
Op zoek naar nieuwe medewerkers, doorgroeien in je huidige baan, diploma op zak en 
benieuwd naar de glastuinbouw? Kasgroeit wijst je de weg. Edwin Zuidgeest, kenner 
van de arbeidsmarkt en opgegroeid tussen de kassen, wil vooral dat iedereen die op de 
arbeidsmarkt actief is, weet wat Kasgroeit doet en kan betekenen. “Bij alle vragen die 
met werk, met vacatures, met scholing te maken hebben, zou je eerst met Kasgroeit 
moeten praten.”
Tekst: Suzan Crooijmans,  Fotografie: Linda Straathof

‘Glastuinbouw 
heeft als werkgever 
enorm veel te bieden’

KAS / INTERVIEW
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Het is begin februari. Edwin Zuidgeest (37) is op 
de kop af honderd dagen programmamanager 
bij Kasgroeit. De geboren en getogen Westlan-
der houdt van de glastuinbouwsector én van de 
arbeidsmarkt. Die twee dynamische werelden 
komen bij Kasgroeit samen. En daarom voelt 
Zuidgeest zich zo happy in de verbindende 
rol waarin hij vooral het persoonlijke contact 
opzoekt om voor de sector een evenwichtige 
arbeidsmarkt te creëren.

Persoonlijk, dat is wat Kasgroeit hoog heeft 
staan. In het werkplan 2021-2023 wordt per-
soonlijk contact als strategie genoemd om te 
bereiken dat medewerkers zelf de regie nemen 
over hun loopbaan en werkgevers hen hierin 

stimuleren en ondersteunen. Kasgroeit adviseert 
over werken, leren en ontwikkelen in de glastuin-
bouw en is aanspreekpunt voor toekomstige en 
huidige werknemers en werkgevers. Kasgroeit is 
gesprekspartner en brengt bedrijven en studen-
ten bij elkaar voor stages, helpt bij het invullen 
van vacatures, HR-beleid, loopbaanontwikkeling, 
scholing en leren op de werkplek.

Zuidgeest zit op zijn plek. Hij begeeft zich graag 
onder mensen, is betrokken en nieuwsgierig en 
heeft een luisterend oor. “In mijn functie zoek 
ik de balans tussen de dagelijkse praktijk en de 
opdracht die strategisch en bestuurlijk is voor-
gelegd. Deze eerste maanden heb ik me laten 
meenemen door het team en de projecten die we 
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doen. Anderzijds ben ik ondergedompeld in het bestuur-
lijke netwerk. Kasgroeit is een initiatief van CNV, FNV, 
Glastuinbouw Nederland en Plantum. Zij zijn vertegen-
woordigd in de begeleidingscommissie, die de beleidskaders 
en doelen aangeeft voor Kasgroeit en met wie we samen de 
koers uitwerken en omzetten in projecten en activiteiten.”

In gesprek
Om een volledig en actueel beeld te krijgen van de sec-
tor, heeft Zuidgeest in zijn inwerkprogramma ruim tijd 
uitgetrokken voor een kennismakingstour door het land. 
“Mijn blik was tot nu toe eenzijdig gericht geweest op het 
Westland en een beetje Oostland. Van de glastuinbouw in 
de rest van Nederland had ik een oppervlakkig beeld. Van-
daar de behoefte om verder te kijken en het gesprek aan te 
gaan met ondernemers uit alle windstreken. “Ik wil graag 
weten wat er speelt, waar telers mee zitten en hoe je dingen 
van de grond kunt krijgen. De thema’s spelen overal, maar 
de oplossingen kunnen per gebied verschillen. In een regio 
met beperkte ruimte bijvoorbeeld, is huisvesting voor 
internationale werknemers moeilijker oplosbaar dan in een 
omgeving waar ruimte en medewerking is om huisvesting 
te bouwen.”

