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TJW

Trending

TJW was trending de afgelopen
weken dankzij die Topledenavond,
waarvan iedereen inmiddels wel gehoord heeft. Zelfs ambassadeurs voor
TJW komen als paddo’s uit de grond.
Alleen toen men begon over de kosten voor het ambassadeurschap werd
het even stil… Dat mocht de pret niet
drukken: wij waren immers booming,
von hippenstein, hashtag, dat soort
fratsen. In vroegere tijden zou men
de tv-programmering bij de WOS
hebben onderbroken, zeg maar. Trending topic op Twitter. Trending bij
MBO Lentiz. Trending in Westland en
Oostland en omstreken. Het Vakblad
voor de Bloemisterij, Sierteeltnet,
Bloemen en Planten nieuws etcetera,
etcerahaha. Fotoreportages vlogen
de cloud door, nog net niet voorzien
van uitvouwbare middenpagina met
extra nieten.
Die populariteit brengt verantwoordelijkheden met zich mee en roept
meer interesse op van de veel serieuzere partijen. Het Hoogheemraadschap wil graag de verbinding met
de jongeren houden. LTO Glaskracht
smacht naar jonge honden. De provincie Zuid-Holland wil ons betrekken
bij symposia over Westland 2020 en
verder. Pitches vliegen ons om de
oren en vice versa. Onze voorzitter
gaat alleen nog maar in op uitnodigingen waar een snoepreisje of feest
met gratis drank aan verbonden is.
Noodgedwongen hoor, wegens de
overweldigende stroom aan uitnodigingen voor bijeenkomsten moet de
voorzitter de overige uitnodigingen
doorzetten aan de rest van het bestuur. Nou snap ik waarom die dag
met Sjaak opeens mogelijk is. Onze
burgervader Sjaak heeft zeeën van
tijd over nu TJW trending is.
Maar al die aandacht en plotselinge
verantwoordelijkheid eist z’n tol. De
lat ligt hoog het voor het bestuur. Iedereen wil wat van je en tussendoor
moeten we ook nog wat het (jonge)
gezin thuis en o ja, we moeten ook
nog een beetje tuinen. Voordat we
met z’n allen dus opbranden en als
een razende Roeland van de net beklommen apenrots afrennen, hebben
wij gelijk maar een plan opgesteld
voor de modernisering van de glastuinbouw in het Westland:
1. Plaats lokale azc’s voor de vluchtelingenopvang naast woningen in het
buitengebied die aan goede clustering in de weg staan;
2. Richt heel snel die grondbanken of
-unies op, en creëer goede percelen
die tuinders kunnen pachten. Wij
hebben al lang niet meer de gedachte dat we alleen door de tijd al rijk
worden van het onroerend goed. Wij
gaan namelijk met een deel van de
centen die in de knip blijven vervolgens kijken of we in het buitenland
ergens een vinger in de pap kunnen
krijgen. Althans, wereldvrouw Meiny
moedigt ons daartoe aan en wij hebben ervaren dat Meiny niet van de
commode is gevallen.
Zo, daar laten wij het bij in al onze
jonge wijsheid. Daar kan Cees Veerman toch mooi mee vooruit.
Frank Hordijk
Tuinbouwjongerenwestland

Project ‘Samenmarkt’ gepresenteerd
Op 30 september jl vond in een bomvol
auditorium van de Demokwekerij de
presentatie plaats van het project Samenmarkt. Doelstelling van het project is mogelijkheden te vinden om de prijsvorming
in de glastuinbouw beter tot haar recht
te laten komen. Weg van de korte termijn
en op zoek naar een lange termijn strategie waar een ieder in de keten beter van
wordt. Prof. Dr. Olaf van Kooten, lector bij
de Hogeschool Inholland Delft, presenteerde samen met TU professor Frances
Brazier en een tweetal studenten van de
TU Delft, wat de bedoeling is en wat de
mogelijkheden zijn van het project Samenmarkt. Het kan dan ook geen toeval
zijn dat de betrokken TU studenten, Luuk
van Koppen en Bob Dijkhuizen, van huis
uit een tuinbouwachtergrond hebben.
In dit project wordt door Hogeschool
Inholland Delft samen met glastuinbouwers, ketenpartijen en kennisinstellingen TU Delft en LEI Wageningen UR,
een innovatieve marktsimulatie ontwikkeld op basis van gedistribueerde
internet technologie die wij ‘agent technology’ noemen. De te ontwikkelen
simulatie biedt telers en ketenpartijen
een “veilige” omgeving om te “experimenteren” en te ervaren wat het effect
van hun handelen is op de midden- en
langetermijn. Met de simulatie wordt
onderzoek verricht naar functioneren
van de markt en de mogelijkheden
voor verbetering van het business model van glastuinbouwers door producten op een andere manier tegen een
duurzame marge in de markt te zetten.

