
Daarnaast voor de meeste van ons een teelt waar we niet
dagelijks mee in aanraking komen. Luiten Kwekerij heeft
een divers assortiment aan Mediterrane planten, deze
worden geïmporteerd vanuit Zuid-Europa om volgens op de
kwekerij te acclimatiseren. Bij Luiten kwekerij werden we
ontvangen door Jeroen Soeterbroek. Jeroen vertelde ons
in het kort de geschiedenis van Luiten Kwekerij en dat
hij langzamerhand meer taken heeft overgenomen van Wim
Luiten. Zo is Jeroen verantwoordelijk voor de inkoop van
het plantmateriaal, verkoop, financiën en transport. Voor
de inkoop van het plantmateriaal gaat Jeroen regelmatig
naar Zuid-Europa om daar zelf de kwekerijen te bezoeken.
In de eerste afdelingen van de kas staat een heel divers
assortiment aan Mediterrane planten. Daarnaast viel op
dat er een heel divers assortiment aan planten stond
o.a.

citrussen, olijven, druiven, yucca’s en veel soorten

palmen.

Tuinen Bij… International naar
Portugal. Lees hierover het aparte reisverslag.
In november is er een

werken

thema avond over LEAN

georganiseerd. De avond werd georganiseerd

bij plantenkwekerij Leo Ammerlaan, na de fusie ook wel
bekend onder de naam Plantise. Na het welkomstwoord nam
Ilone Douma-Ammerlaan het woord om te vertellen over de
fusie en de totstandkoming van de fusie. De ruim 70 koppen
tellende zaal kreeg een informatieve avond voorgeschoteld.
Naast de fusie wordt er binnen Leo Ammerlaan al ruim twee
jaar aandacht besteedt aan LEAN werken. Aanhakend op dit
onderwerp verzorgde Wouter van der Meijde van Perflexxion een
presentatie vol interactie en humor. Hij vertelde dat kleine
aanpassingen tot grote resultaten kunnen leiden, zeker op
de lange termijn. Niet harder werken maar vooral efficiënter
is bij menig TJO-lid in de gedachte blijven hangen. Voor
de vertaling naar de praktijk sloot Robbin van den Bosch,
medewerker van Leo Ammerlaan en onderdeel van het “Leren En
Ontwikkelen-team” de avond af. Hierna was het tijd om alle
ingewonnen informatie met elkaar te bespreken tijdens de
borrel.
Het jaar werd in december afgesloten met een Tuinen
Bij.. en klaverjas in de kas bij
kwekerij Arendcactus. Tijdens de studiereis
bleek dat vele leden fervente klaverjassers zijn. Dit
was de uitgelezen mogelijkheid om klaverjas toernooi te
organiseren. TJO-leden Sam, Laura, Mark en Charlotte hebben
ons uitgenodigd voor een rondleiding om vervolgens de kantine
beschikbaar te stellen voor het toernooi. Op het bedrijf waar
ze zijn gespecialiseerd zijn in het kweken van cactussen en
vetplanten, zowel als eindproduct als voor de vermeerdering
kregen we een rondleiding om vervolgens in de kantine het
toernooi op te starten. Na het spelen van drie boompjes
mochten

Marco van Adrichem en Jort van Dijk de eerste

klaverjas in de kas bokaal in ontvangst nemen. Het avondeten
tijdens de klaverjasavond werd verzorgd door Perflexxion.
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SUSTAINABLE GROWTH
DRIVES EVERYTHING WE DO

Het zit in ons DNA rekening te houden met de belangen van
anderen en vooral het belang van een gezond milieu.
We zijn daarom trots geothermie beschikbaar te maken voor
de tuinbouw, als duurzame vorm van warmtewinning.

Horti
Climate
Energy

Alleen ga je
sneller,
samen kom je
verder
ROBIN BERENDSE
MANAGING PARTNER YEALD BUILDING BRIGHTER FUTURES
De

eerste

keer

dat

deze

zin

indruk

bloei. Dit leidt tot twee belangrijke

meer

op mij maakte was tijdens de tuinbouw

problemen: onvolwassen bedrijven in een

realiseren.

ondernemersprijs 2014, waarbij Robert

onvolwassen

Grootscholte van 4Evergreen dit in zijn

werknemers die beperkt worden in hun

Fusies, overnames en coöperaties met een

overwinning speech gebruikte.

groeipotentieel of potentiele toppers

verdienmodel

sector

en

continuïteit

of

rendement

kan

gefrustreerde

zijn

aanvulling

natuurlijk nooit de bedoeling zijn van

Uit ervaring weet ik dat samenwerken

natuurlijk vele malen voorbij gekomen,

een sector die het in zich heeft de

echter

echter in 2014 speelde deze gedachte al

grootste wereldproblemen op te lossen.

samen
met

elkaar

deelt

dient

Als

je

portemonnee
er

“blind”

ligt aan mijn keuze voor ondernemerschap

ultieme

en één van de overtuigingen van alle
mensen binnen Yeald.

bedrijven bij elkaar zetten automatisch

men elkaar goed te leren kennen. Zoals

zorgt

wij dit vaak zeggen dient er voldoende

de

aanstaande

consolidatie

vertrouwen, aanvullende competenties en

onze

een gezamenlijke visie aan de basis te

sector? Dat zou te simpel zijn. Net of 2

staan. Voordat dit bereikt wordt dient

voor

solver”

betere

dan

is.

de

de

“problem

samengaan

en

Is

en

of

eenvoudig

onderneemt

Business.

van de basis principes die ten grondslag

Consolidatie in veredeling, bloemenexport

samenwerken

Horti

welkome

die onze sector niet inkomen. Dit kan

niet

de

een

In de jaren hiervoor is deze uitspraak

langere tijd door mij heen. Het is één

binnen

daarom

voor

mensen

en

betere

resultaten…..

aandacht

bij

te

worden

besteed

aan

de

“zachte” kant.

diverse toeleveranciers hebben ervoor

Het begint bij specialiseren; in een

gezorgd dat ook de primaire sector goed

organisatie

aan het denken is gezet hierover.

volledig te kunnen concentreren op een

eerste

specifiek

in het samenwerkingsbootje stappen op

iemand

vrijmaken

deelgebied.

past

wel

omdat de resultaten dit niet toelaten.

dan trouwen, dat klinkt als een prima

de praktijk is dit door bedrijven vaak

Schaalgrootte

dat

proces als je met deze partij bijna

lastig handen en voeten te geven. Door

dit specialisme kan ontstaan. Dit kan

meer tijd zal doorbrengen dan je eigen

de waan van de dag en het niet weten hoe

door organische groei, maar kan ook door

partner.

te beginnen, verzanden veel bedrijven

samen te gaan werken of een overname.

hier

wel

aandacht

aan

maar

schrijft

dates?

dan

geven. Dit klinkt eenvoudig, maar in

in operationele zaken. Of men besteed

enkele

je

daten, verkering krijgen, verloven en

zorgdragen

van

zou

in de lucht moeten worden gehouden of

dan

basis

waarom

niet,

kan

bordjes

date,

hieraan

gevolg

meerdere

dit

Immers je trouwt toch ook niet na de

doelen

en

er

Veelal

zich

Ambities uitspreken, strategie bepalen,
stellen

aangezien

om

Kennismaken,

De komende jaren hopen wij dan ook op
Samenwerken

een fantastisch strategisch plan van 50

delen

pagina’s die in de ladekast belandt om

mislukken.

er nooit meer uit te halen.

wortels
snel

is

in

zonder

in

onze

Door

vervallen
oude

de

portemonnee

sector

onze

gedoemd

oude

veel

fusies,

“veiling”

ondernemers

valkuilen:

te
te

“Het

dan

succesvolle
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Dit terwijl men juist zou moeten kijken

gloort voor al haar leden.

van hun zeer kundige werknemers niet tot

naar hoe men op langere termijn samen
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HET ONMOGELIJKE

Obturo®

MOGELIJK
MAKEN
Innovatie

PressTop

Obturo®

Samen met onze klanten werken wij continu aan het optimaliseren
van bestaande producten en het ontwikkelen van innovaties.

