U I T N O D I G I N G

Landelijke opening

Kassenklas, Zwaagdijk
3 april 2008

’Jouw toekomst in Flowers en Food’
De glastuinbouw heeft steeds meer behoefte aan goed opgeleid personeel.
De vijver raakt echter steeds leger: het aantal beschikbare arbeidskrachten daalt
snel. Daarom staat Kom in de Kas 2008 in het teken van arbeid en scholing.
De vooruitzichten zijn niet gunstig. Het aantal beschikbare arbeidskrachten in
Nederland daalt, onder meer door de vergrijzing. De verwachting is dat er in 2025
circa 1 miljoen niet-ingevulde vacatures zijn. De vijver waarin de glastuinbouw vist,
raakt dus steeds leger. Bovendien hebben veel potentiële werknemers een verkeerd
beeld van de sector. Nog te vaak wordt gedacht dat de glastuinbouw vooral
productiewerk te bieden heeft, terwijl er juist steeds meer behoefte is aan
medewerkers in het middenkader.
Hoe kan de sector de juiste arbeidskrachten (blijven) vinden? Scholing speelt daarin
een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door scholieren te stimuleren ‘groen’ te studeren
en door schoolverlaters te vertellen welke carrièrekansen de glastuinbouw biedt.
Kom in de Kas draagt graag een steentje bij aan deze initiatieven. Vandaar de
keuze voor de slogan ‘Jouw toekomst in Flowers en Food’. Vandaar ook de keuze
voor de locatie voor de landelijke opening van Kom in de Kas 2008: de Kassenklas
in Zwaagdijk. Dit is de praktijkopleiding van onder meer Proeftuin Zwaagdijk en enkele
regionale onderwijsinstellingen en biedt groene opleidingen op diverse niveaus.
De opening van Kom in de Kas op 3 april is tegelijk ook de officiële opening van
de Kassenklas.
Het bestuur van Kom in de Kas nodigt u uit om aanwezig te zijn tijdens de landelijke
opening en mee te denken en te praten over hoe de glastuinbouw nog meer aandacht
kan besteden aan arbeid en scholing.

Programma
3 april 2008
10.00 uur

Ochtendprogramma (zie elders in deze uitnodiging)

12.00 uur

Ontvangst in de Kassenklas van Proeftuin Zwaagdijk
met een biologisch lunchbuffet (tot 12.30 uur!)

13.00 uur

Start programma door dagvoorzitter mevrouw Monique Ooms,
gevolgd door vertoning video over Glasdriehoek en Seed Valley

13.10 uur

Theater tussen de Bedrijven presenteert het thema
van Kom in de Kas 2008

13.25 uur

Welkomstwoord door de heer Nico van Ruiten,
voorzitter LTO Noord Glaskracht

13.30 uur

Inleiding door mevrouw Gerda Verburg, minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit met als thema arbeid en scholing

13.45 uur

De heer Jaap Bond, gedeputeerde provincie Noord-Holland, presenteert
de visie van de provincie op arbeid en scholing in de glastuinbouw

13.55 uur

Paneldiscussie over arbeid en scholing met Frank van Kleef
(tomatenkweker, Royal Pride Holland, Wieringerwerf),
Joop van den Nouweland (rozenkweker, Marjoland, Waddinxveen)
en Rien van Tilburg (voorzitter College van Bestuur Clusius College,
Alkmaar)

14.20 uur

Openingshandeling Kom in de Kas 2008 door minister Verburg

14.30 uur

Afsluiting door de heer Wim van Delft, landelijk voorzitter Kom in de Kas

14.35 uur

Tijd voor netwerken met een drankje en gelegenheid tot het bezichtigen
van de Kassenklas en Proeftuin Zwaagdijk

