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Landelijke stakeholderdag:
de sleutels tot succes
Telen met toekomst houdt eind van het jaar op. Tegen die achtergrond
organiseerde het project 11 oktober jongstleden een landelijke dag
met de belanghebbenden uit de gewasbeschermingswereld die zich in
de afgelopen jaren onderscheiden hebben door zich in te zetten voor
de noodzakelijke verduurzaming.
saties elkaar op landelijk nivo ontmoeten, maar het werk moet altijd
worden gedaan op het bedrijf, in de
regio, in de sectoren en in Telen met
toekomst wordt die verbinding heel
pragmatisch gemaakt.”

Volgens Telen met toekomst hangt
het met name van de inzet van deze
belanghebbenden af hoe en in welke
mate activiteiten verder doorgezet
kunnen worden in de toekomst.
Deze landelijke dag markeerde de
overdracht van het stokje van Telen
met toekomst aan de betrokkenen.
Het project zelf stopt immers.
Hans Alders, procesregisseur van
het convenant gewasbescherming,
opende de dag met een videobood-

schap waarin hij benadrukte dat een
convenant dat zulke veranderingen
tot stand wil brengen, zoals het
Convenant gewasbescherming, first
movers nodig heeft, mensen die de
leiding nemen, die zich uitgedaagd
voelen. Waarna hij de aanwezigen
dankte voor het oppakken van die rol.
Alders benadrukte dat met Telen met
toekomst het convenant een uitwerking gekregen heeft op de werkvloer,
in de regio’s, in de sectoren. “Het is
heel erg van belang dat de organi-

Frank Wijnands, projectleider van
Telen met toekomst gaf aan de dag
een motto mee dat hij ontleende aan
een uitspraak van Herman Wijffels:
“Er is geen andere toekomst dan een
duurzame toekomst”. Duurzaamheid
is geen keuze op zich maar een verantwoordelijkheid naar de toekomst.
Uitgangspunt voor ons handelen, aldus Wijffels. Wijnands: “De zoektocht
hoe duurzaamheid in de dagelijkse
praktijk er uit kan en zal zien, is echter een lastige. Hoe breng je duurzaamheid in lijn met de andere bedrijfsbelangen van betrokkenen, hoe
creëer je perspectief voor win / win,
dat is nog niet zo eenvoudig, maar
wel noodzakelijk om belanghebbenden echt in beweging te krijgen.”
Hij keek terug op de ervaringen van
de afgelopen periode: “In de afgelopen jaren is duurzaamheid bespreekbaar geworden en kunnen partijen
elkaar daar steeds meer op aanspreken. Om tot integrale oplossingen te
komen hebben alle partijen elkaar
nodig. Iedereen heeft een stukje van
de sleutel in handen. Wat we geleerd
hebben is dat het bij elkaar brengen

De ‘Faas’ voor Henk Bouman
Henk Bouman, beleidsmedewerker bij het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier ontving 11 oktober De Rob Faasen
Wisseltrofee. De prijs werd uitgereikt door Ellen Beerling, de vorige
prijsdrager. Beerling had de prijs in het voorjaar van 2009 ontvangen
voor het Polderproject de Woudse Droogmakerij. ‘De Faas’ is een
wisseltrofee voor onderscheidende activiteit op het gebied van waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen.
Bouman onderscheidde zich de afgelopen jaren door samenwerking te
zoeken en de dialoog aan te gaan met de agrarische sector, met als
doel het voorkomen en oplossen van waterkwaliteitsknelpunten. Door
zijn veelvuldig optreden voor studiegroepen van telers en op spuitlicentiebijeenkomsten van de gewasbeschermingsmiddelenhandel
heeft hij de waterkwaliteitsproblematiek in Noord-Holland bespreekbaar weten te maken. Daarnaast zocht hij actief de samenwerking
met diverse partijen om oplossingen te zoeken voor waterkwaliteitsknelpunten met oog voor de belangen van de afzonderlijke partijen.
Bouman heeft bewezen dat je met deze werkwijze successen kunt
boeken in de aanpak van emissievraagstukken.
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van alle vaak uiteenlopende partijen
en belangen rond de tafel leidt tot
nieuwe en verrassende coalities en
activiteiten.”
Mede daarom was een groot gedeelte van de dag gewijd aan ronde
tafelgesprekken tussen de verschillende belanghebbenden, over hun
initiatieven, over de successen, over
wat ze geleerd hebben. Maar ook
over wat hun bezighoudt naar de toekomst en waar ze op willen inzetten.
In de ochtend werden de geleerde
lessen gedeeld, waarbij opvallend
veel overeenstemming bestond over
de kritische succesfactoren voor
effectieve activiteiten die bijdragen
aan de gewenste verduurzaming:
Betrek alle belanghebbenden bij het
bespreken van de knelpunten en de
uitdagingen. De verschillende kijk
op de wereld is verfrissend en brengt
nieuwe ideeën. Draag gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor doel en
uitvoering. Hoe concreter het probleem, hoe duidelijker de belangen,
hoe gemakkelijker het is om belanghebbenden aan tafel te krijgen en
aan oplossingen te werken. Zoek
naar drempelverlagende oplossingen
voor ondernemers die ook passen
bij andere partijen. Maak probleem
en oplossingen herkenbaar voor
ondernemers; kom met lokale voorbeelden. Daarmee vergroot je de
kans op succesvolle verspreiding van
mogelijke oplossingen.
Nieuwe initiatieven en nieuwe activiteiten zullen opkomen en hun plaats
vinden, zo sloot Frank Wijnands de
dag af, waarbij iedereen zijn voordeel
kan doen met wat er in de afgelopen
periode is geleerd.

Over
Telen met toekomst
Telen met toekomst werkt aan duurzame oplossingen voor gewasbescherming en bemesting in de
plantaardige sectoren. Nieuwe kennis
wordt ontwikkeld en bestaande kennis praktijkrijp gemaakt. Samen met
landbouworganisaties, adviseurs,
handelaren in en producenten
van gewasbeschermingsmiddelen,
waterschappen en andere partijen
brengt Telen met toekomst haalbare
en effectieve technieken onder de
aandacht van telers en loonwerkers.
Telen met toekomst wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant
en Omgeving (van Wageningen UR),
Wageningen UR Glastuinbouw
en DLV Plant in opdracht van het
ministerie van EL&I.
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