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ALGEMEEN  

Glastuinbouw Nederland is dé ondernemersorganisatie van de glastuinbouw. Wij vertegenwoordigen 
ruim 70% van het totale glastuinbouwareaal in Nederland. De glastuinbouw is een innovatieve sec-
tor. Door dit sterke innovatieve vermogen is de Nederlandse glastuinbouw in staat de wereld te voe-
den met gezonde en smaakvolle groenten en te voorzien van kwalitatief hoogwaardige bloemen en 
planten, die bijdragen aan een gezonde levensstijl en geluk. 
 
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 ma-
ken we planten weerbaar en sluiten we de waterkringloop om vervuiling richting sloten te voorko-
men. Daarnaast levert de glastuinbouw banen voor ruim 74.000 mensen, een productiewaarde van 6 
miljard euro per jaar en een technologische impuls.  
 
MISSIE 
Ondernemers in de glastuinbouw willen een gezond, groen en toekomstgericht bedrijf. Glastuinbouw 
Nederland draagt hieraan bij met innovatie, kennis en het effectief beïnvloeden van beleidsmakers. 
Wij zorgen voor collectieve oplossingen voor een verantwoorde, financieel gezonde en toekomstbe-
stendige sector. Dit doen we door te anticiperen op externe toekomstige ontwikkelingen en van ons 
te laten horen in het publieke en politieke debat. Hierin stellen wij de belangen van onze leden cen-
traal. 
 
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 toe-
komstbestendig is door te werken aan vergroening en verduurzaming met behoud van financieel ren-
dement binnen de glastuinbouwsector. 
 
ORGANISATIESTRUCTUUR 
Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. Hierin wer-
ken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & 
Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s binnen het ondernemersnetwerk. De 
leden van Glastuinbouw Nederland hebben vanuit de netwerkstructuur direct invloed op de inhoud 
van het te voeren beleid en brengen rechtstreeks hun input.  
 
RESULTAATGEBIEDEN 

 Geeft sturing aan het programma Verantwoorde Glastuinbouw, draagt de ambities 
van dit programma zowel in- als extern uit om de ontwikkelingen in de sector en in 
de organisatie te monitoren.  

 Geeft richting aan de (bestuurs)visie, vertaalt deze in strategische doelstellingen en 
draagt deze koers uit naar leden en stakeholders. 

 Anticipeert op maatschappelijke en economische ontwikkelingen met als doel het 
resultaatgericht behartigen van de belangen van de leden.  

 Representatieve vertegenwoordiging richting uiteenlopende samenwerkingspartners 
– en organisaties.  

https://www.glastuinbouwnederland.nl/glastuinbouw/verantwoorde-glastuinbouw/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/glastuinbouw/verantwoorde-glastuinbouw/


 

   

 Richting gevend aan uiteenlopende dossiers waaronder het Klimaatakkoord, Uitvoe-
ringsprogramma Gewasbescherming, Kaderrichtlijn Water, Omgevingswet, CAO-
glastuinbouw en het nieuwe thema Gezondheid & Geluk 

 Portefeuillehouder en tevens woordvoerder van het merendeel van de dossiers van 
Glastuinbouw Nederland.   

 
FUNCTIE-EISEN 

 Academisch werk- en denkniveau en ruime algemene bestuurlijke ervaring. 
 Sterke affiniteit met de glastuinbouwsector en haar ondernemerschap en een brede 

blik op maatschappelijke ontwikkelingen. 
 Een bevlogen en inspirerend bestuurder met een ondernemende en zakelijke hou-

ding met kennis van bestuurs- en organisatieprocessen.  
 Kennis en ruime ervaring met public affairs en public relations en maakt actief ge-

bruik van diverse mediakanalen ter vergroting van de zichtbaarheid en bekendheid 
van de ambities van de organisatie.  

 Krachtige communicator en overlegpartner, gedreven belangenbehartiger die zich 
bewust is van en bewaakt de randvoorwaarden die nodig zijn voor een resultaatge-
richte belangenbehartiging en inzetbaar voor 3-4 dagen per week. 

 Beschikt over en onderhoud een breed netwerk in de politiek en bij stakeholders 
dat kan bijdragen aan de ambities van Glastuinbouw Nederland. 

 
 
KERNCOMPETENTIES EN PERSOONSKENMERKEN 

 Stevige persoonlijkheid die als boegbeeld en woordvoerder van Glastuinbouw Ne-
derland optreedt en het gezicht is van de glastuinbouw in de politiek en omgeving. 

 Stevige verbinder, die weet wat er leeft en speelt bij de aangesloten ondernemers. 
 Visie, overziet de grote lijnen en kan inzoomen op details. 
 Daadkrachtige autoriteit en resultaatgericht op onze thema’s  
 Gevoel voor de juiste balans tussen collectief belang en individueel voordeel voor 

ondernemers.  
 Herkent politieke en bestuurlijke prioriteiten en weet deze te verbinden aan de 

ambities van Glastuinbouw Nederland. 
 Energiek en stressbestendig, kan relativeren en weet om te gaan met tegenslagen, 

conflicten en weerstand.  
 In staat om krachtig te communiceren via sociale media o.a. 2 wekelijkse vlog en veelvuldige 

actualiteiten digitale uitingen  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijk uitgangspunt is dat capaciteiten belangrijker zijn dan afkomst. 
Het hoeft geen (ex)bedrijfsgenoot te zijn. (Sterke) Affiniteit met de sector moet wel aanwezig zijn. 
Het profielschets is voordracht van bestuur conform statuten door de ledenraad vastgesteld. 
 


