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Kijk in de kas

Op bezoek bij Zentoo

In een nieuwe editie van Kijk op Glas 
neemt Jacco Vooijs, voorzitter Glas-
tuinbouw Nederland regio Westland, 
ieder seizoen een kijkje achter de 
schermen bij een glastuinbouwon-
dernemer in het Westland. Dit keer 
waren we welkom bij Zentoo. De 
heren Martien Middelburg (financi-
eel directeur) en Edwin Steenbergen 
(algemeen directeur) stonden ons te 
woord en gaven ons een kijkje in de 
Zentoo keuken.

door Marjolein Elgers

Martien Middelburg van kwekerij 
Leen Middelburg Chrysanten is een 
derde generatie kweker. Martien 
werkt sinds 1992 bij kwekerij Mid-
delburg. De vierde generatie staat al 
klaar voor opvolging. Opa Middel-
burg startte met groenten. Martien: 
“Toen ik bij Middelburg startte zaten 
er drie broers en hun vader in het 
bedrijf dat zo’n 9 hectare telde. In de 
afgelopen jaren is er veel geld en tijd 
gestoken in organisatie, innovatie, 
personeel en teelt. Kwekerij Middel-
burg was op een gegeven moment 
een van de grotere kwekers in Chry-
santen. Omdat Kwekerij Middelburg 
wilde blijven professionaliseren en 
er al veel geld geïnvesteerd was in 
nieuwbouw (Chrysanten kweken 
is een intensieve teelt) is het idee 
ontstaan om verder te gaan in een 
samenwerkingsverband. Nog steeds 
verder groeien, maar dan samen met 
andere kwekers” en in een grotere en 
professionele organisatie.

Ontstaan van Zentoo
Het idee van een samenwerkingsver-
band zagen meer kwekers zitten. Mar-
tien: “Op een gegeven moment was er 
een aantal  kwekers geïnteresseerd 

in zo een samenwerkingsverband. 
We hebben toen een jaar lang inten-
sief met elkaar gesproken  over wat 
onze bedoeling was, waarna er werd 
geëvalueerd. De vraag was: wie ziet 
verregaand samenwerken echt zit-
ten? Daarna bleven er vier bedrijven 
over waarmee in 1997 het samenwer-
kingsverband is opgezet”. Het initia-
tief van dit samenwerkingsverband 
lag bij van Uffelen Flowers en  Mid-
delburg Chrysanten. Hier ging een 
jaar voorbereiding aan vooraf. Mar-
tien geeft aan wat de belangrijkste 
discussiepunten waren: “Niet alleen 
het doel van de samenwerking maar 
ook vooral de inhoud en niet te ver-
geten de naam. Dit was soms een hin-
dernis voor de al gevestigde namen 
in de sierteelt. Voor sommige  be-
drijven was het erg moeilijk om hun 
naam op te geven en over te stappen 
op een geheel nieuwe naam”. Zentoo 
startte met zo’n 25 hectare. Momen-
teel bestaat Zentoo uit 12 deelnemen-
de ondernemers en bestrijkt zo’n 90 
hectare. 

Kwaliteit en assortiment altijd 
voorop
De kwaliteit van de Chrysanten be-
vindt zich op een constant hoog ni-
veau. Hiervoor heeft Zentoo een eigen 
kwaliteitscontroleur. Deze kwaliteits-
controleur geeft aan wat de norm is 
en daar moet iedere individuele teler 
aan voldoen. Dit kwaliteitsniveau 
wordt het hele jaar gehandhaafd. 
Wordt de norm niet gehaald, dan 
worden de Chrysanten niet onder de 
naam Zentoo verkocht maar onder 
een ander label. 
De groothandel is voor Zentoo de be-
langrijkste klant. Edwin: “De Chry-
santen vinden uiteindelijk hun weg 
naar o.a. Rusland, Engeland, Duits-

land, Oostenrijk en Zwitserland. Er 
wordt daarbij gericht gestuurd op 
een goede spreiding over de afzet-
gebieden, om risico’s op de afzet en 
prijsvorming zo goed mogelijk te be-
heersen”.   
Binnen Zentoo bestaat een assorti-
mentscommissie waar het proces 
van keuzes maken begint. Een goed 
assortiment op zowel kleur en soort 
(pluis, tros en santini) is van groot be-
lang. Er is dan ook nauw contact met 
de veredelaars en handelaren, om ook 
continu nieuwe soorten Chrysanten 
binnen Zentoo te krijgen en af te zet-
ten.