HET ONMOGELIJKE
MOGELIJK
MAKEN
Wij werken
continu aan het
Obturo®

PressTop

Zoveel uitdagingen, zoveel mogelijkheden. Samen met
onze klanten werken wij continu aan het optimaliseren van
bestaande producten en het ontwikkelen van innovaties.

Fibre-Neth® plug-in-plug

ONMOGELIJKE
g én
producten en het ontwikkelen van
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beworteling kokos potgrond & substraten substraatmatten
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Beworteling

Kokos

ant

Potgrond & substraten

Substraatmatten

Retail

Forteco® Propagation Cube

www.vanderknaap.info
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werken wij continu aan het optimaliseren van
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Alleen ga
je sneller,
samen kom
je verder
DICK OOSTHOEK - KWEKER/ONDERNEMER.VOORZITTER XANTHU

Wat betekent nu eigenlijk, samen werken? Eén van de

wat verwacht mijn samenwerkingspartner van mij en wat

kernwaardes van samenwerken is dat je een gemeenschappelijk

verwacht ik van hem? Maar vraag je ook af: begrijpt mijn

doel voor ogen hebt. Dit geldt op alle vlakken van

samenwerkingspartner wat ik van hem wil en vice versa.

samenwerken. Je kan als trainer beschikken over een topteam
van sterspelers maar als ze geen gemeenschappelijk doel

Samenwerken is dus meer dan een optelsom van kwaliteiten,

hebben namelijk “de wedstrijd winnen” zal het niets worden.

het is een dagelijkse activiteit. Belangrijker dan goed

Nu is een gemeenschappelijk doel als “de wedstrijd winnen”

materiaal is of alle partijen bereid zijn om wat los te

al snel een door ieder onderschreven doel.

laten om er daarna meer voor terug te krijgen.

Duurzaamheid
Maar de kernvraag bij samenwerken is dan ook naast het
doel, hoe heiligen we de middelen.

Ik denk, als ik me weer even richt op onze sector dat we

Om verder te gaan in de sport: als de linksvoor zijn

niet zonder elkaar kunnen. Er zijn teveel disciplines die

voorzetten altijd richt op de eerste paal, maar de spits

we als tuinbouwondernemer moeten beheersen willen we mee

loopt altijd in de zone van de tweede paal, is het

kunnen komen in de champions league van onze sector. We

zeer onwaarschijnlijk dat er ooit een doelpunt valt uit

zullen dus moeten zorgen dat we in een samenwerking een zo

deze “samenwerking”.

goed mogelijk team opstellen dat past binnen ons bedrijf.

Nu kan de spits de linksvoor de

huid vol schelden en de linksvoor de spits, maar als ze

Dat betekend dat niet ik het onderwerp ben maar “het

niet beiden bereid zijn hun systeem aan te passen aan

bedrijf” het onderwerp en doel is. We hoeven niet persé

de samenwerkingspartner, wordt het ondanks het spelers

de beste spelers te selecteren, maar wel een team met een

materiaal een hopeloze missie om “de wedstrijd te winnen”.

gelijk doel en de capaciteit om over zijn eigen schaduw

Wij maken gebruik van

milieuvriendelijke grondstoffen

heen te stappen en zich te richten op de samenwerking met

Kortom in een goede samenwerking dienen alle partners

een gezamenlijk einddoel.

in de basis het gezamenlijke doel voor ogen te hebben

Alleen al zo’n team bouwen waarin de samenwerking optimaal

en leveren een bijdrage aan de
maar zich daarnaast, ook vooral te verdiepen in hun

verloopt is al top sport!

samenwerkingspartner. Stel je zelf dus ook vooral de vraag:

atschappij waarin we actief zijn. Let

enim ut expelendi nis venimus il is
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DE MAKELAARS MET EEN
ANDERE AANPAK
Begeleiding bij: Aan- en verkoop,
huur en verhuur, onteigening, taxatie
Voor: Woonhuizen, bedrijfsobjecten,
agrarische objecten

OUDE LIERMOLENWEG 1, 2678 MN DE LIER | 0174 - 511300 | DELIER@SANTEN-GASILLE.NL

SANTEN-GASILLE.NL
van dromen, denken
durven naar doen

COLUMN RONALD GROOTSCHOLTEN FLORPARTNERS

Jaloers
Je zal jong zijn en in de tuinbouw zitten.
Wow, wat heb je dan veel perspectief. Een
bijna eindeloze hoeveelheid mogelijkheden. En
dat in een sector waar je alleen maar met gezond en
genieten bezig bent.
Het aantal functies is de afgelopen jaren hard gegroeid.
Data-analist, laborant, robottechneut en de namen van functies
productowner en scrum master zouden we 10 jaar geleden associëren
met Silicon Valley. Vooral niet met de tuinbouw. Liever een
functie aan de marketing kant? Ook die mogelijkheden zijn er,
hoewel het natuurlijk veel te traag gaat. Het marketing- gen wordt
langzaam maar zeker in het Nederlandse tuinbouwcluster veredeld.
Wil je carrière bij een corporate, een familiebedrijf of
een startup? Geen punt, het kan in de tuinbouw. Praktisch of
wetenschappelijk? Check. De kerk in het dorp blijven zien of de
skyline van Hong Kong? Check.
Kortom, wat mij betreft mag mijn carrière nog 50 jaar duren.
Jaloersmakend gave kansen. En dan heb ik het ondernemen nog niet
eens genoemd. Wat is de toekomst van tuinbouwondernemingen en
voor jou als jonge ondernemer? Ik zou zeggen: perspectief meer
dan genoeg. Met een berg uitdagingen. Uitdagingen die het uiterste
uit jezelf te halen. Daar gaat ie. We gaan van familiebedrijven
naar bedrijf van families. Van transactiegericht naar steeds meer
samenwerking in de keten. Vraag gestuurd krijgt langzaam maar
zeker handen en voeten. Partnerships met toeleveringsbedrijven
groeien. We gaan consortia opzetten om in het buitenland
structureel aanwezig te zijn in plaats van naar binnen vliegen en
weer weg.
Kan je deze uitdagingen nog wel alleen aan? Zijn de capaciteiten
intern aanwezig? De genoemde uitdagingen vragen om samenwerking
en ‘connectivity’. Dat is niet per se makkelijk. Als
samenwerkingsspecialist zeggen wij regelmatig tegen klanten: wil
je gaan samenwerken? Doe het vooral niet. Het kost tijd, energie
en soms ergernis. Maar, richt je de samenwerking goed in en heb
je de juiste partners dan gaat het soms wat langzamer maar kom
je verder. Krijg je energie in plaats van dat het energie kost en
word je zelf opgestuwd.
Je zal jong zijn en in de tuinbouw zitten. Wow.
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Stel je eens voor...
dat we samen het
wereldvoedselprobleem
oplossen.
Voedsel is niet vanzelfsprekend. De komende
30 jaar groeit de wereldbevolking explosief en
komen er 2 miljard mensen bij. Dat betekent
dat we heel veel meer voedsel moeten
produceren en dat de impact op het milieu
drastisch omlaag moet. Daarom is het zo
belangrijk dat we nu iets doen en opstaan.
Als de leidende internationale Food & Agri
bank komen we prachtige voorbeelden tegen
van hoe het beter en duurzamer kan. Door
wereldwijd de slimste innovaties van onze
klanten en partners te helpen kickstarten en
op te schalen, pakken we samen de grootste
voedselissues aan op zes continenten.

