LU U K VAN WE ZE L
“Gebruikmaken van duurzame energie
zoals windenergie en biomassa, daarbij
ondersteun ik boeren. Ik help hen
keuzes te maken om hun bedrijf te
verduurzamen. Wij zijn succesvol met
een boerencoöperatie die kijkt naar
biomassa om het bedrijf dat de boeren
runnen van het gas af te halen.”

RIE N E H UIJ B E R S
“Ik

ben

relatiebeheerder

Jong, dat is een nieuwe
functie. De afgelopen twee
jaar ben ik bezig geweest
met projecten om jonge
boeren meer te betrekken
bij de organisatie. Dat is wat
ik nu fulltime mag doen.”

PIETER
VAN HOUT

PATRICK VAN D E RIJ DT

M ARIE KE G R A SS E N S
“Samen met projectleiders geef ik

“Ik ben aanspreekpunt voor de boeren

invulling aan projecten die wij doen

in De Kempen. Dat is het mooiste stukje

met onze leden. Zo organiseren we

werkgebied, maar heeft ook complexe

bijeenkomsten met stakeholders op

gebiedsprocessen. Waarvan ik een

het erf van boeren om de boeren zelf

kick krijg, is om dat soort ingewikkelde

te laten vertellen wat de impact van

processen voor de boeren een zachte

een project is.”

landing te geven.”

LOT TE JACO B S
“Ik ben communicatieadviseur bij ZLTO. Wat mijn
baan zo leuk maakt, is dat ik samen met anderen kijk
hoe we evenementen kunnen organiseren die de
relatie tussen boeren en burgers versterken.”

BAR T BARD O E L
“Ik ben projectleider Water. In 2018
was er te weinig water en dat gaat ook
dit jaar een grote uitdaging worden
voor de landbouw. Wij ondersteunen
de boeren daarbij zo goed mogelijk.”

H E L M A H O FF
BAS LEIJEN ( JOANKNECHT)

“Op dit moment houd ik me vooral bezig met plant-

“Het toekomstbeeld van de boer heeft naast voedsel met zoveel andere

gezondheid en gewasbescherming. Ik werk aan de ambitie

aspecten en kansen te maken. Op het gebied van energietransitie,

om in 2030 emissievrij te produceren. De milieubelasting

JACQ U E LIN E KRO O N

innovatie, zorg, verduurzaming, onderwijs, kinderopvang etc. kan de boer

van gewasbeschermingsmiddelen is de laatste twintig jaar

“Bij ZLTO begeleid ik in projecten jonge agrariërs, van opleiding en toekomstkeuze tot bedrijfsovername en

het verschil maken. ZLTO geeft boeren een platform om met bondgenoten

al met tachtig procent afgenomen. We werken nu aan het

ondernemerschap. Ook begeleid ik onze bestuurders bij hun professionele ontwikkeling. Ik werk veel en graag samen

samen te innoveren en relevant te zijn. Daaraan dragen wij graag bij.”

oplossen van de laatste twintig procent.”

met het onderwijs. Ik breng de praktijk in het onderwijs en andersom. Zo versterken onderwijs en bedrijfsleven elkaar.”

HISTORIE
IN 1843 IS DE ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ (ZLM) OPGERICHT EN WAS DAARMEE EEN VAN DE EERSTE ORGANISATIES OP DIT GEBIED IN NEDERLAND. IN 1896
KWAMEN AFGEVAARDIGDEN VAN DERTIG BRABANTSE BOERENBONDEN IN ‘S-HERTOGENBOSCH BIJEEN OM EEN PROVINCIALE BOERENBOND OP TE RICHTEN; HET BEGIN
VAN DE NOORD-BRABANTSE CHRISTELIJKE BOERENBOND (NCB). OP 1 JANUARI 1999 ONTSTOND DE NAAM ZLTO (ZUIDELIJKE LAND- EN TUINBOUWORGANISATIE).
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NIEUW PAND

145 WERKNEMERS

IN 2010 BETROK ZLTO HET GEBOUW IN ‘S-HERTOGENBOSCH DAT SPECIAAL VOOR HEN ONTWORPEN IS.

ZLTO HEEFT CIRCA 145 MEDEWERKERS. DE COLLEGA DIE HIER HET

HET NIEUWE KANTOOR DOET MET ZIJN OPVALLENDE GEVEL DENKEN AAN WUIVENDE GRAANVELDEN EN

LANGSTE WERKT, IS HIER AL MEER DAN VEERTIG JAAR IN DIENST.

DAT IS OOK PRECIES WAT ONTWERPER PI DE BRUIJN (ARCHITECTEN CIE) VOOR OGEN HAD.

ZLTO HEEFT OOK VEEL JONGE COLLEGA’S ZOALS DE GROEP TRAINEES.
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