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Als ondernemer in de glastuinbouw draagt u dagelijks bij aan het geluk en de gezondheid van consumenten overal ter wereld. 

Bloemen leiden tot gelukkige emoties, verhogen het welzijn en beïnvloeden het sociale gedrag op een positieve manier. 

Planten dragen bij aan de luchtkwaliteit en zorgen voor minder stress. En het eten van meer groente maakt ieder mens gezonder. 

Niet alleen met bloemen, planten en groente draagt de glastuinbouw bij aan geluk en gezondheid. Ook innovaties die binnen  

de glastuinbouw plaatsvinden, dragen bij aan maatschappelijke opgaven en maken de samenleving duurzamer. Zo werken  

we met elkaar in de regio aan alternatieve energiebronnen, waarmee naast kassen ook huizen worden verwarmd. Ook vangen  

we regenwater op in buffers om wateroverlast in omliggende woonwijken bij hevige regenval te voorkomen. 

En of dat dan nog niet alles is proberen we nu de reststromen uit de glastuinbouw, zoals bijvoorbeeld de vezels en perssap  

van paprikaplanten, te hergebruiken als grondstof voor papier, bouwmateriaal of textiel. Kortom, de circulaire economie draait  

al volop in de glastuinbouw.

Toch is dit nog maar het begin. Als Glastuinbouw Nederland hebben we nog veel meer ambities. Denk aan het verbeteren van  

ons imago als potentiële werkgever voor toekomstige schoolverlaters, het werken aan werkbare milieuvoorschriften en het  

behouden van een bruikbare medicijnkast in combinatie met de verdergaande vergroening op gebied van plantgezondheid.  

In het jaarplan 2020 leest u meer over onze speerpunten en uitdagingen. 

Ruud Paauwe 

directeur Glastuinbouw Nederland
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KERNBOODSCHAP

1  Team Arbeid brengt actuele 

kennis en innovaties vanuit 

de thema’s Energie,  

Plantgezondheid en Water & 

Omgeving onder de aandacht 

bij onderwijsinstellingen  

om de sector hier het juiste 

profiel te geven en jongeren  

te enthousiasmeren voor de 

glastuinbouw. Hiervoor is  

intervisie één keer per  

kwartaal met de thema- 

coördinatoren wenselijk. 

2  Het team Arbeid bezoekt in 

2020 minimaal vijf landelijke 

commissies om informatie 

te delen en vraagstukken 

die spelen op het gebied van 

arbeid op te halen. Dit wordt 

opgepakt met de netwerk- 

coördinatoren.

3  Intensiveren samenwerking 

met de regiocoördinatoren 

door de uitwisseling van  

kennis, projecten en financiële 

ondersteuning te bieden.  

1  Werving van werknemers buiten Europa voor de glastuinbouwsector 

mogelijk maken.

2  Krachtige lobby samen met partners voor het betaalbaar houden  

van flexarbeid.

3  Glastuinbouw een duidelijk profiel geven bij jongeren [vanaf 13 jaar] 

door  het creëren van dé beroepsbeelden van de toekomst en hier  

met onderwijs- en onderzoeksinstellingen en (regionale) overheden 

intensief samen te werken  in de Human Capital Agenda van  

Glastuinbouw Nederland. 

4  Introductie van de campagne ‘Eerlijk, veilig en gezond werk’ bij de  

leden om bewustwording van hun verantwoordelijkheid te creëren  

door het aanbieden van praktische tools, informatie en hierover  

in dialoog te gaan. 

5  De mate van eerlijke concurrentie en gelijke wetgeving voor  

glastuinbouwbedrijven binnen Europa onderzoeken. 

De glastuinbouw wil bekend staan als een goede en aantrekkelijke werkgever met een professioneel en sociaal personeelsbeleid, een eerlijke, 

veilige en gezonde werkomgeving en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

SPEERPUNTEN

AMBITIE

VERSTERKING TUSSEN TEAMS LEDEN & RELATIES

•  Werken aan een betere  

vertegenwoordiging vanuit  

de regio’s en landelijke  

commissies in de  

Ondernemersgroep Arbeid.

•  Intensiveren contacten  

met ondernemers in de  

regio’s Limburg, Brabant/ 

Zeeland en Gelderland.

