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N

a wat negatieve stukjes van mijn kant
over het uitblijven van initiatieven om
het aan het PT uitgespaarde geld te
gebruiken voor de zaken die vroeger collectief
geregeld werden, ben ik blij dat er toch telers
wakker worden. Langzaam aan beginnen zich
initiatieven te ontwikkelen die het vak verder
moeten helpen. Ik ben oprecht blij dat die door
een aantal voorlopers in gang worden gezet.
Naast de start van het project Perennial Power,
bedoel ik voornamelijk de ontwikkeling van
kleine groepjes telers die samen dingen gaan
oppakken om slimmer te worden of problemen aan te pakken.

VOORLOPERS
De projecten die lopen zijn op dit moment
nog kleinschalig en zeker niet openbaar. De
mensen die deze zaken in gang zetten, steken
hier veel geld, tijd en energie in en willen dat
de kennis die uit de proeven en onderzoeken
komt in de eerste plaats bij de investerende en
deelnemende partijen terecht komt. Hoewel
dit totaal anders is dan bij collectief onderzoek,
is dit wel begrijpelijk en bedrijfstechnisch zelfs
niet meer dan normaal en verstandig. Deze
voorlopers zullen, nu het onderzoek niet meer
collectief is, nog meer echte voorlopers worden. Voor deze telers kan het wegvallen van
het PT een voordeel betekenen, omdat ze hierdoor makkelijker een voorloper kunnen zijn.

Toch ben je eigenlijk geen voorloper als je gaat
doen wat je eigenlijk al heel lang geleden had
moeten doen, maar gezien de omstandigheden
is de naam wel gerechtvaardigd. Eigenlijk ben
je meer een achterblijver als je nu nog geen
initiatieven hebt ontwikkeld of je niet bij een
voorlopersgroep hebt aangesloten. Stilstaan en
afwachten is op dit moment echt met sprongen
achteruit gaan. Het zou wel eens kunnen zijn
dat je een afvaller wordt als je niet snel bij de
voorlopers gaat horen. Bovenstaande zin lijkt
veel ingewikkelder dan hij is. Als de rest van
het veld beweegt en jij staat stil, val je op een
bepaald moment buiten de boot.

AANSLUITEN
Kennis vergaren en dit voor jezelf houden is
misschien als individuele teler gunstig, maar
het is op de lange termijn niet goed voor het
vak, als de groep ‘voorlopers’ te klein blijft.
Nederland heeft zich door collectief optreden
op de kaart gezet en dreigt die koppositie te
verliezen als we niet snel met heel veel enthousiaste mensen heel veel nieuwe dingen gaan
ontwikkelen en problemen gaan oplossen.
Omdat de meeste zaken te groot zijn om als
individuele teler op te pakken, is bijna elke initiatiefnemer altijd op zoek naar telers die zijn
passie delen en waarmee de zaak in gang gezet
kan worden. Helaas komen deze voorlopers
nog te moeilijk in contact met medestanders
die samen met hen de schouders onder een
probleem willen zetten. Toch zijn de ideeën
van deze voorlopers de kans voor misschien
iets minder creatieve, maar wel bevlogen,
telers om zich bij deze koploper aan te sluiten.

Je bent niet snel te klein om ergens de schouders onder te zetten. Het gaat niet om de grootte van je omzet maar om een inzet die wordt
getoond bij het zoeken naar oplossingen of het
uitvinden van iets nieuws. Juist omdat het vaak
neerkomt op de mensen die de kar willen trekken, als het geld dat wordt ingebracht, is hier
voor elke bedrijfsomvang winst te halen.

VERTROUWEN
Het feit dat er nu mensen zijn die gezamenlijk
de schouders willen zetten onder het oplossen
van problemen en tevens op zoek gaan naar
nieuwe en innovatieve methoden om planten
te telen op een manier die de consument graag
van ons ziet, geeft aan dat het vertrouwen in
ons vak nog leeft. Het is nu de tijd om vooruit
te denken en zaken aan te pakken. We kunnen
niemand behalve onszelf de schuld geven als
het niet lukt als we niets in gang hebben gezet.
Misschien is iets in gang zetten niet voor iedereen weggelegd, maar aansluiten kan iedereen als hij dat wil. Als je de boot mist, omdat je
niet hebt willen aansluiten, kun je hiervan later
alleen jezelf de schuld geven. Nog steeds heeft
ondernemen maar twee snelheden, stoppen of
voluit doorgaan. Afwachten is alleen een optie
als er zicht is op het afbouwen van het bedrijf.
In dat geval gelden er misschien tijdelijk wat
andere spelregels en belangen. Toch wijken
die minder af van de standaardregels als je het
bedrijf wilt verkopen als bedrijf en niet alleen
als onroerend goed. Omdat doorgaan veel leuker is dan stoppen, is het goed om te weten dat
er nog steeds mensen zijn die dingen verzinnen
en mensen die zich daarbij willen aansluiten.
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