
Noordhuys Tomatoes is door de jaren heen 
een van de modernste teeltbedrijven van 
Nederland geworden. In 2001 begon Theo 
van Noord het bedrijf, dat uitgroeide naar 
16,5 hectare met kwekerijen in Oude-Tonge en 
Tinte. Zeer recent werden daar ook locaties 
in Harmelen en Steenbergen aan toegevoegd, 
waardoor het totale areaal nu 38,5 hectare 
bedraagt. Met Noordhuys Packing kunnen de 
tomaten bovendien in elke gewenste verpak-
king worden aangeboden. En dan is er nog 
Noordhuys People, een eigen uitzendbureau, 
waarmee het bedrijf zich verzekert van vol-
doende geschikte medewerkers voor in de kas 
en de verpakkingshal. 

Want een bedrijf van deze omvang, dat de 
ambitie heeft om de komende jaren nog ver-
der te groeien, heeft ook voldoende mensen 
nodig om succesvol te kunnen zijn. Bij Noord-
huys Tomatoes werken op jaarbasis 55 vaste 
medewerkers, 350 uitzendkrachten en meer 
dan 100 scholieren. “Noordhuys People is niet 
in het leven geroepen om geld te verdienen, 
maar om mensen te binden”, vertelt manager 
arbeid Christiaan Luijendijk. “Door ervoor te 
zorgen dat onze mensen de juiste huisvesting 
krijgen en op tijd worden uitbetaald, willen we 
de zekerheid hebben dat we jaarrond kunnen 
beschikken over een vaste groep gemotiveer-
de mensen.” Daarnaast zijn de scholieren 
belangrijk, geeft Christiaan aan. “En daarvoor 
is Jordy tegenwoordig het aanspreekpunt.”

Scholieren begeleiden
Jordy Vroedsteijn is 24 jaar, woont nog thuis 
bij zijn ouders en kwam als scholier het 
bedrijf binnen. Ruim tien jaar later is hij als 
bedrijfsleider grotendeels verantwoordelijk 
voor alles rondom arbeid op de teeltlocatie. 
“Als 11-jarige mocht ik bij wijze van ‘heitje 

Bij Noordhuys Tomatoes wordt zelden tot nooit een vacature geplaatst om medewerkers te 
vinden. Veelal lukt het om vanuit de directe omgeving van collega’s voldoende mensen aan te 
trekken. Voor sleutelposities binnen de organisatie wordt bovendien altijd eerst naar de eigen 
mensen gekeken. Wie het in zich heeft, krijgt alle kans om zichzelf te ontwikkelen. Zo ook 
Jordy Vroedsteijn, die in een paar jaar tijd opklom van scholier tot bedrijfsleider. 
Tekst: Jacco Strating, Fotografie: Linda Straathof

voor karweitje’ al op de grasmaaier, maar toen 
ik oud genoeg was om te werken, ben ik naar 
de kas gegaan”, vertelt Jordy. “Daar ben ik de 
jaren erna altijd blijven werken. In de vakan-
ties heel veel, op de zaterdagen als ik moest 
voetballen iets minder.” Zijn gedrevenheid 
en enthousiasme vielen al snel op, waardoor 
Jordy op een gegeven moment werd gevraagd 
om de rol van mentor op zich te nemen. “Als 
mentor begeleid je de scholieren. Dat heb ik 
een aantal jaren gedaan tot ik de kans kreeg 
om nóg een stapje hogerop te maken en ar-
beidsverantwoordelijke te worden.”