Arbeid

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl

Met ‘mijn baan in de glastuinbouw’ draag ik bij aan een gezonde wereld  

en het welzijn van mensen.
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1  Team Energie werkt met het 

team Regio aan de uitvoering 

van het Klimaatakkoord door 

samen plannen te maken voor 

de verkenning en realisatie 

van businesscases voor het 

ontwikkelen van CO2 vrije 

projecten, zoals geothermie, 

restwarmte en warmte- 

pomptoepassingen in de  

glastuinbouwgebieden. 

2  Binnen Het Nieuwe Telen 

wordt gewerkt aan een  

sterkere verbinding met het 

team Netwerk en aan een  

inhoudelijke verbreding met 

de teams Plantgezondheid  

en Water & Omgeving.

3  Het team Energie gaat vijf tot 

tien landelijke commissies 

bezoeken om het klimaatbeleid 

bij de achterban te toetsen  

en te verdiepen. 

4  Randvoorwaarde voor  

energieverduurzaming is  

de modernisering van 300 

hectare glastuinbouw per jaar. 

Samen met de teams Ruimte 

en Regio en Greenports  

Nederland gaat het team 

Energie dit o.a. via subsidie- 

regelingen realiseren. 

1  De CO2-voorziening uitbreiden naar 2 Mton in 2030. Hiervoor moeten 

belemmeringen worden omgezet in oplossingen door uitbreiding 

SDE-subsidie, CO2-hergebruik (CCU) volwaardig inzetten naast  

CO2-opslag (CCS), maximaal inzetten van Bio-CO2 en erkenning  

van de gerealiseerde CO2-reductie. 

2  Beïnvloeding van het huidige beleid inzake Opslag Duurzame Energie 

(ODE) elektriciteit om te komen tot een grondige heroverweging van 

de systematiek. 

3  Nieuwe wettelijke kaders voor het netbeheer waardoor snel voldoende 

netcapaciteit en werkbare tarieven geregeld zijn voor de energietransitie. 

4  Praktische kaders ontwikkelen vanuit het Klimaatakkoord via  

Kas als Energiebron.

5  Aansporing van individuele bedrijven om de CO2-reductie zo effectief 

mogelijk te behalen.

6  De mate van eerlijke concurrentie en gelijke wetgeving voor  

glastuinbouwbedrijven binnen Europa onderzoeken. 

De Nederlandse glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarmee gaat de glastuinbouwsector verder dan de afspraken in het Klimaatakkoord. 

Om deze transitie te realiseren, is het een voorwaarde dat de huidige gas-infrastructuur en de WKK de komende jaren beschikbaar blijven. 

SPEERPUNTEN

AMBITIE

VERSTERKING TUSSEN TEAMS LEDEN & RELATIES

•   De informatievoorziening van 

het klimaat- en energiebeleid 

beter aan laten sluiten op de 

behoeften van de leden door 

de kennis praktischer aan  

te bieden. 

•   Met Greenport Nederland 

ontwikkelt team Energie een 

gebiedsaanpak om eind 2021 

voor alle glastuinbouwregio’s 

een energiegebiedsvisie te 

hebben, die aansluit op de  

regionale energietransitie 

aanpak en het Klimaatakkoord.

Energie

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl

De Nederlandse glastuinbouw is pionier in de ontwikkeling en toepassing 

van duurzame energietechnologieën waarmee de bedrijven een bijdrage 

leveren aan de vermindering van de CO2-emissie en een impuls geven  

aan de (energie)verduurzaming in hun regio. 
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1  Team Water & Omgeving gaat 

de gebiedsgerichte aanpak in 

de regio’s, waar dit nog niet 

voldoende van de grond komt, 

in samenwerking met de 

regiocoördinator en het team 

Plantgezondheid oppakken.

2  Intensivering van de samen-

werking met het team Energie 

is noodzakelijk om te werken 

aan een gezamenlijke aanpak 

voor de verbetering van de 

waterefficiëntie binnen de 

sector en vermindering van 

de lichtuitstoot. 

3  Structureel inhoudelijk  

overleg met de coördinatoren 

van Energie, Plantgezondheid 

en Arbeid onder leiding van 

de strategisch manager voor 

verbetering afstemming 

op onderwerpen als lobby, 

certificering, onderzoek en 

subsidies. 

1  Begeleiding implementatie nul-lozing door vanuit Glastuinbouw  

Waterproof onderzoek te stimuleren naar de mogelijkheden om de  

waterkwaliteit op bedrijfsniveau beter te sturen en onderzoek naar  

de omgang hoog natriumgehalte. 