Waarom SamenMarkt: samenwerken in
de tuinbouwmarkt?
Momenteel kan 50% van de Neder-

landse glasgroentebedrijven niet aan
de betalingsverplichtingen voldoen en
heeft nog eens 15% geen geld om in
het bedrijf te investeren. Als de sector
niet verandert, komt ook de laatste 35%
ook in de problemen. Glastuinbouwers
hebben de concrete vraag hoe zij hun
marges kunnen vergroten en hoe zij tot
een rendabele business case kunnen
komen. Een belangrijke oorzaak lijkt de
huidige marktstructuur te zijn, waarin
er geen sprake is van een transparant
proces van prijsvorming tussen de
vraag van consumenten en retail en het
aanbod van glastuinbouwers. Het lijkt
wel alsof de markt op slot zit. De Nederlandse tuinbouw was heel erg succesvol, maar lijkt nu last te hebben van
de wet van de remmende voorsprong.
In het buitenland worden volop kassen
bijgebouwd, maar hier stagneert de
groei. Gevolg is dat de glastuinbouwers
te weinig verdienen en de consument
lang niet altijd de gewenste kwaliteit
krijgt.

Dit project leidt tot nieuwe kennis over:
a) het functioneren van de huidige,
niet-transparante, markt in de glastuinbouw;
b) mogelijkheden om met nieuwe
marktmechanismes en ketensamenwerkingen, business cases van MKB
glastuinbouwers te verbeteren;
c) de mogelijkheden om met agent
technologie een complexe markt te beinvloeden.
Het project kent ook een adviesraad
die bestaande uit Tuinbouwexperts,
hierin hebben zitting: Peter Duijvesteijn,
Dirk van der Kaaij, Martin van de Sande
en Hans Verwegen. Projectleider is
Olaf van Kooten. Uiteraard zijn wij nog

Olaf van Kooten in een bomvol auditorium van de Demokwekerij.
op zoek naar ondernemers die willen
deelnemen in het project. In de beginfase ligt de focus van het project op het
product “trostomaat”. In een latere fase
kunnen andere glastuinbouwproducten
(flowers en food) toegevoegd worden.
Het project met een looptijd van enkele

Zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven
Om vervuiling van het oppervlaktewater
tegen te gaan hebben de glastuinbouw
en overheid de afspraak gemaakt om in
2027 een emissie van nagenoeg geen
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te bereiken. Er is door heel veel
bedrijven al fors geïnvesteerd in recirculatie van het water dat op bedrijven wordt
gebruikt én in zuivering. In het project
Glastuinbouw Waterproof (www.glastuinbouwwaterproof.nl) werkt de sector
samen met overheden, kennisinstellingen en toeleveranciers aan projecten op
dit vlak.
Het eerste meetpunt is 2018. Dan moet
het aantal normoverschrijdingen in
het oppervlaktewater met de helft zijn
gedaald, volgens de eisen van de ministeries van Economische Zaken en
Infrastructuur en Milieu. Dit is nodig
omdat bepaalde middelen momenteel
niet worden gezuiverd door de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). Deze
stoffen blijven dus in het water aanwezig, ook na zuivering en worden op veel
plaatsen gemeten in het oppervlaktewater. Om dit tegen te gaan, wordt
de zuiveringsplicht opgelegd aan glas-

tuinbouwbedrijven. Tuinders worden
verplicht om gewasbeschermingsmiddelen uit hun afvalwater te zuiveren.
Deze zuiveringsplicht gaat in op 1 januari 2018. Er moeten echter nog stappen
gezet worden om ervoor te zorgen dat
alle bedrijven aan deze eisen kunnen
voldoen. Teeltbedrijven kunnen individueel of collectief de zuiveringsplicht
oppakken.

