
 

   

Toolkit Publiekscampagne energiecrisis 
 
Versie: 13 september 2022 
 
Alle beelden zijn ook te downloaden op www.glastuinbouwnederland.nl/campagne-
energiekosten. 
 
 

Social media 
 
Bericht 1 - algemeen: 
Datum: Vanaf maandag 5 september 
Kanalen: Instagram / Facebook / LinkedIn 
Wat: Bericht 
Beeld: Algemeen campagnebeeld 

 Voor Instagram de vierkante variant - downloaden 
 Voor Facebook en LinkedIn de liggende variant - downloaden 

 
Tekst: 
U kent de glastuinbouwsector van die lekkere groenten en fruit en vrolijke bloemen en 

planten. Maar weet u dat er in onze kassen nog veel meer moois groeit? 

👉 Zoals innovatieve technologie die ons land helpt bij de energietransitie. Grote kans dat 
uw huis nu of in de toekomst verwarmd wordt door onze kassen. 

👉 Ook levert de glastuinbouw dankzij hightech kassen inmiddels zo’n 10% van de stroom in 
Nederland. Wat ons betreft wordt dat alleen maar meer. 
 
Investeren in de energietransitie is dan wel een must. Door de huidige gasprijzen is dat bij 
veel bedrijven tot stilstand gekomen. Een verandering in het overheidsbeleid is daarom 
noodzakelijk, want de energietransitie moet door! 
 
Lees er meer over op glastuinbouwnederland.nl 
 
#samendoor #energietransitie #tuindersinactie #glastuinbouw #kassen 
 
 
Bericht 2 - algemeen: 
Datum: Vanaf maandag 5 september 
Kanalen: Instagram / Facebook 
Wat: Verhaal (story = 24 uur zichtbaar) 
Beeld: Algemeen campagnebeeld 

 Gebruik hiervoor de staande variant - downloaden 
 
 
Bericht 3 – eigen foto: 
Datum: Vanaf dinsdag 6 september 
Kanalen: Instagram / Facebook / LinkedIn 
Wat: Bericht 
Beeld: Eigen foto 

 Maak voor Instagram een vierkante variant  
 Maak voor Facebook en LinkedIn een liggende variant  

 

http://www.glastuinbouwnederland.nl/campagne-energiekosten
http://www.glastuinbouwnederland.nl/campagne-energiekosten
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Algemeen_campagnebeeld/Algemeen_campagnebeeld_vierkant.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Algemeen_campagnebeeld/Algemeen_campagnebeeld_liggend.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Algemeen_campagnebeeld/Algemeen_campagnebeeld_staand__verhaal_.png


 

   

 
Instructie beeld: 
 Maak een foto van u zelf in de kas met uw product. 
 In het campagnebeeld laten we zien dat we een vuist maken. Dit vragen wij u ook te 

doen op de foto. Neem uw product in de hand en steek deze in een vuist naar voren 
(gestrekte arm). Ga op de foto met een positieve en open uitstraling. Is het product 
groter, houd dan bijvoorbeeld de plant tussen uw handen en steek deze naar voren. 
Creatieve ideeën zijn welkom. 

 Optioneel kunt u de foto in een template zetten: 
o Voor Instagram de vierkante variant - downloaden 
o Voor Facebook en LinkedIn de liggende variant - downloaden 

Dit kunt u doen met een fotobewerkingsprogramma: 
o Photoshop 
o Pixlr 
o Canva 

 Praktische voorbeelden ter inspiratie: 
o Voorbeeld A: liggend / vierkant 
o Voorbeeld B: liggend / vierkant 

 
Tekst: 
De glastuinbouw maakt duurzame energie mogelijk. Dat kan niet zonder innovatie en 
nieuwe technologieën. Door de huidige gasprijzen zijn investeringen op 
glastuinbouwbedrijven tot stilstand gekomen. Een verandering in het overheidsbeleid is 
daarom noodzakelijk. Ik maak daarom een vuist en maak me sterk voor een duurzame 
toekomst, want de energietransitie moet door! Vindt u dat ook? Teken dan onze petitie: 
www.stabieleenergieprijs.petities.nl  
 
#samendoor #energietransitie #glastuinbouw #tuindersinactie #vuist #petitie 
 
 
Bericht 4 - eigen foto: 
Datum: Vanaf dinsdag 6 september 
Kanalen: Instagram / Facebook 
Wat: Verhaal (story = 24 uur zichtbaar) 
Beeld: Eigen foto met link naar petitie  
 
Instructie beeld: 
 Gebruik de foto zoals beschreven bij bericht 3 
 Optioneel kunt u de foto in een template zetten zoals beschreven bij bericht 3: 

o Gebruik hiervoor de staande variant - downloaden 
 Praktische voorbeelden ter inspiratie: 

o Voorbeeld A: staand 
o Voorbeeld B: staand 

 Zet de link naar de petitie (www.stabieleenergieprijs.petities.nl) in het verhaal. 
Hiervoor is ruimte onderaan de afbeelding 

 Tag Glastuinbouw Nederland zodat wij uw bericht ook kunnen delen 
 
 
NIEUW Bericht 5 – petitie: 
Datum: Vanaf dinsdag 6 september 
Kanalen: Instagram / Facebook / LinkedIn 
Wat: Bericht 

https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Templates/Template_eigen_beeld_vierkant.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Templates/Template_eigen_beeld_liggend.png
https://pixlr.com/nl/
https://www.canva.com/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Voorbeelden/Voorbeeld_1A_liggend.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Voorbeelden/Voorbeeld_2A_vierkant.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Voorbeelden/Voorbeeld_1B_liggend.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Voorbeelden/Voorbeeld_2B_vierkant.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Templates/Template_eigen_beeld_staand__verhaal_.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Voorbeelden/Voorbeeld_3A_staand__verhaal_.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Voorbeelden/Voorbeeld_3B_staand__verhaal_.png
http://www.stabieleenergieprijs.petities.nl/