2  Actualiseren beleidskader goed gietwater en opstellen regionale  

visies gietwatervoorziening.

3  Verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater  

door meer inzet op de gebiedsgerichte aanpak.

4  Werken aan duidelijke en werkbare milieuvoorschriften  

voor ondernemers. 

5  De mate van eerlijke concurrentie en gelijke wetgeving voor  

glastuinbouwbedrijven binnen Europa onderzoeke

De Nederlandse glastuinbouw wil de komende jaren haar milieu-footprint verder verkleinen, zonder dat daarbij de rentabiliteit van bedrijven 

in gevaar komt. Zo vindt in 2027 nagenoeg geen emissie meer plaats van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, is de gietwatervoorziening  

verduurzaamd en de lichtuitstoot afgenomen.

SPEERPUNTEN

AMBITIE

VERSTERKING TUSSEN TEAMS LEDEN & RELATIES

•   Team Water & Omgeving  

blijft een deel van haar  

beschikbare tijd inzetten als 

vraagbaak rondom milieu- 

wetgeving voor leden.

•   Om leden meer te voorzien 

van praktische tips op diverse 

water en milieu-onderwerpen 

gaat het team samen met 

team Communicatie de leden 

van factsheets voorzien.

Water & Omgeving

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl

Voor de Nederlandse glastuinbouw is schoon water op en rond het  

bedrijf essentieel. De sector heeft goed gietwater als uitgangspunt  

en werkt hard om dat water efficiënt en duurzaam te gebruiken.  

Ondernemers gebruiken zoveel mogelijk water opnieuw. Zo is de  

sector voorbereid op klimaatverandering, wordt vervuiling van het  

oppervlaktewater tegengegaan en wateroverlast voorkomen. 
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1  Om telers te activeren de kan-

sen te pakken van het  

‘ja, mits-principe’ in de  

Omgevingswet gaat het Team 

Ruimte jaarlijks vijf keer een 

Landelijke Commissie  

bezoeken. 

2  Het Team Ruimte trekt samen 

op met de Teams Energie,  

Water en Plantgezondheid  

in het kader van de PAS en  

de modernisering van het 

teeltareaal. Biodiversiteit in 

de omgeving wordt samen 

met het Team Plantgezondheid 

en de regio-coördinatoren 

opgepakt.

3  Samen met SIGN denkt 

het Team Ruimte na over 

innovaties die voldoende en 

kwalitatief goede ruimte voor 

de toekomst van de glastuin-

bouw kunnen waarborgen.

4  Het Team Ruimte werkt nauw 

samen met regio-coördinatoren.

  

1  Voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tot werkbare beleidsregels 

komen zodat glastuinbouwondernemers voldoende kwalitatief goede 

ruimte behouden om te kunnen ondernemen. Daarbij moeten voorlo-

pers op het gebied van de terugdringing van stikstofemissie worden 

beloond in plaats van op achterstand gezet.

2  Het versnellen van de modernisering en herstructurering van het  

teeltareaal. Dat kan door de transitietafel Ruimtelijke Inrichting van 

Greenports Nederland als vliegwiel te benutten om projecten en pilots 

op dit gebied te versnellen. Daarnaast bieden we telers die in dit kader 

hun bedrijf willen stoppen, een exit-strategie.

3  Ondernemers inzicht geven in de vernieuwde Omgevingswet en hen  

activeren de kansen te pakken van het ‘ja, mits-principe’ in deze wet. 

Dit kan in samenwerking met de glastuinbouwregio’s  worden opgepakt.

De Nederlandse glastuinbouw wil voldoende ruimte beschikbaar houden en ontwikkelen bij voorkeur in duurzaam bestemde glastuinbouwgebieden, 

waar ondernemers hun bedrijven op een verantwoorde manier en in harmonie met hun omgeving kunnen ontwikkelen.

SPEERPUNTEN

AMBITIE

VERSTERKING TUSSEN TEAMS LEDEN & RELATIES

•   Het Team Ruimte gaat on-

dernemers met verspreid 

liggend glas duidelijk maken 

dat hun bedrijfslocatie in 

ruimtelijke zin waardevol is 

en bij bedrijfsbeëindiging 

of bedrijfsverplaatsing kan 

bijdragen aan het toekomst-

perspectief van de sector. 

Het team wil, indien nodig, 

met hen meedenken over een 

exit-strategie.