Zentoo in de praktijk
Martien: “Wanneer kwekers zich 
aansluiten bij Zentoo vindt er geen 
juridische fusie plaats. De leden ope-
reren niet binnen één vennootschap, 
maar profiteren wel van de in- en ver-
koopkracht en de professionele orga-
nisatie van het geheel. De individuele 
kwekers zijn lid van Zentoo, maar be-
houden hun individuele exploitaties. 
Zentoo opereert wel als één bedrijf 
naar buiten, ook verkoop technisch 
gezien. Ook al zitten er 19 verschil-
lende locaties achter”. 
Edwin legt uit : “Kwekers betalen 
bij aanvang van het lidmaatschap 
een ‘entree fee’ voor de waarde van 
het Zentoo concept op basis van hun 
areaal.” Vervolgens wordt er gewerkt 
met een verrekening systeem waar-
door het niet uitmaakt welk soort 
een kweker teelt. Per soort wordt de 
bedrijfseconomische kostprijs bere-
kend. Omdat elke productielocatie an-
ders is, worden er een aantal correc-
tiefactoren toegepast. Het resultaat 
dat vervolgens wordt behaald, wordt 
via een verdeelsleutel over alle leden 
verdeeld, waarbij ondernemerschap 
een heel  belangrijke rol blijft spelen. 
Een ondernemer blijft binnen het 
Zentoo model verantwoordelijk voor 
zijn individuele bijdrage aan het col-

lectief. “Onderling vertrouwen en 
transparantie is in een dergelijke sa-
menwerking van groot belang” aldus 
Edwin. 

Win-win 
Nieuwe kwekers die zich aanmelden 
bij Zentoo worden het eerste jaar in-
gezet als leverancier. Edwin: “Men 
kan dan wennen aan alle processen 
die er zijn binnen Zentoo en vervol-
gens kan de slag worden gemaakt 
naar officieel lidmaatschap”. De bin-
ding tussen het bedrijf Zentoo en haar 
leden is heel sterk. De heersende cul-
tuur is dat men niet alleen zelf beter 
wil worden van het concept, maar 
dat de ondernemers ook Zentoo als 
geheel beter willen maken. Er moet 
dus sprake zijn van win-win. 
Martien: “Lid worden van Zentoo is 
echt een strategische keus voor een 
bedrijf. Het zijn vooral ondernemers 
die echt vooruit willen en echt onder-
nemer zijn in hart en nieren.”  

Toekomst
Naar de toekomst kijkend is het uit-
eindelijke doel van Zentoo om door 
te groeien naar 125 hectare. Edwin: 
“De gedachte is dan om in de sub-
segmenten pluis, tros en santini zo’n 
30 tot 35% van het productie areaal 
in Nederland in handen te hebben. 
Uiteraard wordt er ook naar toekom-
stontwikkelingen van individuele le-
den gekeken. Zo kan het samengaan 
van individuele leden een optie zijn 
om toekomstbestendig te blijven. Ui-
teraard kunnen leden ook individueel 
uitbreiden”. 
Verantwoord (duurzaam) telen staat 
bij Zentoo centraal. Er wordt gewerkt 
met biologische bestrijding (natuur-
lijke vijanden tegen plagen in het 
gewas), duurzame energie en er is 
recent in samenwerking met een ver-
pakkingsbedrijf een composteerbare 
hoes geïntroduceerd.

Van links naar rechts: Jacco Vooijs, Edwin Steenbergen en Martien Middelburg.  Foto: GW

Betrokken bestuurders en medewerkers van Glastuinbouw Nederland, Kasgroeit 
en Stigas bij de pilot.  Foto: GW

Fruitschaal in de klas heeft 
positieve invloed op fruit-
consumptie kinderen
Nederlandse kinderen eten te weinig 
groenten en fruit. Een fruitschaal in 
de klas kan al helpen om kinderen te 
leren meer fruit te eten.
Het door de Europese Unie gefinan-
cierde EU-Schoolfruitprogramma, 
dat sinds 2011 loopt, heeft als doel 
kinderen te verleiden meer groenten 
en fruit te eten. Via dat programma 
krijgen deelnemende scholen 20 we-
ken lang groenten en fruit voor de 
leerlingen. Het idee is dat kinderen 
zo gestimuleerd worden vaker fruit 
te eten. Maar werkt het ook? Welke 
factoren zorgen dat kinderen meer 
fruit gaan eten. De Wageningse mas-
terstudente Annelies Hansen voerde 
in het kader van haar studie een on-
derzoek uit.