Collectieve aanpak
Een collectieve aanpak is goedkoper
dan een individuele, maar vraagt meer
tijd om op te zetten omdat telers zullen moeten gaan samenwerken. Met
name daar waar glastuinbouw geconcentreerd ligt, zou collectief zuiveren
kansen kunnen bieden. Naar schatting
zou ongeveer 80 procent van de glastuinbouw de zuiveringsplicht collectief
kunnen oppakken. LTO Glaskracht is
bezig om kansrijke locaties voor collectieve aanpak in kaart te brengen.

Zuiveringsinstallaties
Om ervoor te zorgen dat glastuinders
weten of ze voor een goede zuivering
kiezen, is een methodiek in ontwikke-

ling om zuiveringsinstallaties te testen.
Zodra deze klaar is, kunnen producenten hun installatie laten testen waarna
telers op internet kunnen nazien welke
apparatuur goed functioneert. Daarnaast kunnen telers al heel praktisch
de emissies terugdringen door meer
aandacht te besteden aan het watermanagement op het bedrijf. Door bijvoorbeeld lekkages te voorkomen. Er is
een checklist waarmee ze zelf aan de
slag kunnen. Waterschappen kunnen
waterkwaliteitscijfers beter en sneller
delen met telers, zodat die eerder de
normoverschrijdingen in beeld hebben.
Dat vraagt om gebiedsgerichte metingen en communicatie. Dit zijn allemaal
zaken waar LTO Glaskracht mee bezig
is.
Tijdens de Waterdagen van LTO Glaskracht worden glastuinbouwondernemers bijgepraat over de zuiveringsplicht
en krijgen ondernemers handvatten
voor oplossingsrichtingen en nieuwe
technieken en het gezamenlijk oppakken daarvan. Kijk op https://www.
ltoglaskrachtnederland.nl/thema/water/
waterdagen/ voor de data en de locaties.

jaren wordt geheel gefinancierd door
de Hogeschool Inholland en het Ministerie van Economische Zaken. Er zijn
voor de deelnemende tuinbouw ondernemers geen kosten aan verbonden, u
moet wel de uren die u aan het project
wilt besteden registreren. Meer infor-
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matie op www.SamenMarkt.nl of @samenMarkt
Voor vragen over dit project neem
contact op met: Olaf van Kooten, T:
0653966415, E: olaf.vankooten@inholland.nl.

Asielzoeker mag 24 weken
per jaar in dienst
Werkgevers mogen een asielzoeker
24 weken per jaar in dienst nemen.
Dit mag alleen als ze niet uitzetbaar
zijn en langer dan 6 maanden worden
opgevangen door het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) of door een
gemeente. Werkgevers die asielzoekers in dienst willen nemen, moeten
een tewerkstellingsvergunning (TWV)
aanvragen bij UWV. Als een asielzoeker
jonger is dan 18, moet de werkgever
zich houden aan de regels voor arbeid
door jongeren. Een andere voorwaarde
om te mogen werken, is dat de asielzoeker een verklaring van het COA aan
de werkgever kan overleggen waarin
wordt aangegeven dat uitzetting niet
aan de orde is. Aan een asielzoeker
wordt op zijn of haar verzoek door de
directeur van een asielzoekerscentrum,
onder wiens verantwoordelijkheid die
asielzoeker valt, namens het COA een
verklaring afgegeven. Hierin staat minimaal aangetekend dat deze persoon