•  Het team Ruimte gaat de  

Landelijke Commissies  

benaderen om afspraken te 

maken over het bezoeken  

van teeltgroepen.

•   Via SIGN onderhoudt het 

Team Ruimte contacten met 

innoverende partijen.

•   De RO-specialist adviseert 

en begeleidt op commerciële 

basis ondernemers bij  

gebiedsgerichte projecten  

zoals bestemmingsplannen,  

omgevingsplannen en  

handhavingstrajecten, etc.

Ruimte

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl

De productie van bloemen, planten en groente in Nederland vindt plaats in 

duurzaam ontwikkelde glastuinbouwgebieden. Hier wordt de beschikbare 

ruimte optimaal benut, vinden nagenoeg geen emissies plaats naar het 

milieu en wordt rekening gehouden met de wensen van de samenleving. 

6



KERNBOODSCHAP

7

1  Met netwerkcoördinatoren 

worden actieplannen opge-

steld en innovaties uitgerold.

2  Met het Team Energie worden 

plantgezondheidsaspecten in 

de cursus Het Nieuwe Telen 

(HNT) en Weerbaar telen  

geïntegreerd.

3  Met regio-ondersteuners 

wordt samengewerkt op het 

gebied van biodiversiteit.

4  Met het Team Water vindt 

tweemaandelijks overleg 

plaats over watergerelateerde 

aspecten.

5  Met het Team Arbeid wordt 

samengewerkt als het gaat 

om arbeidsomstandigheden.

6  Het Team Plantgezondheid 

fungeert als vraagbaak voor 

alle andere teams.

1  Het oplossen van knelpunten rond ziekten en plagen vanuit de basis 

van het probleem, waarbij we gewasbescherming en het toelatingsbeleid 

van gewasbeschermingsmiddelen benaderen vanuit wetenschappelijk 

gedreven inzichten, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.

2  Het behouden van essentiële gewasbeschermingsmiddelen  

(medicijnkast).

3  Het stimuleren van innovatie, waarbij de focus ligt op high tech,  

weerbare planten, biologische bestrijders en goede correcties voor de 

bestrijding van bijvoorbeeld witte vlieg, luis, Fusarium en virussen.

 4  De ontwikkeling van Integrated Pest Management (IPM) 2.0 door  

het in samenhang aanpakken van de speerpunten 1 tot en met 3.

 5  Borging van de fytosanitaire eisen en bedreigingen met betrekking  

tot de glastuinbouw in Nederland.

 6  De mate van eerlijke concurrentie en gelijke wetgeving voor  

glastuinbouwbedrijven binnen Europa onderzoeken. 

In 2030 teelt de glastuinbouw in een ecosysteem binnen een circulaire kas (KaEco). De sector teelt, nagenoeg zonder emissie naar het milieu, 

de gezondste bloemen, planten en groenten. Nederland is en blijft daarin koploper.  

SPEERPUNTEN

AMBITIE

VERSTERKING TUSSEN TEAMS LEDEN & RELATIES

•   Intensiveren contact met  

fabrikanten biologische  

gewasbeschermingsmiddelen 

in kader van vergroten  

groene oplossingen voor  

de Medicijnkast. 

•   Versterken contact Nationale 

overheid (LNV, I&W, Ctgb en 

NVWA).

•   Samen met de beleids- 

adviseur EU het lobbytraject 

t.a.v. het gelijk speelveld  

voor plantgezondheid binnen 

de Europese glastuinbouw- 

bedrijven intensiveren.

Plantgezondheid

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl

Kwalitatief gezonde planten dragen bij aan gezonde mensen en dus een 

gezonde wereld. Daarbij is sprake van een teelt met gezonde en veilige  

arbeidsomstandigheden, die geen milieubelastende reststoffen achterlaat.
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*  Nader uit te werken aan  

de hand van het plan van  

aanpak Gezondheid & Geluk.

*  Nader uit te werken aan de hand van het  

plan van aanpak Gezondheid & Geluk.

Glastuinbouw Nederland is gestart met een eerste aanzet om tot een plan van aanpak Gezondheid & Geluk te komen, waarin onder andere  

de behoefte, het doel, de regie en coalitiepartners, financiën en de personele inzet worden opgenomen. In de bestuursvergaderingen wordt  

met regelmaat de voortgang gedeeld en besproken.

SPEERPUNTEN

AMBITIE

VERSTERKING TUSSEN TEAMS LEDEN & RELATIES

*  Nader uit te werken aan  

de hand van het plan van  

aanpak Gezondheid & Geluk.

