
GO GO 
GREENHOUSE!

Binnen het project Go Go Greenhouse, een initiatief 

van Glastuinbouw Nederland dat financieel mogelijk 

wordt gemaakt door Colland, nemen ondernemers en 

managers in de glastuinbouw de scholieren in hun bedrijf 

onder andere mee voor een rondje langs alle onderdelen 

van het bedrijf. Veel scholieren hebben geen weet van wat 

zich allemaal afspeelt op een tuinbouwonderneming. Dat 

de organisatie bestaat uit denkers en doeners op het gebied 

van logistiek, marketing, HRM, sales, ICT, techniek, klimaat, 

communicatie en research, is een ontdekking en eye opener. 

Het is meer dan een zaterdagbaantje en een gewas in een 

kas. Dit zou wel eens iets kunnen zijn voor later, voor een 

serieuze baan, voor een eigen loopbaan. Zo ging het in elk 

geval bij Kevin (31) en zo hoopt hij dat het gaat bij andere 

jongens en meisjes.

Hoezo inspirerend?
“Veel scholieren zijn nog zoekende. Ze weten nog niet heel 

goed wat ze leuk vinden. Ik weet het van mezelf maar al 

te goed. Toen ik hier voor een bijbaantje kwam zat ik op 

de opleiding Ondernemer Groothandel, niveau 4. Toen ik 

daarmee klaar was, meldde ik me aan voor een carrière bij 

de marine. Ik kwam erachter dat lang van huis zijn, me niet 

gelukkig maakte en besloot na twee jaar om af te zwaaien. 

Dat was het moment waarop de tuinbouw weer in beeld 

kwam. Ik belde opnieuw met OK Plant, kon direct komen 

en nu, tien jaar later, denk ik, ik ga hier nooit meer weg. Ik 

KEVIN (31) – OK PLANT

Als scholier klopte Kevin Hendriks op zijn vijftiende aan voor een baantje in de 
orchideeënkassen van OK Plant in Naaldwijk. Een nieuwe wereld voor hem, want hoewel 
hij afkomstig is uit Monster, zijn geen tuinbouwroots te bekennen. Zonder dat hij het 
doorhad, werd toen de kiem gelegd voor zijn liefde voor de sector. Zijn eigen ervaring zet 
Kevin nu in om andere scholieren te inspireren voor het werk in de kassen. Het project Go 
Go Greenhouse van Glastuinbouw Nederland helpt hem daarbij.

heb fantastisch mooi werk, ik kan me hier ontplooien, heb 

groeimogelijkheden en zie volop kansen en uitdagingen. In de 

kassen, tussen de planten, met de productiemedewerkers, 

daar liggen voor mij de mogelijkheden. Als personeelsplanner 

en teamleider ben ik volledig bezig op de werkvloer. Ik ben 

eindverantwoordelijk voor ongeveer 100 mensen in de organi-

satie en verdeel mijn tijd en aandacht over drie vestigingen. 

Daarnaast begeleid ik stagiaires en daag ik scholieren uit om 

bij ons aan de slag te gaan. Hoe leuk en veelzijdig het werk 

is, ervaar ik nog elke dag. Natuurlijk kun je ook op je plek 

zijn in een baan op kantoor. Ik merk dat veel scholieren dat 

toch meer zien zitten dan werk in de productie. Vooral een 

functie in de sales spreekt tot de verbeelding. Het is jammer 

dat er zo hardnekkig negatief wordt gedacht over werken in 

de kassen. Het imago dat maar blijft voortbestaan over dat 

productiewerk staat voor zwaar, vies en lange dagen maken. 

Ik kan je verzekeren dat dat beeld niet klopt. Mechanisa-

tie, automatisering en digitalisering hebben veel handwerk 

overgenomen. Het is een ultramoderne bedrijfsvoering. De 

ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Het zorgt 

voor dynamiek op de werkvloer en zet aan tot creativiteit. 

Het biedt daardoor ook ruimte voor carrièremogelijkheden.”

Wat is er interessant aan?
“Ik hou van de snelheid, de drang om te vernieuwen, de 

energie om vooruit te gaan, de durf om te investeren, de 

veerkracht van de mensen. In ons bedrijf met drie vestigingen, 

voel ik veel vertrouwen en openheid onder elkaar. De menta-

liteit en sfeer zijn goed. Het is een bedrijfscultuur waarin ie-

dereen gestimuleerd wordt kansen te pakken. Ik ben ambitieus 

en kan hier nog wel een tijdje vooruit. Momenteel ben ik bezig 

om te zorgen dat we corona-sneltesten in huis hebben, zodat 

medewerkers getest kunnen worden als ze klachten hebben. 

Ook heb ik gezorgd voor 1,5 meter maatregelen in de kantine, 

looproutes en het dragen van een mondkapje als iemand zich 

door het bedrijf begeeft.”

Wat moeten scholieren weten over de tuinbouw?
“Door ze te laten zien welke processen er zijn, krijgen ze een 

completer beeld van het bedrijf en van de tuinbouwsector. Ik 

zie het als een persoonlijke missie om scholieren hierin rond 

te leiden. Om ze inzicht te geven in de bedrijfsvoering zodat 

ze zelf kunnen vaststellen hoeveel verschillende ‘volwassen’ 

banen en functies een bedrijf te bieden heeft. Het kan ze hel-

pen bij het maken van (studie)keuzes en ook draagt het bij aan 

het vormen van een onderbouwde mening over de sector. Ze 

zullen verwonderd zijn over de gevarieerdheid en de dynamiek 

van de glastuinbouw en gemotiveerd worden om er deel van 

uit te maken. En als ze voor een andere richting kiezen, dan 

zullen ze ambassadeur kunnen zijn en anderen –hun broers, 

zussen en vrienden- over de mogelijkheden vertellen.” 

1312

K A S M A G A Z I N E - 2 0 2 0 - 0 4K A S M A G A Z I N E - 2 0 2 0 - 0 4


