
 
 

 

 
 
Gezocht: ervaren projectleider– transitiebegeleider voor de circulaire opgave van 
teeltmaterialen en verpakkingen voor de glastuinbouw 
 
Programma plastics (circulaire teeltmaterialen en verpakkingen) Greenport West-Holland 
Sinds 2 jaar werkt Greenport West-Holland met een groeiend ecosysteem van koplopers aan het 
verduurzamen en circulair maken van de verpakkingen en teeltmaterialen in de (glas)tuinbouw. 
Omdat de meeste van de verpakkingen en teeltmaterialen van plastic zijn is het programma 
bekend onder de naam ‘Programma plastics’.  
Greenport West-Holland is een triple helix-organisatie die werkt aan een duurzaam en 
toekomstbestendig tuinbouwcluster in de regio West-Holland.  
 
Gezien de urgentie (beleidsdoelstellingen, maatschappelijke druk) en de ambitie (ondernemers 
zoeken actief naar oplossingen) zal het programma in 2023 flink opgeschaald worden via 
samenwerking van Greenport West-Holland met de Transitie-agenda kunststoffen van de 
Provincie Zuid-Holland.  
Het overall doel is om ruim voor de beleidsdoelstelling (2050) volledig circulaire toepassingen en 
systemen te hebben voor de teeltmaterialen en verpakkingen in het tuinbouwcluster. 
 
Wat houdt het programma in? 
Binnen het programma plastics werken ondernemers, onderzoeksinstellingen en overheden, daar 
waar nodig aangevuld met maatschappelijke organisaties, samen aan de circulaire opgaven. 
Voorbeelden van activiteiten zijn onder andere: samenwerking-communities rondom doorbraken 
circulaire verpakkingen, ontwikkeling van regionale retoursystemen voor potten en trays, keten-
innovatietraject ten behoeve van alternatieve teelt-accessoires zodat de groene reststromen goed 
circulair verwaard kunnen worden, community biobased verpakkingen. De ambitie is om rondom 
de grootste materiaalstromen (loopfolies, bloemenhoezen, potten en trays, verpakkingen 
groenten en fruit etc) en rondom circulaire knelpunten (teelt-accessoires zoals touwtjes en clips) 
circulaire doorbraken te realiseren. Ketensamenwerking is daarin cruciaal.  
Alle activiteiten worden in community-verband, hetzij een community of practice, of een 
ketensamenwerking voor een doorbraakproject etc. uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
De rol van de projectleider 
De projectleider zal de volgende activiteiten uitvoeren:  

• Begeleiden van de lopende doorbraakprojecten en communities of practice.  
• Bijdragen aan de programmasturing op het overall doel, in lijn met regionaal, nationaal en 

Europees beleid: volledige circulaire glastuinbouw. 
• Formuleren en opzetten van nieuwe doorbraakprojecten en communities of practice op de 

gebieden waar nog geen activiteit is 
• Bijdragen aan de verdere uitbouw van het innovatie-ecosysteem (partners in de triple 

helix) zodat de communities groeien en deelname aan de ketenprojecten gewaarborgd is. 
• Formuleren van kennisvraagstukken ten behoeve van onderzoek en formuleren van 

beleidsvraagstukken die wij kunnen bespreken met de (regionale) overheden in ons cluster 
• Medeverantwoordelijk voor de continuïteit van programma (jaarlijkse verantwoording, 

planning en financiering) 
 

De projectleider gaat samenwerken met, en naast de huidige Transitiemanager programma 
circulaire teeltmaterialen en verpakkingen Else Boutkan 
De projectleider zal – in overleg – 1 dag per week werkzaam zijn in het programma met 
doorgroeimogelijkheden. In eerste instantie gaan we een werkrelatie aan voor het jaar 2023.  In 
november is er een evaluatie voor vervolg van de samenwerking, parallel met de 
programmaevaluatie.  
 
Profiel 

- Ruime ervaring in het begeleiden van transitieprocessen. 
- Ruime ervaring in het faciliteren van communities, pre-competitieve 

samenwerkingsprocessen en teams in een transitie-context. 
- Kennis van transities. Kennis van circulaire economie. 
- Ervaring in tuinbouwsector is een pré. 
- Stevige persoonlijkheid die als een vrije actor kan acteren en (dienend) leiding kan geven 

aan pre-competitieve samenwerking en ketensamenwerking kan faciliteren. 
 
De functie wordt ingevuld op inhuur-basis. Wij denken aan een (zelfstandig) professional. 
Detachering vanuit partnernetwerk behoort eventueel ook tot de mogelijkheden. 
 
Meer informatie over de inhoud van de functie kan verkregen worden bij Else Boutkan, 
Transitiemanager Programma plastics: else.boutkan@greenportwestholland.nl 
 
Bij interesse: stuur vóór 15 maart een korte motivatie met CV naar Julia Krijnen 
(programmasecretaris Greenport West-Holland) julia.krijnen@greenportwestholland.nl  
 