Gezondheid & Geluk

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl

Nader uit te werken aan de hand van het 

plan van aanpak Gezondheid & Geluk.
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1  Verbeteren van de verbinding 

tussen het innovatiepro-

gramma Kas als Energiebron 

(Team Energie) en de      

gewasgroepen via een  

nieuwe structuur.

2  Gebiedsgerichte aanpak 

plantgezondheid starten,  

in samenwerking met het 

Team Plantgezondheid en  

de regio’s.

3  Met het Team Communicatie 

samenwerken om leden te 

voorzien van informatie die 

meer vanuit de wens van  

de ontvanger (leden) is  

ontstaan.

4  Met het Team Arbeid samen-

werken om Arbeid te agenderen 

bij de gewasgroepen.

1  Start maken met de gebiedsgerichte en gewasoverstijgende aanpak 

plantgezondheid (biodiversiteit).

2  Contacten met stakeholders (teeltbegeleiders, onderzoekers en  

toeleveranciers) verbeteren en verbreden, ter versterking van de  

positie van de netwerkcoördinatoren binnen de gewasgroepen.

3  Toegankelijk maken van informatie om leden beter te kunnen  

informeren en feedback te kunnen krijgen van telers (meer focus  

op ontvangen dan op zenden).

4  Leden beter informeren over het proces van belangenbehartiging  

door uit te leggen hoe resultaten zijn behaald en waarom doelen  

soms niet zijn bereikt.

5  Arbeid op de agenda zetten van de gewasgroepen (arbeidsveiligheid  

en hygiëne).

6  Voor ieder gewas wordt met de Landelijke Commissie een actieplan 

gemaakt met daarin de voorziene route naar oplossingen. 

Glastuinbouw Nederland wil het grootste onafhankelijke gewasnetwerk zijn voor ondernemers en stakeholders in de glastuinbouw,  

waar effectieve gewasgerichte kennisontwikkeling en –uitwisseling de hoogste prioriteit heeft. 

SPEERPUNTEN

AMBITIE

VERSTERKING TUSSEN TEAMS LEDEN & RELATIES

•   Contactpersonen beter  

aansluiten op de  

ondernemersgroepen.

•   Samenwerking met teelt- 

begeleiders verbeteren door 

het contact met hen te onder-

houden en hun tegelijkertijd 

te bewegen ons een podium 

te geven om te spreken.

•  Het veld van onderzoeks- 

instellingen verbreden met 

bijvoorbeeld toeleveranciers.

•  Meer sectoroverstijgende  

activiteiten tussen de  

potplanten, snijbloemen, 

glasgroente en houtig zacht 

fruit onder glas, organiseren 

voor leden.

Netwerk

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl

Het telen van bloemen, planten en groenten binnen de beschermde  

omgeving van de kas vindt op een innovatieve en maatschappelijke  

verantwoorde manier plaats. 
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Brabant / Zeeland

Friesland / NOP / Overijssel

Groningen / Drenthe

Gelderland

Limburg

Noord-Holland

Zuid-Holland

Regio’s Glastuinbouw Nederland

1  Iedere regiocoördinator gaat 

met de netwerkcoördinator 

van de belangrijkste  

gewassen in de betreffende 

regio de kennisuitwisseling 

intensiveren.

2  Samen met team Communicatie 

gaan de regiocoördinatoren 

de relevante lokale media in 

beeld brengen.

3  Met de teams Ruimte,  

Energie en Water werken de 

regiocoördinatoren aan de 

verduurzamingsaanpak, met 

specifieke aandacht voor  

solitair gelegen bedrijven.

4  De regionale aanpak van het 

arbeidsmarktbeleid wordt 

uitgewerkt met team Arbeid.

5  Met de netwerk coördinatoren 

en het team Plantgezondheid 

wordt gewerkt aan een Plan 

Biodiversiteit & Bermbeheer. 

6  Samen met de relatiebeheerder 

een aanpak voor ledenwerving 

opzetten.

1  Behoeften aan ontwikkelingsruimte van ondernemers vertalen naar en 

verankeren binnen de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies 

(regionaal maatwerk).

2  Beschikbaar houden van voldoende kwalitatief hoogwaardig  

glastuinbouwareaal.

3  Mobiliseren, motiveren en stimuleren van ondernemers(groepen)  

tot en faciliteren bij regionale projecten ter verduurzaming van de  

bedrijven met name op het gebied van de energie en water. 