De programmamanager ziet tal van mogelijkheden om de 
arbeidsmarkt in de sector te versterken. “De glastuinbouw 
heeft enorm veel potentie, kansen en uitdagingen voor 
werkzoekenden. Het is zaak dat dit veel en goed en via de 
juiste kanalen voor het voetlicht wordt gebracht. Boven-
dien is scholing en ontwikkeling van medewerkers belang-
rijk voor het perspectief op doorstroommogelijkheden. Met 
al onze activiteiten dragen wij direct bij aan het bevorderen 
van instroom, opleiding en ontwikkeling en het boeien en 
binden van medewerkers. We willen zoveel mogelijk men-
sen de glastuinbouw binnen krijgen.”
Zuidgeest: “In de krappe arbeidsmarkt moeten we zorgen 
dat we gezien worden. De komende maanden is Kasgroeit 
aanwezig op een digitale banenbeurs en diverse carriè-
remarkten. “Daar vertellen we young professionals en 
eindejaarsstudenten van MBO, HBO en universitair niveau 
hoe divers en interessant de sector is. We willen mensen 
bereiken die niet zo één, twee, drie aan de glastuinbouw 
denken. Iemand met een economische achtergrond denkt 
bij een baan eerder aan een financiële instelling. Je ziet ze 
nieuwsgierig worden als ze horen dat bij grote glastuin-
bouwbedrijven specialisten nodig zijn op het gebied van 
HR, ICT, marketing, communicatie, duurzaamheid, voed-
selveiligheid, technologie, innovatie, financiën en buiten-

landse activiteiten”, zegt Zuidgeest. 
Er is concurrentie. De logistieke sector is erg in trek bij 
internationale medewerkers. Voor kantoor- en staffuncties 
is bijna elke sector concurrent.

Onder de aandacht
Zuidgeest vindt dat de diversiteit aan disciplines veel 
meer moet worden neergezet. Ook werkgevers moeten die 
gaan benutten op de banenmarkt. Net zoals zij zich meer 
moeten gaan profileren als aantrekkelijke werkgever, 
waar ruimte is voor groei en ontwikkeling. De adviseurs 
Arbeidsmarkt en adviseurs Opleiding en Ontwikkeling 
van Kasgroeit kunnen daarin ondersteunen. Binnen het 
bedrijf zelf ligt ook een taak. Zuidgeest: “Neem medewer-
kers, scholieren en stagiaires mee in de organisatie en 
projecten. Vertel ze over het waarom van aardwarmte, een 
warmtepomp en WKK, over ledverlichting en de vestiging 
in Kenia. Het zijn deze simpele dingen die mensen een 
trots gevoel kunnen geven en de betrokkenheid met het 
bedrijf vergroten. Goede kans dat ze bij de voetbal of op 
een verjaardag vertellen hoe tof hun bedrijf is en dat ze er 
ongemerkt anderen voor interesseren.” Dit soort dingen 
komen ook aan bod in de bijeenkomsten over werving 
en selectie die Kasgroeit organiseert voor werkgevers en 
HR-managers.

Hetzelfde doel heeft het project ‘Sleutel aan je toekomst’, 
om mensen met technische affiniteit te verleiden om 
naar de glastuinbouw over te stappen. Scholing en ont-
wikkeling is een belangrijk doel van Kasgroeit. “Omdat 
iedereen anders leert, hebben we een divers aanbod van 
opleidingen, cursussen, workshops en leren. Populair en 
superpraktisch is ‘leren op de werkvloer’. Een laagdrem-
pelige leervorm waar mensen van verschillende bedrijven 
bij elkaar komen en kennis met elkaar delen. Een ander 
voorbeeld is de tweejarige brancheopleiding Glastuinbouw 
door Hogeschool Inholland voor talent in bedrijfsvoering 
en teelt dat wil doorgroeien. Regelmatig delen wij actuele 
en relevante informatie over Werken, Leren & Ontwikke-
len in de glastuinbouw via onze online masterclasses. In 
deze webinars wordt een bepaald onderwerp uitgediept en 
deze zijn voor iedereen toegankelijk.”

Kasgroeit wordt gefinancierd vanuit Colland Arbeids-
markt. Dit maakt dat voor alle werkgevers en werknemers 
in de sector de dienstverlening van Kasgroeit kosteloos 
is. “Het zou gek zijn als je geen gebruik maakt van onze 
diensten”, besluit Zuidgeest. 
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‘In de krappe 
arbeidsmarkt moeten 
we zorgen dat we 
gezien worden’