Growing a better world together

LEANDER VAN ONSELEN
PAPRIKATELER UIT ‘S-GRAVENZANDE

Samenwerken...
Tuinbouw Jongeren kiest elk jaar een nieuw thema uit dat speelt
in onze sector. Dit jaar mag ik een column schrijven namens het
bestuur. Het thema is samenwerken geworden, maar het had net zo
goed over de Brexit, gewasbescherming of digitalisering kunnen
gaan. Echter ben ik er van overtuigd dat samenwerken de key tot
succes kan zijn voor deze drie thema’s.
Momenteel is samenwerking populair in de sector; zowel
horizontaal als verticaal in de keten zoeken bedrijven elkaar op
om nog slimmer, efficiënter en beter groenten, planten of bloemen
te produceren. Bovendien is samenwerken tussen productie- en
handelsbedrijven tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. In
de sierteelt zien we de functie van Flora Holland veranderen. In
de groenten zie je dat schaalvergroting nog steeds leidend is.
Dit is dan ook een logisch gevolg van het beleid wat de banken
momenteel voeren.
Voordat ik aan mijn tuinbouwcarrière begon, heb ik eerst
een MBO en HBO tuinbouw gerelateerde opleiding afgerond. Op
beide opleidingen werd er over samenwerking gesproken en werd
samenwerken gestimuleerd. Alleen samenwerken doe je niet zomaar,
want er zijn heel wat facetten die daarbij komen kijken, zoals
emoties en bedrijfsculturen. Ook ontbreekt het vaak aan kennis,
waardoor het onbekende soms moeilijk is. Samenwerking leer
je in de praktijk, je moet elkaar kunnen vertrouwen en wat
gunnen. Tevens is een goede communicatie een taakverdeling erg
belangrijk.
Zelf ben ik afgelopen jaar toegetreden tot het bedrijf van
mijn ouders. Samenwerken is voor mij dus echt een onderwerp
dat speelt; zowel intern als extern. Het toetreden was na een
aantal jaren werken een logische stap. Als nieuwe generatie
is ook het respect voor de huidige manier van bedrijfsvoeren
van belang. Je kunt niet even het roer omgooien, hoewel je als
nieuwe generatie soms wat ongeduldig bent en je graag door
wilt!!! Vernieuwen, ontwikkelen en het beter doen dan gisteren
dat houdt mij dagelijks bezig. Mijn advies is dan ook om te
blijven communiceren met elkaar en samen doelstellingen op
papier te zetten, zodat je de stip op de horizon niet uit het
oog verliest.
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goedemorgengroente.nl

| goedemorgensierteelt.nl

MAURICE DAME
DIRECTEUR FOOD & AGRI
RABOBANK, REGIO LEIDEN-HAAGLANDEN

Meer
samenwerken
in duurzame
verdienmodellen
De afgelopen jaren heb ik het Westland leren kennen als een
krachtige regio en hét tuinbouwcluster van de wereld. Het gebied
wordt gekenmerkt door ondernemerschap, innovatie en duurzame
ontwikkelingen binnen techniek, internationa lehandel, energie,
voeding en water. Wat hier gebeurt, is tastbaar. Je ziet het
groeien. Er wordt hier kwalitatief hoogwaardig voedsel, bloemen
en planten geproduceerd, producten die het welzijn en wel
bevinden van de mens wereldwijd verbeteren. Als bank willen
we met kennis, netwerken en financiële oplossingen onze klanten
helpen hun innovaties op te schalen en door te ontwikkelen langs
de hele voedselwaardeketen.

Consolidatieslag
Rabobank Westland faciliteert ongeveer 60 procent van alle
glastuinbouwbedrijven in Nederland, zowel in de sierteelt
als in de glasgroente. De bank gaat de komende jaren een
extra stap richting toekomst bestendigheid zetten, waarbij
verdere samenwerking wordt gestimuleerd en gepromoot. Er
is in de tuinbouw een forse consolidatieslag gaande. Deze
schaalvergroting wordt gedreven door ontwikkelingenals
marktgroei, jaarrond levering, ketenverkorting, het bereiken van
de kritische massa en toegang tot retail. Andere drivers zijn de
benodigde investeringen in research & development, de kansen op
internationaliseringen het bieden van ontplooiingsmogelijkheden
voor het personeel.

Duurzame verdienmodellen
Samenwerking blijkt steeds meer een voorwaarde voor succes. De
Rabobank roept op om naar nieuwe, duurzamere verdienmodellen te
zoeken door meer samen te werken, naar andere marketingconcepten
te zoeken entransities en disrupties af te dwingen.
Bedrijven die willen groeien, moeten een stevige positie
in de markt hebben ten opzichte van de retail. Dat kan door
schaalvergroting, overnames of door je aan te sluiten bij een
sterk samenwerkingsverband.
Wij stellen hoge prioriteit aan duurzaam ondernemen in
transparante, toekomstbestendige bedrijfsmodellen. De uitdaging
is hier samen naar op zoek te gaan, samen kom je verder!
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• Marketingstrategie
Onderzoek + rapportage
Positionering
Communicatieplan
Advisering

• Brand design
Naamgeving
Slogan
Huisstijl
Packaging design
Campagne

• Online marketing
Website
SEO + SEA
Social media
E-mailmarketing
IP marketing

• Brand activation
Storytelling
Beursstands
Beursacties
Fotografie
Videomarketing

Naaldwijk
speax.nl
0174 610 000
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flynth
focus
‘Strategie bepalen op basis van scherpe toekomstbeelden’
“De wereld verandert steeds sneller. Welke impact
hebben ontwikkelingen in markt, technologie en maatschappij op mijn bedrijf? Hoe anticipeer ik hierop en
zorg ik voor een toekomstbestendig verdienmodel?

FlynthFocus heeft mij een unieke kijk in de toekomst
gegeven. Samen met mijn adviseur heb ik stapsgewijs
een doordachte strategie ontwikkeld om mijn bedrijf
naar de stip op de horizon te brengen.”