Op dat moment volgde Jordy een hbo-oplei-
ding Bedrijfseconomie. Tijdens een stage bij 
een accountantskantoor ontdekte hij echter 
dat daar niet zijn toe-
komst lag. “Het was mij 
veel te stoffig allemaal 
en je hebt amper contact 
met andere mensen. 
Daarom heb ik een 
tussenjaar genomen om 
te bepalen wat ik nu 
echt wilde. Ik ben in die 
periode meer in de kas 
gaan werken en heb bij 
Noordhuys Tomatoes een persoonlijkheidstest 
gedaan om een goed beeld van mijn compe-
tenties te krijgen.” Uit die test bleek dat sales 
en leidinggeven het beste bij Jordy passen. “En 
toen kreeg ik dus de vraag of ik eens wilde 
nadenken over de functie van bedrijfsleider of 
arbeidsverantwoordelijke, net hoe je het wilt 
noemen.” Die keuze was snel gemaakt, geeft 
Jordy aan. “Ik vond het vanuit mijn rol als 
mentor al heel leuk om de scholieren aan te 
sturen, samen met hen doelen te stellen en die 
doelen ook telkens weer aan te scherpen. In de 
functie van arbeidsverantwoordelijke doe je 

‘SAMEN DOELEN
STELLEN EN 

BLIJVEN
AANSCHERPEN’

Jordy Vroedsteijn:
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‘Leren om los 
te laten en 
anderen te 
vertrouwen’
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dat in feite ook, alleen dan gericht 
op alle medewerkers op een locatie. 
Ik hoefde dan ook ik niet lang na 
te denken over het aanbod dat ik 
kreeg.”

Klaarstomen
Het was Christiaan die het talent 
van Jordy herkende. Zelf maakte 
hij dezelfde ontwikkeling door 
binnen het bedrijf, van scholier 
via mentor naar arbeidsverant-
woordelijke. Momenteel geeft hij 
als manager arbeid leiding aan de 
arbeidsverantwoordelijken op de 
locaties van Noordhuys Tomatoes, 
waaronder dus ook Jordy. “Ik zag 
een bepaalde ambitie bij Jordy. Als 
scholier nam hij vaak het voor-
touw en hij toonde zich regelmatig 
een leider op de werkvloer. Daar-
om hebben wij hem de kans de 
geboden om door te groeien bin-

nen de organisatie. Het is mooi om 
te zien dat hij die kans grijpt en 
zijn werk serieus neemt, al is het 
wel belangrijk om die groei stap 
voor stap te maken.” Jordy werd 
daarom in eerste instantie aan een 
tweede arbeidsverantwoordelijke 
gekoppeld, zodat hij veel van die 
collega kon leren. “Zo kon hij wor-
den klaargestoomd voor het grote 
werk”, aldus Christiaan. 

Jordy startte dit traject in 2019 
en is nu dus bijna drie jaar bezig. 
“De eerste twee jaar heb ik hem 
ingewerkt, maar inmiddels pak 
ik hem ook wat harder aan”, zegt 
Christiaan. “Jordy is heel gretig en 
wil meer. Dat kan, maar dan moet 
hij dat ook in de praktijk laten zien 
en ik spreek hem er ook op aan 
als het níet goed genoeg is.” Want, 
zo geeft Christiaan aan, soms wil 

Jordy iets té snel gaan. “Hij is jong, 
ambitieus en rent zichzelf af en toe 
voorbij. Het is aan ons om op die 
momenten op de rem te trappen.” 
Jordy herkent dat. “Mijn doel is om 
in de toekomst manager arbeid te 
worden en soms wil ik die stappen 
te snel maken. Dat zit nu eenmaal 
in mij. Maar ik weet, het is ook be-
langrijk om realistisch te kunnen 
zijn en te herkennen wat je niveau 
op dit moment is. En om in te zien 
dat je nog veel te leren hebt. Dat 
houdt mij gedreven en motiveert 
mij om er het maximale uit te 
halen.” 

