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Deze maand is ook de onbelichte teelt van
de Hollandse en Belgische kasgroenten
weer losgebarsten. In dit nummer blikken
we met enkele exporteurs vooruit op
het seizoen, nemen we een kijkje bij de
groeiende teelt bij onze Oosterburen en
interviewden we enkele - van oorsprong
Nederlandse - telers die elders ter wereld
een teeltbedrijf runnen. Het uitgebreide
visie-interview is met Carlo Broeren. Als
CFO bij Citronas en FruitMasters was hij
al bekend met het reilen en zeilen van de
fruitwereld. Inmiddels heeft hij als directeur
van Haluco een veranderproces ingezet
om de organisatie om te turnen “van
volumestamper naar service-provider”.
Komen we onder genetisch gemodificeerd
uit? Een controversiëler onderwerp valt
bijna niet te bedenken. We gingen het
niet uit de weg en legden de vraag door
bij enkele deskundigen. Ook personeel is
een ‘hot topic’ in de sector. In onze special
‘werving en selectie’ aandacht voor het
personeelstekort, de balans tussen mannen
en vrouwen en het concurrentiebeding.
Wat is de waarde van zo’n beding als
een bijvoorbeeld een salestopper of
financiële manager de switch maakt naar
een concurrent? Persoonlijk verbaas ik me
weleens over de mensen die puur met een
zak geld worden aangetrokken, zoals ik
onlangs hoorde uit het Barendrechtse. Ik
zou liever investeren in mijn mensen, zodat
ze voor je zaak blijven werken.
Natuurlijk ook ruimte voor luchtigere
onderwerpen. Zo geeft Jan Bakker ons in
zijn column een openhartig inkijkje in de
verwerking van de dood van poes Lotje.
Je merkt er in dit nummer helemaal niets
van, maar we versturen deze editie ook nog
eens in de Duitse taal naar de AGF-handel
in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Een
ideale gelegenheid voor adverteerders om
zich op deze afzetmarkt te profileren
Veel leesplezier!
Pieter Boekhout

AGF Primeur 4 • 2019

3