 

   

Beeld 1: Beeld met pen met petitie 
 Voor Instagram de vierkante variant - downloaden 
 Voor Facebook en LinkedIn de liggende variant - downloaden 

Beeld 2: Algemeen campagnebeeld met petitie 
 Voor Instagram de vierkante variant - downloaden 
 Voor Facebook en LinkedIn de liggende variant - downloaden 

 
Tekst: 
De glastuinbouw & Nederland: samen door met de energietransitie? Teken dan de petitie: 
www.stabieleenergieprijs.petities.nl 
 
#samendoor #energietransitie #tuindersinactie #glastuinbouw #kassen 
 
 
NIEUW Bericht 6 - petitie: 
Datum: Vanaf dinsdag 6 september 
Kanalen: Instagram / Facebook 
Wat: Verhaal (story = 24 uur zichtbaar) 
Beeld 1: Beeld met pen met petitie 

 Gebruik hiervoor de staande variant - downloaden 
 Voeg link naar petitie toe: www.stabieleenergieprijs.petities.nl 

Beeld 2: Algemeen campagnebeeld met petitie 
 Gebruik hiervoor de staande variant - downloaden 
 Voeg link naar petitie toe: www.stabieleenergieprijs.petities.nl 

 
 

Website 
 
Banner: 
De banner kunt u gebruiken voor uw website en mogelijk ook een nieuwsbrief. Voldoet het 
formaat niet voor uw website/nieuwsbrief, neem dan contact op met Amy van der Lei, 
avanderlei@glastuinbouwnederland.nl om het formaat aan te laten passen. 
 
 
(Nieuws)bericht voor op website: 
Het volgende bericht kunt u gebruiken om op uw website te plaatsen of in een nieuwsbrief 
op te nemen. 
 

Glastuinbouw en gasprijzen: wat is er aan de hand? 
 
Dat de gasprijzen sinds september 2021 fors zijn gestegen is algemeen bekend. Dat 
heeft ingrijpende gevolgen voor de consument, maar ook voor bedrijven en industrie. 
In de glastuinbouw dreigt 40% van de bedrijven in financiële problemen te komen. Dat 
heeft niet alleen een enorme impact op ondernemers, werknemers en hun gezinnen, 
maar op heel Nederland!  
 
In kassen groeit meer dan bloemen, planten, groenten en fruit. Telers oogsten namelijk 
ook energie. Stroom en warmte die een belangrijke bijdrage leveren aan de 
energietransitie van Nederland. Dat is bij mensen buiten de glastuinbouwsector niet of 
nauwelijks bekend en dat is jammer. Want onbekend maakt onbemind. Het is echter een 
feit dat zonder de inbreng van de teeltbedrijven in de vorm van stroom en warmte de 
klimaatambities van Nederland moeten worden bijgesteld. En dat terwijl de 

https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Algemeen_campagnebeeld/Algemeen_beeld_petitie_vierkant.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Algemeen_campagnebeeld/Algemeen_beeld_petitie_liggend.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Algemeen_campagnebeeld/Algemeen_campagnebeeld_petitie_vierkant.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Algemeen_campagnebeeld/Algemeen_campagnebeeld_petitie_liggend.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Algemeen_campagnebeeld/Algemeen_beeld_petitie_staand.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Social_Media/Algemeen_campagnebeeld/Algemeen_campagnebeeld_petitie_staand.png
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Banner/Banner.png
mailto:avanderlei@glastuinbouwnederland.nl


 

   

energietransitie door moet, in het belang van heel Nederland! Dat is er aan de hand, niet 
alleen in de glastuinbouwsector, maar feitelijk in het hele land. 
 
Fossielvrij in 2040 
Op de publieke pagina’s van de website van ondernemersorganisatie Glastuinbouw 
Nederland is hierover meer informatie te vinden. Daar wordt uitgelegd wat de impact van 
de energiecrisis is op de ondernemers en hun bedrijven en wat op termijn de 
consequenties zijn voor de klimaatambities en energietransitie van Nederland. 
Ambities heeft de glastuinbouw zelf ook: een fossielvrije teelt in 2040. Ook daarover is 
meer te lezen op de website. Wat zijn de innovaties en nieuwe technologieën? Informatie 
die aantoont dat het in ieders belang is dat de glastuinbouw door deze crisis wordt 
geholpen! 
 
Lees meer: www.glastuinbouwnederland.nl/energietransitie 
 
 

Overig 
 
NIEUW Flyer met QR-code naar petitie: 
De flyer met hierop een QR-code die verwijst naar de petitie kan worden geprint en 
opgehangen in uw bedrijf. 
 
 
NIEUW Banner bij digitale handtekening: 
Onderaan uw e-mail kunt u de banner met oproep om de petitie te tekenen plaatsen. Link 
de afbeelding dan naar de petitie: www.stabieleenergieprijs.petities.nl. 
 
 
NIEUW Powerpoint sheets met QR-code naar petitie: 
In Powerpoint zijn drie verschillende sheets te vinden die zijn te gebruiken bij presentaties 
of op tv-schermen op uw bedrijf. Op de presentatie staat het algemene campagnebeeld 
met de oproep om de petitie te ondertekenen, inclusief QR-code naar petitie. 

http://www.glastuinbouwnederland.nl/energietransitie
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Petitie/Flyer_QR-code_naar_petitie.pdf
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Banner/Banner_petitie.png
http://www.stabieleenergieprijs.petities.nl/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Algemeen/Campagne_Energiekosten/Powerpoint_sheets/Petitie_beelden_in_powerpoint_presentatie.pptx