Wilt u ook voorsorteren op de toekomst? Ga naar www.flynth.nl/tuinbouw of maak een afspraak via 088 23 67 600. FlynthFocus, sterker in strategie

KARIN ZWINKELS-DE JONG
WETHOUDER GLASTUINBOUW, ECONOMIE EN INNOVATIE

‘There is no
Westland
without we’
Ze zeggen wel eens: there is no I in team. Ik vind
dat we daarvan moeten maken: there is no Westland
without we. De grote letters voor het gemeentehuis
en het gemeentekantoor laten het mooi zien; een kleine
knipoog naar onze hoofdstad. Als ergens duidelijk
wordt dat we nergens komen zonder samen te werken, dan
is het wel hier in Westland. Ons glastuinbouwcluster, de
‘draaischijf’, is een wonder van samenwerking waar mensen
vanuit de hele wereld met grote belangstelling naar kijken.
Zo kwam laatst de Chinese viceminister met een delegatie
langs om de banden aan te halen en om te leren van Westland,
maar ik heb het ook gemerkt toen ik in Duitsland was voor Fruit
Logistica.
Toch moet me iets van het hart. Want naast bewondering merk ik ook
een vorm van onverschilligheid waarbij de glastuinbouw in Westland
als een soort vanzelfsprekendheid voor lief wordt genomen. Zo hoorde
ik laatst een mevrouw uit Westland zeggen: “mijn man en ik hebben
niets met al die kassen in het Westland, want mijn man rijdt op een
vrachtwagen met groente.” Tsja…
Als Westlanders mogen we trots zijn op onze sector. Dan zijn wij met elkaar
ambassadeurs en bouwen we samen aan het versterken van ons cluster—en dus
onze gezamenlijke welvaart.
Als gemeente streven we ernaar dat Westland de innovatiefste en duurzaamste
glastuinbouwgemeente van de wereld wordt met cross-overs binnen het
Greenportcluster en daarbuiten, bijvoorbeeld op het gebied van zorg als we
bezig zijn met gezonde voeding. Maar die innovatie komt er niet zomaar. Die
innovatie komt door verjonging en modernisering. Door jullie dus. Op dit moment
zijn 44,6% van alle kassen in Westland ouder zijn dan 25 jaar, dus we hebben
nog wat te doen met elkaar! Om die slag te ondersteunen lanceert de gemeente het
Kennis&Innovatiefonds: een pot met daarin €650.000 euro om innovatie te stimuleren.
Ik roep jullie, als de toekomst van onze glastuinbouw, op om vooral gebruik te maken van
dat fonds; om bezig te zijn met innovatie en daarmee het versterken van ons cluster. En
ik roep jullie op om uit te dragen waarom moderne innovatieve glastuinbouw voor de wereld,
maar zeker voor ook voor álle Westlanders van enorm belang is. Samen komen we verder!
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Cees is een topkantoor gevestigd in Westland en Haagland en
actief op het gebied van ondernemingsrecht, insolventierecht,
arbeidsrecht en vastgoed. Cees levert juridisch vakwerk van het
hoogste niveau en gaat tot het uiterste om uw zorgen weg te
nemen en het beste resultaat voor u te bereiken. Cees staat dag
en nacht voor u klaar en staat altijd paraat voor het geval dat dit
nodig is. Just in case.

Cees Advocaten is toonangevend op
het gebied van glastuinbouw en
energie. Wij bieden de ondernemer in
de (glas)tuinbouwbranche full service
dienstverlening op het hoogste
professionele niveau. De advocaten
van de sector Tuinbouw zijn uitstekend
op de hoogte van alle relevante
ontwikkelingen in de sector.

Uw kas perfect
in het krijt?

Kasdek krijten - Kasdek coaten - Kasdek reinigen
Gewas en steenwol uitruimen
Ontsmetten - Grondbewerking - Graafwerkzaamheden

Eén belletje is genoeg:
0174 623 655
www.paulsosef.nl

www.vanveldhoven.nl - 0174 - 513202 - info@vanveldhoven.nl

You like to...
move it
FRANK HORDIJK - ADVOCAAT EN COMPAGNON BIJ CEES ADVOCATEN

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder? Hardlopers zijn

daarvan, grote kans dat ik de daardoor opgedane kennis niet

doodlopers? Wat is de vaart der volkeren? Stilstand is

alleen zou hebben opgedaan of verzonnen.

achteruitgang? Soms moet je één stap terug doen om er twee
vooruit te zetten? Waarheen leidt de weg die we moeten gaan?

Ons kantoor Cees Advocaten komt ook voort uit een fusie van
twee kantoren, ingegeven vanuit de behoefte tot verandering,

Het zijn allen bekende kreten

- en een verdwaalde meezinger

koerswijziging, onderscheiding en specialisatie. En een

- maar hebben als gemene deler dat iedereen vindt dat we

soortgelijke behoefte wordt in veel branches gevoeld.

in beweging moeten blijven en moeten blijven ontwikkelen.

Maar een samenwerking of fusie vergt ook inspanningen en

En dat is al begonnen bij onze geboorte. Vanaf de geboorte

aanpassingen om te komen tot de gewenste cultuur en de

van de mens is alles gericht op ontwikkeling. Van de eerste

vervulling van de beoogde doelen. De ideeën kunnen vooraf

keer kruipen tot je rijbewijs, van poepen op het potje tot

nog zo goed klinken en wellicht als open deuren, maar

schijten van de zoveelste cito-toets. Van je veterdiploma tot

de uitvoering en het in de praktijk brengen ervan is het

nog een paar letters en titels voor of achter je naam. Het is

belangrijkste. En dat moet je samen doen, hoewel dat dan in

ingebakken in het menswezen: ontwikkelen.

de vaart der volkeren wel eens een ondergeschoven kindje is.

En eigenlijk zit ook in de natuur van de mens ingebakken dat

En sommigen zijn daar simpelweg minder goed in. Sterker nog,

je qua ontwikkeling samen verder komt dan alleen. Sterker

Sommigen komen alleen veel verder. Was Bill Gates zo ver

nog, in je eentje houdt de ontwikkeling snel op. Voor

gekomen als hij niet zijn eigen koers bleef varen?

voortplanting zijn immers twee mensen nodig, dan wel met alle

Martin Luther King? Elon Musk? Is het geniaal of gek. Dat

technieken van tegenwoordig, de incentives van twee mensen.

wordt vaak pas een stuk later duidelijk, als duidelijk is dat

Als we het heel simpel stellen: als Adam en Eva niet hadden

de weg doodloopt, dan wel als ook bij de rest het kwartje is

samengewerkt, dan was de Bijbel een stuk korter geweest, was

gevallen en in beweging is gekomen, samen of alleen.