4  Samen met partners werken aan een regionaal arbeidsmarktbeleid  

en projecten om de aantrekkingskracht van de sector als werkgever  

te vergroten en in de vraag naar personeel te voorzien. 

5  Vergroten van de tevredenheid en betrokkenheid van de leden  

in de regio met Glastuinbouw Nederland.

Glastuinbouw Nederland wil samen met de regionale bestuurders en ondernemers komen tot verduurzaming van de glastuinbouwregio’s, 

het vergroten van politiek en maatschappelijk draagvlak en het versterken van de (economische) positie van de glastuinbouw in de regio,

rekening houdend met de lokale omstandigheden.

SPEERPUNTEN

AMBITIE

VERSTERKING TUSSEN TEAMS LEDEN & RELATIES

•   Om de betrokkenheid van de 

leden te vergroten, wordt het 

aantal activiteiten ‘op het  

bedrijf’ vergroot. In 2020 

wordt het programma 

‘SjaakindeRegio’ gecontinueerd 

voor zowel leden als niet-leden. 

•   Verbeteren van de informa-

tievoorziening naar de regio 

en richting Glastuinbouw 

Nederland.

•   Verbindingen leggen met  

onderwijsinstellingen en  

andere relevante stakeholders 

voor het opzetten van een  

regionaal arbeidsmarktbeleid.

•   Onderhouden regionaal  

netwerk.

Regio’s

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl

De lokale glastuinbouw kan regionale uitdagingen aangaan op het  

gebied van klimaatadaptatie, energieverduurzaming, biodiversiteit, etc. 

Team Regio zet zich in om de maatschappelijke waardering en het  

politieke draagvlak voor de regionale glastuinbouwsector  

en – ondernemers te vergroten.
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KERNBOODSCHAP

1  Eén keer per kwartaal brengt 

het Team Communicatie  

voor de thema’s, regio’s en  

gewassen de issues en  

kansen in beeld samen met 

de betreffende coördinator. 

1  Werken aan de voortdurende verbetering van de beeldvorming over  

de glastuinbouw door actieve pr-inzet en adequaat te reageren.

2  Bestaande communicatiemiddelen interactief inzetten om onder leden 

en stakeholders de betrokkenheid bij onze organisatie en het inzicht 

met nadruk op actuele issues te vergroten.

3  Optimaliseren van de huidige informatie- en kennisoverdracht via de 

eigen mediakanalen door nadrukkelijk vanuit Glastuinbouw Nederland 

te praten en de autoriteit van specialisten en coördinatoren te  

benadrukken. Dit vraagt om duidelijke afspraken met hen over  

aanleveren van content t.b.v. onze nieuwsvoorziening.

4  Het huidige pakket aan communicatiemiddelen tegen het licht  

houden en waar nodig aanvullen of vernieuwen met prikkelende / 

aansprekende initiatieven. 

5  Werken aan Verantwoorde Glastuinbouw 2.0 waarbinnen Gezondheid  

& Geluk een duidelijke positie krijgt.

Glastuinbouw Nederland wil autoriteit zijn op het gebied van de glastuinbouw door zichtbaar te zijn binnen en buiten de sector, duidelijke 

en transparante argumentatie te bieden en rekening te houden met de gevoeligheden in de samenleving.

SPEERPUNTEN

AMBITIE

VERSTERKING TUSSEN TEAMS LEDEN & RELATIES

•   Om de communicatie-ambitie 

te realiseren en ook vanuit 

het team Communicatie 

een sterkere verbinding te 

realiseren met de achterban 

wordt een Ondernemersgroep 

Communicatie opgezet.

•   Minimaal zes keer per jaar 

benadert het team Commu-

nicatie haar perscontacten 

(regionaal / landelijk) met 

een ontwikkeling uit de  

glastuinbouw, die te koppelen 

is aan een maatschappelijk 

thema / actualiteit.

Communicatie

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl

De Nederlandse glastuinbouw werkt aan vergroening van de productie  

en aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering binnen een circulaire 

kas, een kas waar groente, bloemen en (pot)planten worden geteeld  

binnen een duurzaam systeem met aandacht voor mens, milieu en  

omgeving. Team Communicatie vertaalt hiervoor de opgestelde frames 

van de themateams in boodschappen en plannen om de publieke opinie 

te voeden en te beïnvloeden.
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