
 

   

Wil jij werken in een sector die met haar producten en innovaties bijdraagt aan het geluk 
en de gezondheid van mensen overal ter wereld? Wil jij de samenleving duurzamer maken 
en invloed hebben op maatschappelijke uitdagingen? Streef je ernaar om zaken in 
samenhang te regelen en te komen tot een evenwicht in je netwerk? Raak jij geïnspireerd 
door onze visie en missie Verantwoorde Glastuinbouw en kun jij anderen ermee inspireren? 
Ben je daarnaast enthousiast, nauwkeurig en weet je van aanpakken? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 
 
Glastuinbouw Nederland is op zoek naar een 
 

Netwerkcoördinator (1,0 fte) 
 
Als netwerkcoördinator schep je continu randvoorwaarden waardoor de aangesloten leden 
in je landelijke netwerk zo optimaal mogelijk kunnen ondernemen als het gaat om de 
collectieve knelpunten op het gebied van Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & 
Omgeving. Hierbij krijg je de verantwoordelijkheid over een aantal gewasgroepen. 
Daarnaast weet je groepen en individuele telers te enthousiasmeren en te motiveren voor - 
en te overtuigen van - het nut en de noodzaak van de activiteiten van Glastuinbouw 
Nederland. 
 
Werkzaamheden 

 Je vertaalt de behoeften van leden naar de organisatie en vice versa. 
 Je maakt daarbij bewuste keuzes en je stelt de juiste prioriteiten voor de 

organisatie en het netwerk. 
 In samenwerking met ondernemers, toeleveranciers en onderzoeksinstellingen 

initieer, stimuleer en faciliteer je collectieve kennisontwikkeling en -uitwisseling. 
 Je pakt collectieve problemen in de sector of van een gewasgroep op. 
 Je signaleert en analyseert maatschappelijke trends, kansen en bedreigingen voor 

de sector. 
 Je legt verbanden tussen verschillende ondernemerscollectieven en je initieert, 

coördineert en organiseert op het juiste moment (bestuurlijke) bijeenkomsten. 
 Je draagt zorg voor een goede interne afstemming en samenwerking met je collega 

netwerkcoördinatoren en de themaspecialisten. 
 Je rapporteert aan en werkt samen met de coördinator Ondernemersnetwerken. 

 
Wij vragen 
Je beschikt over uitstekende communicatieve  en organisatorische vaardigheden, bent 
sterk omgevingsbewust en hebt een betrokken en sociaal vaardig karakter. Je weet 
overzicht in je werk te creëren en op goede wijze prioriteiten te stellen. Je durft nee te 
zeggen op een respectvolle manier. Daarnaast bezit je minimaal een HBO opleiding en heb 
je bij voorkeur ervaring binnen de agrarische sector. 
 
Wat bieden wij jou? 
Glastuinbouw Nederland biedt jou een zeer zelfstandige functie met volop ruimte voor 
eigen ontplooiing en initiatief. De organisatie kent een informele bedrijfscultuur en een 
hoge betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie en hun werk. De 
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. 
 
Meer informatie 
Heb je naar aanleiding van deze vacature inhoudelijke vragen, neem dan contact op met 
Annelies Hooijmans, e-mail ahooijmans@glastuinbouwnederland.nl, telefoon 06 225 150 

https://www.glastuinbouwnederland.nl/glastuinbouw/verantwoorde-glastuinbouw/
mailto:ahooijmans@glastuinbouwnederland.nl


 

   

20. Je motivatie en cv kun je tot 20 februari 2023 sturen naar Simone van Dijk, e-mail 
svandijk@glastuinbouwnederland.nl. 
 
Over Glastuinbouw Nederland 
Glastuinbouw Nederland is dé ondernemersorganisatie van de glastuinbouw. Wij 
vertegenwoordigen ruim 80% van het totale glastuinbouwareaal in Nederland. De 
glastuinbouw is een innovatieve sector. Door dit sterke innovatieve vermogen is de 
Nederlandse glastuinbouw in staat de wereld te voeden met gezonde en smaakvolle 
groenten en te voorzien van kwalitatief hoogwaardige bloemen en planten, die bijdragen 
aan een gezonde en gelukkige levensstijl. 
 
Kassen zijn op weg gesloten productie-ecosystemen te worden, circulaire kassen. De 
samenleving profiteert van deze innovaties. Zo werken ondernemers aan alternatieve 
energiebronnen, waarmee ook woonhuizen worden verwarmd. De sector zorgt voor droge 
voeten bij hevige regenval. Ook maken we planten weerbaar en sluiten we de 
waterkringloop om vervuiling richting sloten te voorkomen. 
 
Verantwoorde Glastuinbouw 
De missie en visie van Glastuinbouw Nederland zijn verwoord in de toekomstrichting 
‘Verantwoorde Glastuinbouw’ waar glastuinbouwondernemers - verenigd in Glastuinbouw 
Nederland - gezamenlijk met stakeholders werken aan een glastuinbouwsector die 
verantwoord, omgevingsbewust en toekomstbestendig is door te werken aan vergroening 
en verduurzaming met behoud van financieel rendement binnen de glastuinbouwsector. 
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