Einstein?

de Bijbel er misschien niet eens, en jij en ik ook wellicht
ook niet. Dan kon Adam wel heel hard turbo door het Hof van

Dus wat beter is, is moeilijk te zeggen. Een combinatie

Eden rennen, maar daar bleef het dan wellicht bij.

van beiden naar alle waarschijnlijkheid. Zolang je maar in
beweging blijft, in welke richting dan ook. Man, ik ben al

In die zin duidt alles op samenwerking. Op de universiteit

blij als ik het hardlopen een beetje kan bijhouden….

leerde ik en nu nog steeds leer ik van docenten, professoren
en hotemoten op mijn rechtsgebieden. Alhoewel sommige
hotemetoten ook “maar” hun eigen mening weergeven en de
rechtsvraag in kwestie nog niet is uitgemaakt. Maar los

tuinbouw jongeren magazine 2019

28

EÉN VISIE. EÉN MERK.
Sinds 1958 levert Codema essentiële oplossingen op maat voor de tuinbouwsector.
Gedurende de afgelopen 60 jaar hebben onze holdings wereldwijd een uitstekende
reputatie opgebouwd. Ze werken intensief samen onder het merk CODEMA.
T +31 (0) 10 52 12 755
E info@codemasystemsgroup.com
I www.codema.nl

Tuinbouw Sudoku
Wie kent het niet, het eeuwenoude
spelletje sudoku. Daar hebben wij een eigen draai
aan gegeven. Elk nummer is ingewisseld voor een
tuinbouwgerelateerde emoji.
Het doel van de Sudoku is om alle vakjes te vullen met een emoji zodat;
- Elke horizontale lijn alle 9 emoji’s heeft en geen emoji in de rij hetzelfde is.
- Elke verticale kolom ook alle 9 emoji’s bevat en geen één emoji mag hier twee keer voorkomen.
- Elk rooster de eerdergenoemde emoji’s bevat zonder dat deze twee keer voorkomen.
Dit legt meteen de naam Su Doku uit, dit betekend zoiets als onafhankelijke nummers in het
Japans. Je hebt verder geen kennis van wiskunde nodig om een spel op te lossen ook al wordt dat
vaak gedacht, eenvoudige logica volstaat.

Stuur een foto van de oplossing naar info@tuinbouwjongeren.nl
en onder de juiste inzendingen verloten wij een uniek collectors item!

tui nbouw - p roject p ar t n e r

groei kansen
• betrouwbaar
• innovatief
• duurzaam

Leo Ammerlaan
Irisweg 40
2665 MK Bleiswijk
+31 (0)10 521 7411
info@leoammerlaan.nl

• groen
• internationaal
• herkenbaar

kom bij ons!

ASWIN VAN OOIJEN - ASSOCIATE PROFESSOR IN STRATEGIE EN ORGANISATIE AAN TILBURG
SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Samenwerken
werkt niet
Stel dat de teambazen in de Formule 1 autosport aan het begin
van het jaar bij elkaar zouden komen om af te spreken welk

Ook buiten de Formule 1 is samenwerking controversieel.

team dat jaar kampioen zou mogen worden. Mercedes heeft nu

Samenwerking tussen bedrijven kan namelijk beperking van

al diverse keren op rij de titel gewonnen, dus misschien is

de concurrentie betekenen, met als gevolg te hoge prijzen

Ferrari aan de beurt en het jaar erop Red Bull. Andere teams

voor inferieure producten. Bedrijven worden ook te weinig

mogen nog wel individuele races winnen, maar tijdens het

gestimuleerd om te innoveren, omdat omzet en winst toch

seizoen zorgen ze ervoor dat het vooraf aangewezen team ook

gegarandeerd zijn. Vergaande vormen van samenwerking door

eindigt met het hoogste puntentotaal.

grote bedrijven, zoals fusies, overnames en joint ventures,
moeten dan ook goedgekeurd worden door de Autoriteit

Waarschijnlijk zouden de fans massaal afhaken. Het seizoen

Consument & Markt. Als ze grensoverschrijdend zijn komt zelfs

wordt voorspelbaar en dus dodelijk saai. Als de uitkomst

de Europese Commissie in beeld.

toch al vaststaat, is er bovendien geen enkele prikkel meer
om door vernieuwing de concurrentie te verslaan. De stroom

Aan de andere kant is samenwerking cruciaal. Geen persoon,

aan innovaties die toegeschreven worden aan de autosport,

bedrijf of land kan volledig zelfvoorzienend zijn, hoewel

waaronder schijfremmen, koolstofvezel, geavanceerde

Noord-Korea met zijn Juche-ideologie nog wel verwoede

smeermiddelen, adaptieve vering en schakelflippers, zou

pogingen daartoe doet. Bedrijven moeten zich dus beperken

opdrogen.

tot kernactiviteiten. Die moeten verder worden opgesplitst en
verdeeld over afdelingen en medewerkers. Al die activiteiten

Dergelijke samenwerking zou het einde betekenen van de

moeten wel onderling worden afgestemd om een werkend product

Formule 1. Daarom probeert het overkoepelende orgaan FIA op

of volledige dienst af te kunnen leveren.

te treden tegen competitievervalsing, ook binnen teams. Een
berucht geval is “crashgate”. Het Renault Formule 1 team gaf

Uiteindelijk is het dus een kwestie van het zoeken van

tijdens de race in Singapore in 2008 de opdracht aan Nelson

de juiste balans tussen samenwerking en concurrentie.

Piquet Jr. om te crashen. Vervolgens moest een safety car

Aristoteles sprak al van een deugd als het gulden midden

op de baan gebracht worden. Teamgenoot Alonso kon hiervan

tussen twee ondeugden.

profiteren en won de race. In reactie diskwalificeerde de FIA
het team. Twee teambazen werden geschorst, waarvan een,
Flavio Briatore, zelfs voor het leven.

tuinbouw jongeren magazine 2019

32

Wij geven nieuw leven
aan gebruikte materialen...

Afval bestaat niet. Iedere dag opnieuw leveren we bij Renewi hiervoor het bewijs. We verwerken een
breed scala van afgedankte materialen in nieuwe producten en grondstoﬀen.
Zo ook alles voor de tuinbouwsector.
Afvalverwerking in de tuinbouwsector vraagt kennis van zaken, plus een grote slagkracht aan het eind van
het teeltseizoen. Het zijn de voordelen van Renewi. Geen bedrijf met meer expertise van de verwerking van
tuinbouwafval. Geen bedrijf ook met een betere bestemming: het eigen composteringsbedrijf.
Hier wordt het groenafval omgezet in hoogwaardige compost. Meer weten? Bezoek www.renewi.com
Radonstraat 231, 2718 SV Zoetermeer | 079 - 36 33 030 - Wateringsveldseweg 1, 2291 HE Wateringen | 0174 - 297 888

VanVliet0109_A5-advertentiestramien-Renewi-Liggend.indd 1

PULL POSITION

jouw persoonlijke
marketingteam

www.pullpositon.nl
Tiendweg 4E, Naaldwijk | 0174- 64 04 00

11-1-2018 10:55:17

FRANK VAN MIL - PULL POSITION

#Samenwerken,
of toch niet?
Het blad The Economist heeft becijferd dat de slagingskans

ga ik daar komen? Begin eerst met jezelf de juiste vragen te

van een fusie lager is dan het succes van een huwelijk tussen

stellen voordat je deze aan je mogelijke samenwerkingspartner

twee Amerikaanse filmsterren.

stelt. Wij, als Pull Position merken in de praktijk dat deze

Alleen ga je sneller, samen kom je verder? Fusies, win-win,

eerste stap vaak wordt overgeslagen.

co-creatie, synergie, etc.. Veelgehoorde termen die van alle

Samenwerkingen lopen meestal mis op persoonlijk vlak.

tijd zijn. Maar kloppen ze ook?

