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De tuinbouw is in beweging; wereldwijd zijn er veel 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaam 

produceren en handelen. De internationale consument 

verwacht dit ook van onze sector. Rekening houden 

met de aarde en de volgende generatie is inmiddels 

voorwaarde voor toekomstbestendig ondernemerschap. 

Daarom staat de 32e uitreiking van de Tuinbouw 

Ondernemersprijs in het teken van het thema 

‘Duurzaam ondernemen, zó doen we dat’. 

De genomineerden voor de Tuinbouw Ondernemers

prijs 2018 hebben ieder een eigen, bijzondere visie op 

duurzaam ondernemen. Zij zullen dit met u delen 

tijdens de prijsuitreiking op woensdag 10 januari.  

Ynzo van Zanten van Tony’s Chocolonely vertelt over  

de inspanningen die dit populaire chocolademerk doet 

om te komen tot slaafvrije chocolade.  

Na deze inspirerende verhalen gaan we over naar de 

prijsuitreiking van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2018, 

gevolgd door de netwerkborrel waar we met elkaar 

verder praten over het nieuwe tuinbouwjaar.  

Alle tuinbouwondernemers in Nederland, u bent van 

harte welkom tijdens deze feestelijke en inspirerende 

bijeenkomst op 10 januari van 13.00 tot 18.00 uur in 

Keukenhof, Lisse. De toegang is gratis.

HIER AANMELDEN

De Lepelaar  •  Sint MaartenOK Plant  •  Naaldwijk

Royal Lemkes  •  Bleiswijk

https://www.tuinbouwondernemersprijs.nl/nl/de-prijs/prijsuitreikingen


Meer informatie: www.tuinbouwondernemersprijs.nl

De genomineerden voor de Tuinbouw 

Ondernemers prijs 2018 zijn: De Lepelaar uit Sint

Maarten, OK Plant uit Naaldwijk en Royal Lemkes

uit Bleiswijk. Dit zijn de excellente ondernemers  

die met een sterke strategie inspelen op de veran

de ringen in de maatschappij. Zij onderscheiden 

zich met initiatieven op het gebied van duurzaam 

ondernemen, personeelsbeleid en marketing. 

Deze ondernemers maken het verschil en zijn een 

voorbeeld van innovatie in de tuinbouw.  

Hun verhaal inspireert.

Partners

13.00  14.00 Ontvangst 

14.00  Programma

•  Welkom door voorzitter Nico Koomen

• Tuinbouw 2017 in cijfers

•  Ynzo van Zanten van Tony’s Chocolonely over de 

allerlekkerste chocolade zonder nare bijsmaak.

•  Duurzaam produceren en handelen, zó doen Royal 

Lemkes, OK Plant en De Lepelaar dat

•  Bekendmaking winnaar Tuinbouw 

Ondernemersprijs 2018

 

15.45  18.00 Nieuwjaarsreceptie Tuinbouw Slaafvrije chocolade van  
Tony’s Chocolonely ’s

Inspiratie van topondernemers

Inspiratie en duurzaam ondernemerschap

Ynzo van Zanten is veelzijdig: econoom, 

ondernemer, docent op het gebied van 

communicatie en verantwoord ondernemen.  

Vanaf het begin is Ynzo betrokken bij Tony’s 

Chocolonely: een reep met een verhaal.  

Hij is ook Choco Evangelist en verspreidt het 

verhaal van chocolademakers met een missie:  

‘de chocoladewereld 100% slaafvrij maken’.  

Het bedrijf wil de allerlekkerste chocolade maken 

zonder nare bijsmaak, een eerlijke prijs betalen  

aan de boeren en andere chocolademakers 

inspireren om verantwoorde chocolade te 

maken. Zo wil Tony’s Chocolonely bijdragen aan 

maatschappij, mens en milieu.

Ynzo van Zanten

Eventsponsors

Anthos, CNB, Hobaho, Naktuinbouw, Bejo Zaden, MPS, Enza Zaden, Incotec, Rijk Zwaan, VGB
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