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“Denis-Plants is Europees marktleider in de Calathea’s”, legt
René Denis uit. “Ons werkgebied situeert zich voor ongeveer
de helft in de warmekasplanten en voor de helft in de vaste planten. We rekenen hiervoor op 22 vaste medewerkers.
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Bicajoux
staat voor bijoux (juweel) en Calathea. Ook de letters
B
Bic
‘bi’
‘ hebben belang in het verhaal. ‘Bi’ staat voor twee, omdat
de Bicajoux de enige plant is met dubbele sierwaarde: de
plant is mooi met bloem, maar ook zonder bloem.
Markt vinden
De weg die de Bicajoux heeft afgelegd, was niet eenvoudig.
René: “We hadden dan wel ons product, maar het in de markt
zetten, is niet zonder groeipijnen verlopen. Ik kan natuurlijk in
alle vrouwenbladen adverteren, maar dan gaan mensen naar
de winkel, en waar kunnen ze de plant kopen? Ik moest de telers zien te overtuigen. Wat niemand had kunnen voorspellen,
was dat de bankencrisis in 2008 hard toesloeg. Dat was een
onverwachte tegenslag, plots was er geen oog of interesse
voor nieuwigheden, niemand wilde proberen. Maar met vallen
en opstaan hebben we de telers overtuigd. Het is voor ons
trouwens niet voldoende om hen te overtuigen. We moeten
de telers daarna ook blijven ondersteunen. Dat is essentieel,
want in eerste instantie kent de teler het product niet en het
resultaat moet natuurlijk wel kwaliteitsvol zijn.” En dat is het
zeker. Begin dit jaar nog won de plant de “Most Unusual Plant
award” op een plantenbeurs in de Verenigde Staten. Ook aan
de andere kant van de oceaan wint Bicajoux dus aan populariteit.
René: “Intussen staat de productie op punt. Nu blijven we
doorkruisen om zo een zeer evenwichtige plant te verkrijgen.
Het palet heeft nog veel mogelijkheden van mooie bladeren
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Innovatiecampagne
Denis-Plants werd laureaat van de innovatiecampagne in
2010. Of zo’n prijs ook deuren opent bij de telers? “Dat niet”,
weet René Denis. “Het is niet omdat een product een prijs
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Toekomst
“Wij werken met een beperkt aantal Nederlandse telers om
twee redenen. Onze telers willen exclusief werken en het
helpt ons ook om de kwaliteit van het product op te krikken
en hoog te houden. Zeg nooit nooit, maar ik denk niet dat de
Bicajoux zo’n product zal worden dat in elke woning staat.
Nochtans past het goed binnen de ‘green hype’ van veel groen
in huis. Het is een schaduwplant met een bloem die meerdere
maanden bloeit, dus dat past wel in dit verhaal. De prijzen
van groene planten zijn in Nederland op dit moment goed. We
kunnen dus vol vertrouwen naar de toekomst kijken”, aldus
René Denis.
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in combinatie met verschillende kleuren bloemen. Dit stellen
we nu nog op punt om op korte termijn nieuwe lijnen in het
verhaal te krijgen.” Korte termijn is relatief, want binnen de
sector wordt al snel over een termijn van 5 jaar gesproken.
“De eerste fase waarin we de plant op punt zetten, duurt al
een jaar. Dan nog twee jaar om te vermenigvuldigen en daarna
nog twee jaar bij de teler. Dus ten vroegste na 5 jaar is onze
Calathea bij de consument.”
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Op 3 februari lanceerden Vlaams minister van
n Onderwijs
derwijs H
Hilde Crevits en de commissie Onderwijs
an leRensbelan
leRensbelang?
van het Vlaamse Parlement de campagne ‘Van
leRensbelang?’. Deze campagne wil een breed
maatschappelijk debat op gang brengen
n overr de toekomstige
toekom
eindtermen voor het basis- en
secundair onderwijs.
Jan Vancayzeele

Debat over de herziening van de einddtermen
g
Onze samenleving verandert in hoog
n.
tempo. Ons onderwijs moet volgen.
e overheid
d
Daarom geeft de Vlaamse
en en organisaties
zoveel mogelijk mensen
ragen aan het deb
debat
de kans om bij te dragen
ng van de eindtermen.
eindtermen
over de herziening
inzet
Waar moet onss onderwijs op inzetten?
an ‘leRensbel
‘leRensbelang’ vo
Kortom: wat is van
voor
geren van morg
de kinderen en jongeren
morgen?
k van iedereen.
iede
Onderwijs is een zaak
se overheid
o
Daarom geeft de Vlaamse
dit
voorjaar zoveel mogelijk mensen en
organisaties de kans om bij te dragen
aan het debat over de herziening van de
eindtermen. Het debat over de eindtermen gaat over de vraag wat van belang
is voor alle kinderen en jongeren. Het
Vlaams Parlement draagt het debat. Het
is uiteindelijk ook het Vlaams Parlement
dat de eindtermen zal vastleggen.

Website onsonderwijs.be is centrale
spil voor het debat
Er zijn drie goede redenen om een debat
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op te zetten. Je zorgt mee voor een
breed en degelijk maatschappelijk debat
over de eindtermen. Uit de gesprekken
haal je inzichten die interessant kunnen
zijn voor jezelf of voor je organisatie. En
als je laat weten waar en wanneer je
iets organiseert, zet men dit initiatief op
de nieuwspagina op onsonderwijs.be .
Alle informatie over ‘Van leRensbelang’

vind je op de website www.onsonderwijs.be. Op deze website kan iedereen
deelnemen aan het debat. Hiervoor
wordt heel wat materiaal op de website
ter beschikking gesteld. Maar er is nog
meer. De resultaten van de debatten
kunnen op de website ingegeven worGHQ(UZHUGRRNHHQʖOPSMHJHPDDNW
dat je kan vinden op https://youtu.
be/-AdUAlmtxKo. Q
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