Uit het verslag van dat onderzoek 
blijkt dat er veel manieren zijn om 
fruitconsumptie te beïnvloeden. 
Zichtbaarheid van een fruitschaal 
helpt, ook de vrijheid om zelf wat te 
pakken op het moment dat je er zin 
in hebt, heeft een positieve invloed. 
Hongergevoel en smaakvoorkeuren 
spelen natuurlijk ook een rol. En de 
leraren in de klas kunnen een belang-
rijke rol spelen.
Duidelijk is in ieder geval dat het 
plaatsen een fruitschaal in de klas 
een heel simpel manier is om de fruit-
consumptie te stimuleren. Je zou het 
effect kunnen versterken door gericht 
instructie aan leraren te geven.

Bron: groen kennisnet

Samenwerking binnen 
Afsprakenkader Emissieloze 
kas voortgezet
De besturen van het Afsprakenkader 
Emissieloze kas zetten hun samen-
werking nog vier jaar voor. De ge-
meenten Westland, Lansingerland, 
Zuidplas, Waddinxveen, Midden-
Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Glas-
tuinbouw Nederland – regio Zuid-
Holland, het Hoogheemraadschap 
van Schieland en Krimpenerwaard en 
het Hoogheemraadschap van Delfland 
blijven dus ook de komende jaren ge-
zamenlijk aan een verbetering van 
de waterkwaliteit werken. Er is in 
het Afsprakenkader Emissieloze kas 
afgesproken dat emissies vanuit de 
glastuinbouw in 2027 teruggebracht 
zijn tot bijna nul voor nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen.
In deze aanpak wordt nadrukkelijk de 

samenwerking gezocht, vanuit de sa-
menwerkende partijen met de telers 
uit het Oostland en Westland. Door 
het verrichten voor meer metingen 
door de waterschappen, het bezoeken 
van de bedrijven en het uitwisselen 
van informatie zijn er goede resul-
taten behaald in het terugdringen 
van de emissies. Vanuit de gemeen-
ten wordt ook bij het verlenen van 
vergunningen de water gerelateerde 
zaken nadrukkelijk ter sprake ge-
bracht. Ook de actie Schone Kast, 
waarbij overtollige gewasbescher-
mingsmiddelen worden opgehaald 
bij de teeltbedrijven, is onderdeel van 
de aanpak. De provincie Zuid-Holland 
is ambtelijk bij het Afsprakenkader 
betrokken.

Samen sterk voor inzetbaarheid in de glastuinbouw 
Donderdag 2 mei gaven Glastuin-
bouw Nederland, Kasgroeit en Stigas 
het startschot voor een pilot waarbij 
Kasgroeit en Stigas gezamenlijk glas-
tuinbouwbedrijven gaan ondersteu-
nen bij het versterken van duurzame 
inzetbaarheid. De komende tijd wor-
den vijf bedrijven bezocht waarbij 
opleiden, preventie, vitaliteit en vei-
lig werken centraal staan. Deze pilot, 
geïnitieerd door Glastuinbouw Ne-
derland, heeft als doel om de samen-
werking tussen Kasgroeit en Stigas te 
vergroten waardoor de ondersteuning 
aan de ondernemer meer maatwerk 
oplevert.

Goed werkgeverschap is noodzakelijk 
om personeel te boeien en te binden. 
Glastuinbouw Nederland faciliteert 
haar leden bij de invulling van goed 
werkgeverschap. Dit gebeurt o.a. door 
instrumenten, regelingen en organi-
saties - al dan niet in samenwerking 

met anderen - te ontwikkelen, op te 
richten en aan te sturen. Dit wordt 
veelal gefinancierd met de Colland-
premie die alle bedrijven in de glas-
tuinbouw betalen. Kasgroeit en Stigas 
zijn daar voorbeelden van, zoals Col-
land dat zelf ook is.

Door schaalvergroting, specialisatie, 
internationalisering en krapte op de 
arbeidsmarkt wordt goed personeels-
beleid een voorwaarde. Kasgroeit en 
Stigas werken aan een goede match 
tussen bedrijven en medewerkers, zo-
dat ook in een snel veranderende om-
geving gezond, productief en met ple-
zier kan worden gewerkt. Glastuin-
bouw Nederland is dan ook blij met 
de intensive samenwerking tussen 
Kasgroeit en Stigas. Ondernemers 
worden immers steeds kritischer en 
de behoefte aan maatwerk groeit, wat 
eisen stelt aan de uitvoering.

