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Pia Teeuwen

Van: Greenport Duin- en Bollenstreek <communicatie@greenportdb.nl>

Verzonden: donderdag 23 juni 2022 17:14

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Nieuwsbrief Greenport Duin- en Bollenstreek / juni 2022

 

Niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser  

  

  

 

Terugkomen 
 

Per 1 juli houdt mijn tijd bij Greenport Duin- en Bollenstreek dan toch echt op. Ik ben meer 

van het terugkomen dan van het terugkijken. En, dat heb ik al vaker gezegd, als je terug 

wilt komen, moet je eerst weggaan. 

 

Ik vertrek in het vertrouwen dat het Greenportcluster in onze prachtige regio en ook de 

Greenport zelf goed gesteld staan en ik wens mijn opvolger – wie dat ook moge zijn – veel 

plezier en goede resultaten toe. Het ga jullie goed, tot ziens! Andries  
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Eva blijft als communicatiemedewerker voor Greenport Duin- en Bollenstreek werkzaam. 

 

  

Terugblik GreenportLIVE over waterstof en klimaatneutraal 

ondernemen. 
 

Op donderdag 2 juni was het eindelijk zover na meerdere keren verzetten: GreenportLIVE 

over waterstoftoepassingen in de Duin- en Bollenstreek en klimaatneutraal ondernemen. 

Om aan de opgave van een klimaatneutrale Greenport te voldoen is waterstof een manier 

om klimaatneutraler te ondernemen. Diverse presentaties en pitches en twee break-out 

sessies - over windenenergie en dubbel ruimtegebruik - gaven inzichten en prikkelden de 

manier van kijken, denken en doen als het gaat om klimaatneutraler ondernemen. Je 
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bekijkt de volledige opname van het plenaire gedeelte hier. Het verslag en de aftermovie 

vind je hier >>>   

 

  

  

 

Raadsleden bezoeken huisvestingslocatie internationale 

medewerkers 
 

Het tekort aan woningen stijgt, daarbij ook goede huisvesting voor internationale 

medewerkers. Tijd voor de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten om een grote groep 

nieuwe raadsleden uit Holland Rijnland, Greenport Aalsmeer, Greenport Duin- en 

Bollenstreek en Greenport Boskoop uit te nodigen voor een informatiemiddag en 

locatiebezoek. Buurtbewoonster Debby Minnee vertelde over haar gevoel en ervaringen 

die van weerstand uiteindelijk veranderden naar positiviteit. Lees meer en bekijk de 

aftermovie >>>  
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Inspiratieboek huisvesting internationale medewerkers 
 

Nederland komt 120.000 plekken tekort voor de huisvesting van internationale 

medewerkers. Om deze tekorten op te lossen moet meer passende huisvesting worden 

gerealiseerd voor deze mensen. Om de realisatie hiervan aan te jagen lanceren LTO 

Nederland en Greenports Nederland ‘Een plek onder de zon’, een inspiratieboek voor 

meer en betere huisvesting van internationale medewerkers. 

 

Het boek inventariseert de succesfactoren uit de praktijk vanuit verschillende goede 

voorbeelden door heel Nederland en biedt bestuurders, gemeenten en ondernemers 

handvatten om de realisatie van passende huisvesting te versnellen. Download hier het 

inspiratieboek >>>  
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Evenement Onderwijs en Arbeidsmarkt: horen, zien en.... 

doen! 
 

Op 29 juni brengt Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek (OADB) het onderwijs 

en de arbeidsmarkt bij elkaar. Ondernemers en leerkrachten, medewerkers en docenten, 

onderwijsdirecteuren en organisatiemedewerkers uit de Duin- en Bollenstreek ontmoeten 

elkaar low profile en hands on. Waarom? Om samen te werken aan een aantal doelen. 

Benieuwd welke doelen dat zijn en hoe jij een bijdrage kunt leveren aan het 

toekomstgericht opleiden van jongeren, het behouden van regionale arbeidskrachten en 

met elkaar werken aan een flexibele arbeidsmarkt in de sector? Lees meer en meld je 

gelijk nog aan >>>  

 

  

 

Voorbereiding Bollenstreek in Bedrijf gestart, inclusief 

nieuw logo 
 

Op zaterdag 13 augustus vindt de jaarlijkse agrarische open dag Bollenstreek in Bedrijf 

plaats. Dan zetten zes agrarische bedrijven in Voorhout hun deuren open en laten 

omwonenden, Bollenstrekers en toeristen kennismaken met de wereld van de tuinbouw. 

Tijdens de aftrap op 2 juni werd ook het nieuwe logo gepresenteerd. Lees meer >>>  
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Nieuwe kansen voor door Brexit 

geraakte bedrijven 

 

Ben je zakelijk getroffen door Brexit? Dan 

vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) je om je bedrijf aan te 

melden voor het EU-

Handelsprogramma. Het doel van het EU-

Handelsprogramma is om getroffen 
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ondernemers te ondersteunen bij het 

verbreden van hun afzetmarkten. 

 

“We zetten 32 miljoen euro in om 

ondernemers die geraakt zijn door Brexit 

te ondersteunen bij hun internationale 

ambities,” aldus Marijn Leijten van RVO. 

Lees meer >>>  
 

Het Landbouwportaal Rijnland is er 

voor jou! 

 

Het Landbouwportaal Rijnland is gestart 

en dat betekent voor jou als ondernemer 

de mogelijkheid om toekomstbestendig te 

ondernemen. Dit initiatief van 

Hoogheemraadschap van Rijnland 

ondersteunt jou op vier thema's: 

Duurzaam bodemgebruik, Erfafspoeling, 

Inrichting en beheer van percelen en 

oevers en Gewasbeschermingsmiddelen. 

Goed om te weten is dat er voor diverse 

maatregelen subsidie wordt verleend, zo 

sta je er niet alleen voor. Lees meer >>>  

  

 

Contactgegevens 
 

 

 

Andries Middag 

Programmamanager 

 

E-mail: andries@greenportdb.nl 

Tel: 06-537 28 355   
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Annemieke de Man 

Projectleider 

 

E-mail: annemieke@greenportdb.nl 

Tel: 06-128 887 47  
 

 

 

Eva van der Kwast 

Communicatiemedewerker 

 

E-mail: eva@greenportdb.nl 

Tel: 06-518 85 881   
 

 

  

 

Agenda 

 

29 juni - Evenement Onderwijs & Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek 

13 augustus - Bollenstreek in Bedrijf 

5 oktober - Nationaal Tuinbouw Congres 
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Onze gegevens: 

Leidsestraat 130F - 2181 DS Hillegom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Als je dergelijke e-mails van Greenport Duin- en Bollenstreek in de toekomst niet meer wilt ontvangen,  

kun je je afmelden.  
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