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Een korte terugblik

2014

✓ Samenwerkingsverband LTO Glaskracht Nederland is opgericht;

✓ Lidmaatschap blijft bij ZLTO, LLTB of LTO Noord Glaskracht.

2018

✓ Leden wensen herijking samenwerkingsovereenkomst;

✓ Modernisering LTO Nederland;

✓ Moderniseringstraject met ondernemersgroep wordt gestart;

✓ Uitgangspunten: verhogen betrokkenheid leden, efficiënte inzet van 

mensen en middelen, meer lean en mean.  



Een nieuwe vereniging

2019

✓ LTO Glastuinbouw Nederland wordt juridische entiteit met als doel 

uniformiteit en harmonisatie van de belangenbehartiging van, voor en door 

ondernemers in de glastuinbouw;

✓ Intensieve ondernemersparticipatie; 

✓ Dubbellidmaatschap bij Glastuinbouw Nederland en LLTB (ZLTO; LTO Noord)

✓ Eén landelijke contributiesystematiek;

✓ Intensieve regio-ondersteuning;

✓ Zichtbaarheid en activiteiten onder Glastuinbouw Nederland in regio





Een nieuwe vereniging

Ledenraad
2 leden uit Limburg Marcel 

Dings
Stan Wijnen 

Landelijk bestuur
1 lid uit Limburg

Jean Aerts

28

Gewascommissies
5 

Ondernemersgroepen
7

Regiobesturen



Ledenraad 

✓ Hoogste orgaan  

✓ Verantwoordelijkheid:

➢ Vaststellen begroting, contributie, 

jaarrekening, statuten

➢ Bestuurdersbenoemingen

➢ Strategische beleidszaken

✓ 15 leden, 2 ledenraadsleden uit regio Limburg 



Bestuur Glastuinbouw Nederland 

✓ Het besturen van de vereniging 

✓ Het geven van inhoud en (doen) uitvoeren 
van de sectorale belangenbehartiging 
glastuinbouw 

✓ Wordt gefaciliteerd door de werkorganisatie

✓ 9 bestuursleden (op termijn 5)
✓ 1 uit regio Limburg 

✓ Afspiegeling sectoren en regio’s

✓ Verdeling ondernemer-bestuurders en 
professioneel bestuurders



Regiobestuur Limburg 
Glastuinbouw Nederland 

✓ Voorheen bestuur LLTB vakgroep Bedekte teelten

✓ Verantwoordelijk regionale en lokale 
glastuinbouw belangenbehartiging

✓ Gefaciliteerd met regio-ondersteuner

✓ Onderdeel van Glastuinbouw Nederland 

✓ Samenwerking en afstemming met LLTB

✓ Belangenbehartiging inrichten en 
invullen naar behoefte van regio



Samenwerking LLTB en LTO; 
krachten bundelen

LLTB 
✓ Krachtige positie in regionaal netwerk (semi-)overheden 

➢ Innovatie, economie en Brightclusters
➢ Water
➢ RO

✓ Relatiebeheer en dienstverlening (Arvalis)
✓ Intersectorale regionale- en lokale belangenbehartiging
✓ Sociale ondersteuning

LTO Nederland
✓ Intersectorale landelijke en Europese belangenbehartiging
✓ Gesprekspartner minister en ministeries 
✓ Samenwerking in LTO Plant en PDM



Ledenaantallen
Glastuinbouw Nederland 2018

1.300 leden
6.000 hectare



Een sterke sector



Kennis in je Kas

• Afbakening: gespecialiseerde glastuinbouw, incl. aardbei onder 

glas, maar excl. fruit en bomen onder glas, deels broeierij en 

buitenbloemen. Voor bedrijven boven 0,5 ha

• Wijze van financiering: Verbindend Verklaring via BO’s

(ingediend)

• Bedrag: € 350 per ha

• Hoofdlijnen onderzoeksprogramma’s zijn ondersteund

• Toekomstige aansturing: Programmaraad, 

ondernemersgroepen en BCO’s



Actualiteiten op onze vier thema’s



Water & Omgeving

Duurzame oplossingen

➢ Maximaal recirculeren

➢ Centrale zuivering en riolering 

Voorwaarden

➢ Goed gietwater

➢ Consistent beleid



Energie

Duurzame oplossingen

➢ Geothermie

➢ All-electric

➢ Warmtenetten

➢ Lokale biomassa

➢ Energiebesparende 

maatregelen

Voorwaarden

➢ Goede CO2-voorziening

➢ Opstellen gebiedsvisies



Plantgezondheid

Duurzame oplossingen

➢ Gezonde en sterke gewassen

➢ Biodiversiteit in en om de kas

➢ Duurzaam productie- ecosysteem 

in de circulaire kas

Voorwaarden

➢ Innovatieve veredeling

➢ Innovatieve maatregelen

➢ Medicijnkast



In 2030 telen we in de kassen gezonde, weerbare groenten, bloemen en planten in een 
biologisch ecosysteem, nagenoeg zonder residu en emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu. Voor de korte en middellange termijn is 
en blijft een adequaat pakket gewasbeschermingsmiddelen nodig. 

Visie Plantgezondheid 2030





Uitvoeringsprogramma
Plantgezondheid 2030

Healthy Plants, Healthy Planet

Vijfjarig programma => 60 miljoen

Inzet Glastuinbouw Nederland =>

transitietraject => uitvoering innovaties ‘Stelsel Groene 

Gewasbescherming Glastuinbouw’

➢ Ontwikkeling weerbare rassen en teeltsystemen 

➢ Laag-risico middelen

➢ IPM-integreerbare middelen en maatregelen

➢ Robuustere biologische bestrijders 



Arbeid

Duurzame oplossingen

➢ Gemotiveerde werknemers als 

ambassadeur

➢ “Be good and prove it”

Voorwaarden

➢ Professioneel personeelsbeleid

➢ “Soft skills” management

➢ Gecertificeerde huisvesting

➢ Toepassing cao 



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?



Arbeid 20 februari 2019



➢ Organisatie overleg Arbeid

➢ Arbeidsmarktbeleidsplan 2018 – 2020

➢ Speerpunten 2019

➢ Projecten

➢ Besteding Colland premie

➢ Cao

➢ Huisvesting

Onderwerpen



Arbeidsmarkt &
Onderwijs

cao

Onderhandelings-
delegatie

Fiscale zaken

Bestuur

Stuurgroep

Werkgroep WerkgroepWerkgroep
Link naar 

teeltgroepen 
en regio’s

Link naar 
teeltgroepen 

en regio’s

Link naar 
teeltgroepen 

en regio’s

Link naar 
teeltgroepen 

en regio’s

Structuur



✓ Werving

✓ Lobby

✓ PR en promotie

✓ Goed werkgeverschap

✓ Arbeidsmarkt en Onderwijs

✓ De arbeidsmarkt van de toekomst

6 speerpuntenplan



Premie-loonsom 600.000.000
Premie (0,81%) 4.800.000
Reserve 7.880.000

A-deel: algemeen (0,24%) 1.440.000
B-deel: projecten  (0,32%) 1.920.000
Seniorenregeling  (0,25%) 3.420.000

Besteding Colland premie



➢ Cao

➢ Wet Arbeidsmarkt in Balans 
(WAB)

➢ Huisvesting

➢ Bijeenkomst Werkgeverslijn 
land- en tuinbouw

Actualiteiten



Bedankt voor uw aandacht!

Peter Loef
Beleidsspecialist Arbeid

Vragen?