Aanvoelen en doseren
Volgens Christiaan is er niets mis 
met het hebben van ambities, in 
tegendeel zelfs. “Maar zorg er-
voor dat je de dingen die je doet 
steeds beter gaat doen. Verdien je 

nu een zeven, probeer daar dan 
eerst een acht van te maken en 
groei toe naar die negen. Het kost 
je misschien een paar jaar, maar 
dan maak je wel een gezonde groei 
door waar jijzelf én het bedrijf op 
de lange termijn profijt van heb-
ben.” Een van de dingen die Jordy 
moet verbeteren, is meer vertrou-
wen op anderen, geeft hij zelf aan. 
“Ik moet dingen meer loslaten en 
erop vertrouwen dat anderen die 
ook op een goede manier kunnen 
oppakken. Dat vond ik lastig, maar 
gaat steeds beter.” Christiaan: 
“Daarnaast is mensenkennis iets 
dat met de jaren komt. Als lei-
dinggevende moet je het kunnen 
herkennen als iemand een rotdag 
heeft en weten dat je die persoon 
dan niet te hard moet aanpakken. 
Terwijl je dat juist wel moet doen 
bij iemand die op dreef is. Dat 

is een kwestie van aanvoelen en 
doseren, dat leer je vanzelf in de 
praktijk.”

Toen Jordy als arbeidsverant-
woordelijke begon, was het best 
bijzonder om als 21-jarige op-

eens voor de groep met collega’s 
te staan. “Ik stuur mensen van 
verschillende leeftijden en natio-
naliteiten aan, dus het was voor 
iedereen even wennen. Maar zo-
lang je elkaar op een nette manier 
behandelt en respect hebt voor 
elkaar, moet dat geen probleem 
zijn.” Het contact met medewer-
kers is een belangrijk onderdeel 

van zijn werk. Maar zijn functie 
omvat nog veel meer. “Ik maak 
wekelijks de arbeidsplanning op 
basis van de beschikbaarheid 
van de mensen. Daarvoor heb 
ik contact met Christiaan, maar 
ook met het uitzendbureau en 

de verpakkingshal. Verder zorg 
ik ervoor dat alles klaar staat op 
de locatie zodat de collega’s hun 
werk kunnen doen. En ik bewaak 
de arbeidsdoelstellingen van het 
bedrijf.” 

‘Pareltjes’ herkennen
Een verantwoordelijke functie 
voor een jong iemand als Jordy, 

‘Als ze het niet naar hun zin 
hebben, raak je ze kwijt’
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maar dat is het beleid van Noord-
huys Tomatoes, geeft Christiaan 
aan. “We zijn een platte orga-
nisatie waarin samenwerken 
heel belangrijk is en waarin 
alle medewerkers een eigen 
verantwoordelijkheid hebben. 
We willen iedereen ook de kans 
bieden om zichzelf te ontplooi-
en.” Hiertoe worden samen met 
de medewerkers persoonlijke 

ontwikkelingsplannen besproken 
tijdens de evaluatiegesprekken. 
“De komende jaren hopen we 
als bedrijf door te groeien naar 
50 hectare en zullen er dus ook 
steeds meer plekken ontstaan 
binnen de organisatie die inge-
vuld moeten worden. Zowel in 
de kas, als bij HR en zelfs in de 
directie. Daarvoor zullen we altijd 
eerst in het eigen team kijken.” 
Vanuit zijn huidige functie zal 
ook Jordy moeten letten op de 
‘pareltjes’ binnen het bedrijf om 
zo talent vroegtijdig te herkennen 
en te binden. En in samenwerking 
met Kasgroeit werd onlangs op 
het bedrijf nog een presentatie 
gegeven voor scholieren om te wij-
zen op de carrièremogelijkheden 
in de tuinbouw. “Hoe meer jonge 
mensen we enthousiast kunnen 
krijgen, hoe beter.”

Maar ook vanuit de eigen omge-
ving van medewerkers worden 
voortdurend nieuwe mensen 
aangetrokken. “Laatst nog heb ik 
een teamgenoot van de voetbal 

uitgenodigd om een kop koffie 
te komen drinken en een rondje 
op de tuin te maken”, zegt Jor-
dy. “Als iedereen in zijn of haar 
eigen cirkel rondkijkt, kun je 
heel veel geschikte medewerkers 
vinden en hoeven we eigenlijk 
nooit vacatures te plaatsen. Je 
ziet familieleden, vrienden en 
vriendinnen binnen het bedrijf, 
waardoor we als het ware één 
grote familie zijn.” Wel moet je 
natuurlijk bij het bedrijf passen, 
geeft Christiaan aan. “Mentali-
teit is heel belangrijk. Dat je snel 
kunt oogsten of blad snijden is 
mooi meegenomen, maar als je 
meer wilt bereiken, moet je vooral 
verantwoordelijkheid tonen en 
initiatief nemen.” 