Daarom is het startpunt van een mogelijke samenwerking een

Uit eerder onderzoek blijkt dat de kans van slagen van een

persoonlijk gesprek. Doe dat dan in een andere omgeving dan

fusie rond de 30% ligt. Als jou morgen wordt gevraagd de

op kantoor of de werkvloer, maar juist op een plek waar je

complete waarde van jouw bedrijf ergens in te steken met

allebei even uit de dagelijkse sleur bent. Bespreek juist

70% kans dat je dat geld kwijt bent, kies jij daar dan voor?

ook interesses die niets met het werk te maken hebben, leer

Bedrijven die willen gaan samenwerken, doen er goed aan om

elkaar (beter) kennen. Samenwerken betekent vertrouwen in

vooraf onderzoek te doen naar de cultuur, organisatie en het

elkaar, op elkaar rekenen en ook elkaar iets gunnen.

menselijk kapitaal (van de andere partij). Het blijkt zelfs

Tenslotte wil ik drie tips meegeven die uit internationaal

dat dit de kans op een succesvolle samenwerking tot 70%

onderzoek naar voren komen:

verhoogt.

Tip 1: Spreek wederzijdse verwachtingen uit. Vergelijk de

Maar eerst de vraag; waarom wil je gaan samenwerken? Is

ambities en plannen voor de toekomst met elkaar.

samenwerken de sleutel tot succes? Doe je het omdat iedereen

Tip 2: Check de business case grondig. Doe het

het doet? Of vlucht je in een samenwerking voor problemen

boekenonderzoek (due diligence) vóórafgaand aan het besluit

waarbij je deze zorgen in de fusie meeneemt? Het is niet

tot fusie en wees kritisch of bijvoorbeeld kostenbesparing

te ontkennen, ook in de tuinbouwsector worden bedrijven

wel wezenlijk wordt gerealiseerd.

groter en groter. Of jij hierin meegaat hangt af van jouw

Tip 3: Zorg voor draagvlak van de medewerkers en werk aan

eigen keuze en visie. Je hebt namelijk altijd een keuze! Dat

de cultuur van beide bedrijven. Neem de inbreng van de

begint met jezelf af te vragen: waar kom ik nu graag mijn bed

mensen serieus en steek tijd in het samenbrengen van de

voor uit? Waar krijg ik energie van en welke ambitie hoort

verschillende culturen.

daarbij? Vervolgens past daar een strategie bij. Ofwel, hoe
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‘Ik hou
mijn gewas
gezond’
Stephan van der Lans,
tomatenkweker uit Maasdijk

BEMESTING
GEWASBESCHERMING
WATERKWALITEIT
VERPAKKINGEN

Groeispecialist
Al generaties lang zorgt Van Iperen als
Nederlands familiebedrijf met haar klanten
voor de groei van gezonde én renderende
gewassen. Op een manier die goed is voor
mens, dier en plant. De liefde voor wat groeit
en bloeit zit diep in onze vezels.
Onze tuinbouwspecialisten hebben ruime
kennis en ervaring. Zij begeleiden u bij een
integrale aanpak om gewassen te voeden,
versterken en beschermen.

iperen.com

Veel van onze medewerkers zijn opgegroeid in en tussen de
teeltkassen van bloemen en planten. We hebben hier op jonge
leeftijd al de passie ontwikkeld voor sierteeltproducten. We zijn
trots op “onze” kwekers en voelen ons thuis tussen de planten: het
brengt ons geluk en vitaliteit!
Wij voorzien onze klanten dagelijks van een breed
assortiment kamer- en tuinplanten van een hoge kwaliteit.
Onze productspecialisten stellen dit assortiment samen bij
geselecteerde kwekers. Onze accountmanagers stemmen dit
af op de klantbehoefte. Zij zijn gespecialiseerd in het bedienen
van de verschillende afzetkanalen per land. Of het nu voor
de klanten van een bouwmarkt, supermarkt, tuincentrum
of bloemist is. Voor ieder afzetkanaal stellen zij met onze
productspecialisten het juiste assortiment samen.
Samen met onze leveranciers willen wij een duurzame
keten inrichten, waardoor we de consumenten in Europa de
mogelijkheid bieden om op een verantwoorde wijze dagelijks
te genieten van al het mooie dat de natuur ons te bieden heeft;
het vergroenen van de leefomgeving, zodat een ieder, net als
wij, dagelijks de vitaliteit kan ervaren die planten brengen!

Postbus 562 • 2675 ZV Honselersdijk • Nederland
Telefoon +31 (0)174 - 612 323 • Fax +31 (0)174 - 612 324
plants@hamiplant.nl • www.hamiplant.nl

ON ROEREN DE

Z AKEN

GL A S TUIN BOU W

Makelaar én Adviseur
Webdesign & online marketing

Bedrijfskleding

Logo & huisstijl ontwerp

Drukwerk & belettering

A ANKOOP - VERKOOP - TA X ATIE
ONTEIGENING - RECONSTRUCTIE
Poeldijksepad 5 2675 CL Honselersdijk
Telefoon (0174) 63 11 31 www.volbar.nl

www.brendbulders.nl

Succes
bereik
je samen
Samenwerken maakt ons sterk. Al bijna 25 jaar samen
innoveren en kennis delen. Prominent is er groot door
geworden. Samen zorgen we dat al onze tomaten zo vers,
smaakvol en aantrekkelijk mogelijk in het winkelschap
terecht komen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
Benieuwd hoe we dat doen?
Lees ons verhaal op prominent-tomatoes.nl/verhaal

JAN OPSCHOOR - ALGEMEEN DIRECTEUR AFZETORGANISATIE
COÖPERATIE DOOR EN VAN TELERSVERENIGING PROMINENT

Versnellen door
slim samenwerken
Het mag eigenlijk een wonder heten dat een groep van bijna

professionaliseringsslag te kunnen maken als teler, heb je

30 – per definitie eigenwijze – Westlandse ondernemers al

voldoende schaalgrootte nodig als bedrijf. Hierdoor kun je

bijna een kwart eeuw zo goed samenwerkt. En toch gaat dat

voldoende uitdaging en doorgroeimogelijkheden bieden aan

verrassend soepel. Onze telers weten dat samenwerken niet

werknemers én kun je de kosten daarvan ook beter dragen.

perse makkelijk is, het brengt je wel verder. Het heeft de

Middelen die je als ondernemer daarvoor kunt inzetten zijn:

bedrijven binnen onze vereniging in ieder geval ver gebracht

schaalvergroting, al dan niet door fusie met een collega, en/

en in het strategisch plan ‘Prominent 2020’is het onderwerp

of verbreding van je management. Een ondernemer staat bij

actueler dan ooit.

die keuzes overigens altijd zelf aan het roer. Hij bepaalt
voor 100% zelf welke toekomststrategie hij kiest voor zijn

In ‘Prominent 2020’ wordt verder ingezet op het versterken

bedrijf.

van de betrokken ondernemers, van onze marktpositie en op
het verder jaarrond maken van de productie.Groei is hierbij

Prominent is een van de versmerken van Coöperatie DOOR en

geen doel op zich. Maar wil je een breed assortiment bieden,

ook binnen DOOR wordt volop samengewerkt. Zo hebben we binnen

jaarrond telen en wil je voldoende relevantie in de markt

DOOR een youngpotential programma met daarin de kinderen

hebben, dan heb je sterke ondernemingen nodig voor een

van ondernemers. Jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar

goede toekomstbestendige productiebasis. De ontwikkeling

die met ons meedenken en die wij willen laten meegroeien

binnen Prominent valt eigenlijk in één zin samen te vatten:

met ons in kennis en ervaring. Ook organiseren wij voor

‘Versnelling creëren door slim samen te werken’.