16.00 uur

Einde programma

Het ochtendprogramma
Het ochtendprogramma van de landelijke opening van Kom in de Kas bestaat uit
een keuzemenu. U kunt deelnemen aan een bedrijfsexcursie of aan twee workshops.
Om 10.15 uur start een excursie bij paprikakwekerij De Wieringermeer. Dit toonaangevende paprikabedrijf van 20 ha groeit in fases uit tot 60 ha. Deelnemers aan deze
excursie dienen met eigen vervoer te komen naar: Oudelanderweg 9, 1775 RD in
Middenmeer (kijk voor een routebeschrijving op www.kwekerijdewieringermeer.nl).
Eveneens om 10.15 uur begint in de Kassenklas de workshop ‘Van zaad naar schap’
(over samenwerking in de keten). Medewerkers van Syngenta vertellen over hoe
veredelaars trends vertalen in concrete producten. Aansluitend vindt de workshop
‘Werken, leren, werken, leren: houdt dat dan nooit op?’ plaats: Hans Ligtenberg van
INHolland/LTO Noord Glaskracht vertelt wat de mogelijkheden zijn om meer mensen
voor het groene vakgebied te interesseren.
De aanvangstijd van het ochtendprogramma is 10.15 uur. Wij vragen u met klem
een kwartier voor dit tijdstip op de betreffende locatie aanwezig te zijn.




Plak hier
een
postzegel

Kom in de Kas
Postbus 1120
2280 CC Rijswijk

Vooraf aanmelden
De landelijke opening van Kom in de Kas is een besloten bijeenkomst. Daarom
vragen wij u onderstaande aanmeldingskaart volledig ingevuld te retourneren
naar het secretariaat van Kom in de Kas.
Wilt u op de kaart aangeven of u verwacht te komen naar de landelijke opening op
3 april? En zo ja: aan welke activiteiten u in de ochtend wilt deelnemen (zie voor
meer informatie de achterzijde van deze pagina)?
Het aantal beschikbare plaatsen tijdens het ochtendprogramma en tijdens het
middagprogramma is beperkt. Daarom vragen wij u vóór 28 maart te reageren.





Aanmeldingskaart
Landelijke opening
Kom in de Kas 3 april 2008
O Nee, ik kom niet naar de landelijke opening van Kom in de Kas op 3 april.
O Ja, ik kom wel naar de landelijke opening van Kom in de Kas op 3 april.
O Ik ga ’s ochtends naar de excursie bij paprikakwekerij De Wieringermeer
O Ik ga ’s ochtends naar beide workshops in de Kassenklas
O Ik neem alleen deel aan het middagprogramma

Naam:
Organisatie:
E-mail:
Introducé:

Kom in de Kas is hét publieksevenement van de glastuinbouw in Nederland.
Honderden gastvrije groenten-, bloemen- en plantenkwekers zetten op 5 en/of 6 april
de deuren van hun kas open voor het publiek. Tijdens deze dagen tonen zij hun teeltwijze,
hun inspanningen voor de kwaliteit van hun producten en hun zorg voor het milieu.
In 1977 werd de eerste open dag georganiseerd. Tegenwoordig is Kom in de Kas een
groot publieksevenement dat jaarlijks zo'n 200.000 bezoekers trekt.
De hoofdsponsors van Kom in de Kas zijn:

De lunch tijdens de landelijke opening wordt gesponsord door:

Sponsors van de landelijke opening zijn:
Proeftuin Zwaagdijk, Clusius College, glastuinbouwgemeenten in de Glasdriehoek,
LTO Noord, LTO Noord Glaskracht, KAVB, glastuinbouwproject Het Grootslag,
Rabobank WFO en regionale zaadbedrijven.

Routebeschrijving naar de Kassenklas
Adres: Tolweg 13, 1681 ND Zwaagdijk-Oost
Neem op de snelweg A7 afslag 9 richting Hoorn-Noord. Volg aan het einde van de
afrit de N302 richting Enkhuizen. Neem na circa 8 kilometer de afslag richting
WFO/Medemblik/Wervershoof. Ga bij de eerste rotonde rechtsaf naar WFO Oost. Rijd
door tot het einde van het bedrijventerrein en ga rechtsaf de Tolweg op richting
Hoogkarspel. Volg hier de parkeeraanwijzingen.