Online cursussen
Zoals dat ook bij Jordy het 
geval was. Hij maakte de afge-
lopen jaren een stormachtige 
ontwikkeling door, maar zoals 
hij al aangaf: uitgeleerd is hij 
allerminst. “Vanuit Noordhuys 
Tomatoes volg ik nu ook een deel-
tijdopleiding Bedrijfskunde aan 
de Hogeschool Rotterdam. Ik heb 
zelf aangegeven dat ik dat graag 
wilde doen en heb die mogelijk-
heid vervolgens ook gekregen.” 
Voordeel is dat Jordy zijn leerdoe-
len kan koppelen aan het bedrijf, 
waardoor Noordhuys Tomatoes 
daar al tijdens de opleiding van 
profiteert. Sowieso stimuleert 
het bedrijf mensen om zichzelf 
te ontwikkelen. Via GoodHabitz 
kunnen medewerkers 150 online 
cursussen volgen in verschil-
lende talen. “Gemiddeld duurt 
elke training vijf tot zes uur”, 
zegt Christiaan. “Medewerkers 
kunnen die in hun eigen tijd of in 
overleg onder werktijd volgen.”
Noordhuys Tomatoes hoopt mede 
door dit soort initiatieven de eigen 
mensen voor langere tijd te boeien 

‘Soms ga ik te 
snel, dat zit nu 

eenmaal in mij’

en te binden. Maar het bedrijf haalt 
meer uit de kast. Er worden leuke 
activiteiten voor scholieren geor-
ganiseerd, scholieren kunnen een 
beloning krijgen als ze een examen-
kandidaat aandragen als nieuwe 
medewerker en het bedrijf staat in 
Oude-Tonge en omstreken bekend 
om de thematische schuurfeesten 
die jaarlijks plaatsvinden. “Sfeer is 
belangrijk. Je kunt jonge mensen 
nog zo goed betalen, maar als ze 
het niet naar hun zin hebben, zijn 
ze snel weg. En als er één vertrekt, 
volgen er vaak meer. Dat willen we 
voorkomen door oprecht aandacht 
aan hen te besteden.” 

Drones, data en sensoren
Tot slot werpen Jordy en Christiaan 
nog een blik op de toekomst. Want 
bij Noordhuys Tomatoes worden de 
ogen zeker niet gesloten voor ont-
wikkelingen op technologisch vlak. 
Drones, dataplatform, sensoren… 
het zijn uitdagingen die ook bij de 
tomatenkwekerij een plek zullen 
krijgen in de komende jaren. “We 
hebben de plannen al klaar liggen. 
Het zal zeker zo zijn dat bepaalde 
taken in de toekomst niet meer 
door mensen worden uitgevoerd. 
Bijvoorbeeld in de verpakkingshal. 
Maar al die technologieën moeten 
op hun beurt ook weer worden 
aangestuurd en onderhouden, dus 
dat vraagt ook weer om nieuwe 
competenties.” Bij Noordhuys 
Tomatoes hebben ze er alle ver-
trouwen in dat ook die functies in 
de toekomst weer worden ingevuld. 
Hetzij vanuit de eigen organisatie, 
hetzij door het bieden van sta-
geplaatsen. “We zijn een erkend 
leerbedrijf, dus studenten kunnen 
hier zeker terecht. Wie weet wat 
dat ook weer voor mooie nieuwe 
samenwerkingen oplevert.”

Dit artikel is tot stand gekomen in 
samenwerking met Kasgroeit.