hen interessante workshops, zoals bijvoorbeeld vorig jaar
over het thema robotisering. Ook gaan we ook aan de slag

Als coöperatie vinden wij het belangrijk om te kijken naar

met een groepje jongeren die het bedrijf van hun ouders wil

de toekomst en de continuïteit van onze ondernemingen.

overnemen. Wij vinden het belangrijk om juistjongeren te

Binnen Prominent is daarom aan alle telers gevraagd hun

betrekken. Dit alles in de wetenschap dat ook samenwerking

toekomstvisie op papier te zetten voor hun bedrijf en

tussen jong en oud(er) ons allemaal verder kan brengen.

voor zichzelf als persoon. Aan de hand daarvan zijn we met
onze ondernemers in gesprek gegaan over de verschillende
scenario’s die er zijn om een toekomstbestendig
bedrijf te blijven of te worden. Om de benodigde
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Best of Four biedt handelshuizen in binnenG en buitenland een breed
en kwalitatief assortiment fruitv glasG en vollegrondsgroentenz
Door het samenvoegen van het productaanbod van onze
ruim ë9, telers kunnen wij vrijwel iedere marktvraag invullenz
En creëren wij voor alle aangesloten telers een sterke verkooppositiez

Best of Four

volgens onze telers:
Een club met korte lijnen
Professionele organisatie die op de kleintjes let
Beloont telers die toegevoegde waarde leveren
Geen standaard uitbetaalprijs

Meer weten?
Best of Four

Handelscentrum ZHZ 4,D
299ëLD Barendrecht

T j3ë g,pë 8, 622 499
F j3ë g,pë 8, 82, 222
E info@bestoffourznl
w w w zb e s t o f f o u rz n l

MARTIJN VAN NOORT
DIRECTEUR BUSINESS DEVELOPMENT FLORAL TRADE GROUP
ALGEMEEN DIRECTEUR ZYON GROUP

Als 2 honden
vechten om een
been...
Het zet je aan het denken; omzet Amazon €233 miljard, Schwarz

Samen bloeien

Group (o.a. Lidl) €90 miljard, Carrefour €80 miljard, Tesco

Kan dat ook anders? Niet in een versnipperde sector. Niet

€55 miljard. Leveranciers zoals Coca-Cola €40 miljard, JDE

zolang de klant kan zeggen; voor jou vijf anderen. Bij Floral

(o.a. Douwe Egberts) €6 miljard en Heineken €22 miljard.

Trade Group geloven we dat samenwerken geen keus is, maar

Nettowinst Heineken afgelopen jaar 10%.

noodzaak. Floral Trade Group wil samen bloeien. Niet tegen

In de bloemensector gaat het om heel andere getallen. Qua

elkaar strijden om de laatste centimeter, maar samen de markt

totale exportwaarde doen we het heel goed. Alleen de taart

op.

is verdeeld onder heel veel partijen. Zou de versnippering

Naast horizontale integratie kennen we een tweede uitdaging;

in de sector ons zwakker maken? Zijn we wellicht teveel

verticale integratie. Veredelaars, kweker, transporteurs en

bezig met elkaar te beconcurreren? Missen we daarom een

exporteurs gaan samenwerken in een gesloten waardeketen.

onderhandelingspositie en is geld verdienen een luxe in de

Liefst met de retailer als partner ipv klant en onderdeel

sector geworden. Zowel bij kweker als bij exporteur.

van dezelfde keten. Een samenwerking waarbij we focus

Concurrentie

leggen op duurzame waarde voor de consument en waarbij alle

De exporteur die elke dag op zoek moet naar de laagste prijs

ketenpartijen hun verantwoordelijkheid nemen tot in de vaas

bij de kweker en op de klok, omdat hij weet dat zijn prijs

of vensterbank van de consument.

vergeleken wordt met drie anderen. Transportondernemingen die

Retailgiganten zijn ook ooit begonnen met één

personeel uit lagelonenlanden moeten halen, omdat ze anders

kruidenierswinkel of een kleine webshop en konden uitgroeiden

nooit concurrerende tarieven kunnen bieden. Kwekers die elke

tot ijzersterke partijen waar niemand meer omheen kan.

dag bezig zijn met nog goedkoper telen om nog meer opbrengst

Als het ons lukt om samen te kruipen, horizontaal en

per vierkante meter te realiseren.

verticaal, dan wacht ook ons een gezonde toekomst.
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Partners with Nature
Koppert Biological Systems wil de
gezondheid van mens en aarde
verbeteren. In samenwerking met de
natuur maken wij de landbouw gezonder,
veiliger en productiever. We bieden een
geïntegreerd systeem van specialistische
kennis en natuurlijke, veilige oplossingen
die de gezondheid, weerbaarheid en
productiviteit van gewassen verbeteren.

Tel. +31 (0)10 514 04 44 info@koppert.nl

www.koppert.nl

Al je benodigde kennis op zak
met de Royal Brinkman Kennisbank

Kijk voor meer informatie op royalbrinkman.nl/kennisbank
royalbrinkman.com

Royal Brinkman | Woutersweg 10 | 2691 PR ’s-Gravenzande

TON VAN MIL, CEO ROYAL BRINKMAN

‘Niet alleen...
juist samen
kom je verder’

Het lijkt ons van de buitenkant op het lijf

bekijkt, dan valt het grote aantal berichten over fusies,

geschreven ‘Alleen ga je sneller’. Sinds vier jaar

samenwerkingsverbanden en overnames direct op. ‘Bedrijven

telt het Westland/Oostland immers twee grote totaal

zoeken schaalvergroting’ – schrijft Omroep West in augustus

tuinbouwtoeleveringsbedrijven minder. Maar juist wij staan

2018. Zoveel fusies in zo’n korte tijd hebben we niet eerder

voor het motto ‘Samen kom je verder’.

gezien in de tuinbouwsector. Rozentelers, tomatentelers en
plantenkwekers zoeken elkaar op om sterker te staan, gevolgd

Wij doen het niet alleen, willen het niet alleen en kunnen

door zaadbedrijven, chemiegiganten en toeleveranciers.

het niet alleen! Wij opereren als een spin in het web

Ook wij hebben in 2018 een overname gedaan. In Berg

tussen leverancier en teler. Samen komen we tot de meest

Hortimotive in De Lier hebben we een passende kandidaat

interessante nieuwe ontwikkelingen. Sommigen zijn het

gevonden voor versterking van onze propositie binnen het

niet met mij eens, maar wij zijn ervan overtuigd: De rol

thema Mechanisatie. Wat zijn dan de beweegredenen voor het

van tuinbouwtoeleverancier is nog lang niet uitgespeeld,

doen van zo’n overname? Uiteraard ook schaalgrootte, maar

integendeel! Er is een sterke rol weggelegd voor de

ook versterking van je positie op dit gebied. Wij voorzien

groothandel als spil tussen leverancier/fabrikant en de

een groeiende vraag naar logistieke totaaloplossingen door

teler. Doordat we een breed assortiment producten voor de

schaalvergroting & internationalisering van de tuinbouw en de

bedekte tuinbouw wereldwijd kunnen leveren, hebben we een

toenemende schaarste van arbeid.