6 maanden of langer als asielzoeker in
Nederland rechtmatig verblijft en dat
er voor het verrichten van arbeid geen
bezwaren bestaan bij het COA of de
vreemdelingendienst. De verklaring
maakt deel uit van de aanvraag van
een TWV om er zeker van te zijn dat de
asielzoeker de arbeid mag verrichten
en nog steeds voldoet aan de criteria
van asielzoeker. Werkende asielzoekers zijn het COA een eigen bijdrage
verschuldigd voor de kosten van de
opvang en de uitkering die zij maandelijks ontvangen om van te kunnen leven. Ze mogen de eerste 25% van hun
inkomsten houden, met een maximum
van 185 euro per maand. Verdienen ze
meer dan het bedrag dat ze aan het
COA verschuldigd zijn, dan mogen ze
ook de rest houden. Asielzoekers die
willen werken moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft wel advies maar bemiddelt niet.
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SDE+ budget
verhoogd en twee
openstellingen in
2016
In 2016 stelt de minister van Economische Zaken meer budget beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de
subsidieregeling SDE+.
Dit heeft de minister op 9 oktober
bekendgemaakt in de Kamerbrief
Nationale Energieverkenning 2015.
Bedrijven en non-profitinstellingen
kunnen gebruikmaken van de regeling.
In 2016 zijn er 2 gefaseerde openstellingen voor SDE+. De eerste ronde
zal in maart zijn met een budget van
€4 miljard. In september volgt een
tweede ronde met een vergelijkbaar
bedrag.
Door over te gaan van 1 naar 2 tenderrondes hebben projecten meerdere indien mogelijkheden per jaar.
Dit komt de doorlooptijd van projecten ten goede.
Ook in 2016 kan worden ingediend
in de zogenaamde ‘vrije categorie’. Nieuw is dat het basisbedrag in
de vrije categorie ook kleiner mag
zijn dan het maximum fasebedrag
van de betreffende fase. Subsidie
kan worden aangevraagd door in
te schrijven op tienden eurocenten,
zodat initiatiefnemers aanvragen
nog meer kunnen toespitsen op hun
businesscase. Het helpt ook om met
een zo scherp mogelijke prijs projecten in te dienen. De minister verwacht hiermee op lange termijn een
kostenbesparing voor de overheid te
realiseren.
Met deze aanpassingen in de SDE+
2016 wordt de noodzakelijke inspanning geleverd om het doel van 14%
hernieuwbare energie in 2020 binnen bereik te krijgen.
In november volgt meer informatie
over de SDE+ 2016.

Mobiliteitscentrum
Tuinbouwbedrijven en werkzoekenden uit de tuinbouw bij elkaar brengen, dat is het doel van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. Het Mobiliteitscentrum is een initiatief van
werkgevers- en werknemersbonden
en opgezet in 2009. Het is ontstaan
om de kennis en kunde van tuinbouwmedewerkers te behouden in
de sector, zonder hier kosten aan te
verbinden voor zowel werkgever als
werkzoekende. Het afgelopen jaar
begeleidde het Mobiliteitscentrum
ruim 1150 werkzoekenden. 75% van
hen was binnen een half jaar weer
aan het werk. De medewerkers van
het Mobiliteitscentrum zetten verschillende middelen in om een geschikte kandidaat voor uw bedrijf te
vinden. Denk aan een CV database
en de mogelijkheid om een vacature te plaatsen. Ook helpen zij bij
het opstellen van vacatureteksten en
herplaatsen van vacatures op tuinbouw gerelateerde vacaturewebsites. Bekijk de vernieuwde website
op www.mobiliteitscentrumglastuinbouw.nl.

Colofon

De makelaars met een andere aanpak
• Aan- en verkoop
• Reconstructie
• Onteigening
• Taxatie en advies
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Tuinders worden verplicht om gewasbeschermingsmiddelen uit hun afvalwater te zuiveren.
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Deze pagina valt onder redactionele
verantwoordelijkheid van LTO Glaskracht
Westland. Advertentieverkoop: Uitgeverij
West Media bv, tel. 0174 - 62 42 12.

Contact
Bestuur LTO Glaskracht Westland
Jos van der Knaap: voorzitter
Follow me on twitter @Josvdknaap
Patrick Franken: Vice voorzitter, ruimtelijke
ordening
Miranda van den Ende: onderwijs en arbeid
Arjan van der Lelij: penningmeester

Bent u actief in
de tuinbouw toelevering?

U kunt de bestuursleden bereiken via het
secretariaat: telefoonnummer: 010 800 8400,
e-mail: info@ltoglaskrachtwestland.nl,
website: www.ltoglaskrachtwestland.nl
Relatiebeheerders
Jos van Kester: 010 800 84 08

Adverteren op onze tuinbouwpagina’s
(Tuinbouwnieuws en -achtergronden en LTO Glaskracht)
is een effectieve manier om uw doelgroep te bereiken.

Meldpunt Herstructurering
Kees Duijvesteijn: 06 50 68 43 11
Niek van der Wel: 06 55 54 07 07
Ondernemers Klankbord
www.ondernemersklankbord.nl

Informeer naar de mogelijkheden:
0174 - 62 42 12
advertentie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl

070 – 349 0600