LEVEN NAAST DE TOMATEN…
De boog kan niet altijd gespannen zijn en dus besteedt Jordy 

ook aandacht aan zijn leven buiten Noordhuys Tomatoes. In 

zijn vrije tijd voetbalt hij, drinkt hij graag een biertje met 

vrienden, maar heeft hij sinds kort ook een nieuwe hobby: 

barbecueën. “Ik ben daarbij aangestoken door Christiaan”, 

zegt Jordy, die aangeeft dat zijn collega deze hobby in coro-

natijd als eerste oppakte. Christiaan met een knipoog: “Eerst 

neemt hij mijn hobby over, in de toekomst ook mijn baan…” 

Serieuze bezigheid

“Ik ben altijd al een vleesliefhebber geweest en zag foto’s 

van Christiaan voorbij komen van allerlei dingen die hij op de 

barbecue had gemaakt. Ik heb toen zo’n Komado gekocht en 

ben gewoon wat gaan uitproberen. Dat is nu uitgegroeid tot 

een serieuze bezigheid waar ik veel plezier in heb. Van mijn 

vriendin heb ik ook zo’n leren schort gekregen. En zeg nu 

zelf, iedereen wordt toch blij van eten?”
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KASGROEIT.NL 

Wil jij net als Jordy carrière maken binnen de tuinbouw of ben je werkgever en wil je jouw medewerkers 
ruimte bieden om te ontwikkelen? Laat Kasgroeit jou dan helpen! Kasgroeit is een initiatief van de 

vakbonden en werkgeversorganisaties die actief zijn in de glastuinbouw. Doel: het bevorderen van werken, 
leren en ontwikkelen in de sector door werknemers én werkgevers te stimuleren, enthousiasmeren en 

faciliteren. Benieuwd wat Kasgroeit voor jou kan betekenen? Lees snel verder!

Werken, leren en ontwikkelen

KASGROEIT VOOR WERKGEVERS
• Loopbaancafé
Kasgroeit organiseert op locatie een leuke bijeenkomst gericht op 

het productief en plezierig aan het werk houden van werknemers.

• POP Gesprekken
Een goed instrument om mensen continu door te laten groeien is het 

Persoonlijke Ontwikkelplan. Kasgroeit helpt je graag met het opstel-

len van zo’n plan en het voeren van de gesprekken.

• Binden & Boeien Scan
Wat voor werkgever ben jij? Zijn je medewerkers tevreden en ga je 

genoeg met ze in gesprek? Ontdek het met de Binden & Boeien Scan 

op de website van Kasgroeit.

• Bedrijfsontwikkelplan
Je bedrijf vergroten of een koerswijziging doorvoeren. Hoe laat je 

je medewerkers meegroeien met de ontwikkeling van het bedrijf? 

Kasgroeit helpt je met het opstellen van een bedrijfsontwikkelplan.

KASGROEIT VOOR WERKNEMERS
Wil jij graag iets nieuws leren of bekijken welke mogelijkheden er 

zijn om je verder te ontwikkelen? De tuinbouwsector biedt veel kan-

sen en Kasgroeit helpt je graag om uit te vinden wat bij jou past.

• Loopbaanvoucher
Een loopbaancoach helpt je persoonlijk om te ontdekken waar je 

interesses en groeimogelijkheden liggen. Je kan dit bij Kasgroeit 

aanvragen, hier zijn geen kosten aan verbonden.

• Brancheopleiding
Wil jij je ontwikkelen op het gebied van Bedrijfsvoering of Teelt 

binnen de glastuinbouw? Dan is de Brancheopleiding wellicht iets 

voor jou.

• Cursusaanbod
Op de website van Kasgroeit vind je een uitgebreid overzicht van 

cursussen en opleidingen specifiek voor de glastuinbouw. Vaak is er 

subsidie mogelijk, Kasgroeit kan je hier meer over vertellen.
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Velifer®
Biologisch insecticide

BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Telefoon (026) 371 72 71, www.agro.basf.nl
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

•   Zeer effectief op witte vlieg en trips
•   Sier- en groenteteelt
•   Vloeibare formulering
•   Zeer gewasveilig

BEKIJK DE VIDEO

VOOR GROENTE-
EN SIERTEELT