Rooster van 
aftreden

Het huidige 
bestuur van 
Glastuinbouw 
Westland, is 
nu zo’n drie 
jaar geleden 
begonnen met 
vijf onderne-
mers in het be-

stuur en Jacco Vooijs als voorzit-
ter. Een aantal van de bestuurs-
leden komen vanuit de Tuinbouw 
Jongeren Westland (TJW). Een 
leerpunt vanuit de tijd in het be-
stuur van TJW was het opstellen 
van een rooster van aftreden. Dit 
omdat de ondernemers uit het 
vroegere bestuur inmiddels een 
vriendengroep was geworden. 
De bestuursvergaderingen van 
de TJW vonden altijd plaats in de 
avond, waarna iedere vergade-
ring gezellig gezamenlijk werd 
afgesloten (onder het genot van 
een drankje) en iedereen door 
deze gezelligheid in het bestuur 
wilde blijven. Nu dreigt het in het 
huidige bestuur van Glastuin-
bouw Westland, dezelfde kant op 
te gaan. Al lijkt dit voornamelijk 
te komen door het geoogste 
succes. In de loop der tijd heeft 
dit bestuur op diverse gebieden 
zaken in gang gezet, waar nu de 
vruchten van worden geplukt. 
Hopelijk volgen er nog veel meer 
successen voor dit bestuur. 
Dergelijke successen kunnen 
alleen bereikt worden met een 
goed functionerend bestuurs-
orgaan. En ik vind dat dit dik in 
orde is. Met de huidige bestuurs-
leden zijn de vergaderingen altijd 
nuttig, zinvol, constructief en 
slagvaardig. Naast de maan-
delijkse vergadering heeft het 
bestuur om de maand een zoge-
noemd BOT-overleg; Benen Op 
Tafel - overleg. Hierbij worden 
drie of vier ondernemers uitge-
nodigd voor een gezamenlijke 
lunch met ons bestuur. Er worden 
Westlandse en landelijke thema’s 
besproken en er wordt gevraagd 
naar de visies van de uitgenodig-
de ondernemers op deze punten. 
Maar stilstand is achteruitgang. 
Daarom is het zeer belangrijk dat 
wij de huidige bestuurssamen-
stelling tegen het licht houden. 
En hier komt onze ervaring vanuit 
het TJW-bestuur weer om de 
hoek kijken; ook voor het bestuur 
van het Westland is een rooster 
van aftreden opgesteld.
Momenteel bestaat het bestuur 
uit een mix van jonge(re) on-
dernemers en wat meer ervaren 
ondernemers (die uiteraard jong 
van geest zijn). Daarnaast wordt 
gelet op de productgroep waarin 
de ondernemers opereren. Voor 
wat betreft de toekomst van ons 
bestuur zouden wij graag andere 
ondernemers kennis willen laten 
maken met onze manier van be-
sturen en hen laten ervaren hoe 
dit in de praktijk werkt. Zodat 
ook in de toekomst de successen 
niet uitblijven. 

René van Dop
Mede-eigenaar Vilosa
Bestuurslid 
Glastuinbouw Westland

Van 11 tot en met 14 juni ope-
nen 62 veredelaars op 31 loca-
ties in het Westland, Aalsmeer 
en het Duitse Rheinland West-
falen hun deuren om hun meest 
actuele aanbod aan potplanten 
en eenjarige zomerbloeiers te 
tonen aan telers, groothande-
laren en exporteurs vanuit de 
hele wereld.

Drie nieuwe deelnemers slui-
ten zich in 2019 aan bij de Flo-
werTrials; te weten; AllPlant 
Young Plants, DeCock Plants 
en Ramm Botanicals/Kalant-
zis Plants. De informatie over 
hun rassen en locaties zal deel 
uitmaken van de FlowerTrials 
promotieactiviteiten.

Exposanten uit het World Horti 
Centre zijn in 2019 allemaal op 
een nieuwe locatie te vinden. 
Queen en Van den Bos delen 
met Sakata de Demokwekerij 
Westland aan de Zwethlaan in 
Honselersdijk en Schoneveld 
exposeert samen met Selecta 
one en VWS Flowerbulbs op 
kwekerij P. van Geest in Maas-
land. Prudac and DHMI zijn 
hier ook te vinden, waardoor 
deze laatste cluster vijf deel-
nemers telt. Dümmen Orange 
heeft aangekondigd dat het 
bedrijf de FlowerTrials-locatie 
in het Westland inruilt voor de 
eigen vestiging in De Kwakel 
(regio Aalsmeer).

Bron: flowertrials.com

FlowerTrials; een must 
voor professionals uit 
de groene sector
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De makelaars met een andere aanpak
• Aan- en verkoop
• Reconstructie
• Onteigening
• Taxatie en advies