belangrijke functie als verbinder. We brengen vraag en

Samenwerken is meer dan ooit nodig in de tuinbouwsector. We

aanbod bij elkaar; we luisteren naar de wensen van onze

zoeken partners, inventariseren de wensen, zoeken naar de

klanten en leggen nieuwe verbindingen. De meest innovatieve

overeenkomsten en gezamenlijk kunnen we vooruit komen. Op

ideeën ontstaan op de werkvloer. Door direct persoonlijk

deze manier spelen we optimaal in op: ‘Samen kom je verder’.

contact kunnen we verschillende ontwikkelingen gezamenlijk

Door kennis te bundelen kunnen we de tuinbouw gezamenlijk

aanpakken en innovatieve ideeën stimuleren. Op deze manier

naar een hoger niveau tillen. En daarvoor hebben we elkaar

komen we samen met telers en partnerleveranciers tot nieuwe

nodig en weten we elkaar steeds weer te vinden!

producten en innovaties ter verbetering van de tuinbouw.

Samenwerken uit zich in allerlei vormen. Wanneer je
het tuinbouw nieuwsoverzicht van het afgelopen jaar
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JOUW TÉ GEKKE BAAN
BIJ AB ZUID-HOLLAND!

Afvalcontainers — razendsnel besteld en geleverd.
Grote of kleine hoeveelheden afval af te voeren? Berg verhuurt een groot
assortiment afvalcontainers in de maten van 3 t/m 40 kuub. Voor elk project is
er een afvalcontainer op maat. We denken graag met u mee over het efﬁciënt
benutten ervan.

Ruimte scheppen.nl

GOED SALARIS
& ARBEIDSVOORWAARDEN

RUIMTE VOOR
EIGEN INBRENG
& ONTWIKKELING

IEDERE DAG MET
EEN GLIMLACH
NAAR JE WERK

Sparen, een mooie
auto kopen of
op vakantie?

Volg een cursus of
training waar jouw
ambitites liggen;
alles kan!

Je maakt deel uit
van de AB-familie.
Hier wil je niet
meer weg!

WWW.ABZUIDHOLLAND.NL

BERG Sloopwerken V.O.F.
T 0174 512 172
info@ruimtescheppen.nl

Havecon Horticultural Projects
Lorentzstraat 8
2665 JH Bleiswijk
Tel: 010 – 266 3270
info@havecon.com
www.havecon.com

BILL VAN DER VALK
Toen ik het onderwerp van het jaarboek ‘Alleen ga je sneller,
samen kom je verder’ hoorde, vond ik het meteen een toepasselijk
onderwerp voor de tijd waarin we momenteel leven én toepasbaar
voor ons: Hotel Van der Valk. Steeds meer durven we als hotel
zijnde feedback te geven én te ontvangen. Deze manier van
samenwerken, is een mooie ontwikkeling als je het mij vraagt,
want met deze feedback kunnen we ons product weer verbeteren.
Tevens werken we als familie samen en maken we beslissingen,
stellen we doelen en gaan we aan de slag. Zo staan er bij ons
vijf nieuwe waanzinnige hotel projecten op de planning, die
alleen verwezenlijkt kunnen worden door met elkaar kritisch te
kijken om het product nog beter te maken. In de afgelopen jaren
hebben we als organisatie bewezen, dat je samen veel verder
komt.

Naast het samenwerken met mijn familie zijn we dit jaar ook het
concept Convention bureau, Event Park Amsterdam gestart. Een
samenwerking waar we met meer dan 12 concurrerende hotels binnen

Alleen
ga je
sneller,
samen
kom je
verder?
#samenwerken
de Haarlemmermeer

bedrijven trekken om grote congressen te

organiseren in Haarlemmermeer. Zo word je concurrent, je collega
om samen meer omzet te genereren.

Eigenlijk ligt samenwerken vaker voor de hand dan je voorheen
zou denken. Hoewel samenwerken vaak gaat over meer omzet
genereren en een beter product maken, is samenwerken ook
de handen ineen slaan om een collectief te bereiken. In
samenwerking met Schenkeveld Tomaten hebben wij de handen
ineen geslagen om de beloofde toegang te krijgen, waar we voor
getekend hebben. Zoals het er nu naar uit ziet, krijgt Van der
Valk en Schenkeveld per 1 juni 2019 de beloofde toegang die
er in 2017 had moeten zijn volgens de getekende stukken. Dit
is later toch gerealiseerd omdat we samen het traject hebben
opgepakt. Samen hebben wij er alles aan gedaan wat in onze macht
lag. Kom je dan echt samen verder? Zoals een oud gezegde luidt:
beter een goede buur dan een verre neef.
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Onderdeel van de ROCKWOOL Groep

Duurzaam telen
start met een
duurzaam substraat

Grodan levert innovatieve en duurzame groeimediaoplossingen voor professionele telers. Al meer dan
vijftig jaar werkt ons team toegewijd aan de ontwikkeling van de meest optimale omgeving voor
wortels, wat resulteert in gezonde en sterke planten.
Dit is onze bijdrage aan een toekomstbestendige
tuinbouwindustrie, waardoor mensen over de hele
wereld de beschikking krijgen over gezond voedsel;
niet alleen vandaag de dag, maar ook voor de
volgende generaties.

www.grodan.nl

We streven naar het ontwikkelen van de meest duurzame teeltoplossingen. Zo leidt substraatteelt op
basis van steenwol tot een hogere opbrengst per
vierkante meter in vergelijking met teelt in de grond,
aangezien in kassen de ultieme klimaatomstandigheden voor planten kunnen worden gecreëerd,
gedurende het gehele teeltseizoen.

15-40%
Hogere opbrengsten

Breeding to
feed the world
We zijn altijd op zoek
naar talent!
Help jij ons bij de uitdaging om mensen
over de hele wereld toegang te geven
tot gezonde groente?
Kijk op onze website voor informatie
over stages en vacatures. Of stuur ons
een open sollicitatie.

enzazaden.nl
Britt Laske
Secretaresse

T. Stolze Installatietechniek B.V. | Bandijkweg 2 | 2676 LJ Maasdijk | +31 (0)174-513779
Stolze Aalsmeer B.V. | Witteweg 40 | 1431 GZ Aalsmeer | +31 (0)297-749749

info@stolze.nl | www.stolze.nl

Complete tuinbouwprojecten

For food. For flowers. For sure.

www.certhon.com

Één van Nederlands grootste telersverenigingen gespecialiseerd in vruchtgroenten. Met een groep vakbekwame
telers en medewerkers zijn we continu op de hoogte van ontwikkelingen in de markt waar we dan ook flexibel
op inspelen. Deze specifieke product- en marktkennis in combinatie met ons innovatieve vermogen maken ons
de solide, meedenkende partner die we graag willen zijn. Dit resulteert uiteindelijk in het oogsten van het beste
rendement. Niet alleen voor ons en onze telers, maar voor iedereen.

WHERE BUSINESS GROWS

www.harvesthouse.nl

Brend Bulders
Honderdland 314
2676 LV Maasdijk
+31(0)174 352 006
info@brendbulders.nl
www.brendbulders.nl

