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Ondernemen in de levenswetenschappen staat
op dit moment volop in de belangstelling. De
afgelopen jaren hebben ‘plantenwetenschappers’
zoals Hans Dons (o.a. Bioseeds) en Gitte Schöber
(o.a. Startlife) een belangrijke impuls gegeven
aan het ondernemend klimaat in het Wageningse
centrum voor ondernemerschap, DAFNE1. Als
kroon op vier jaar DAFNE mag Wageningen in
2012 officieel gastheer zijn van de Nederlandse
editie van de ‘Global Entrepreneurship Week2’;
een wereldwijd jaarlijks terugkerende week
waarin ondernemerschap centraal staat.

Vijftien jaar geleden tijdens mijn eigen ‘plantenstudie’ (Plantenveredeling & Gewasbescherming) was dat wel anders. Eigenlijk was er maar
één richting die je op kon gaan na je studie: de
wetenschap. Dat ondernemerschap voor velen
echt een serieuze carrièrestap is geworden blijkt
wel uit de landelijke cijfers. Zo blijkt uit studies
van het economisch instituut voor midden- en
kleinbedrijf (EIM)3 (EIM, kerngegevens MKB
2011) dat het percentage ondernemers in de Nederlandse beroepsbevolking is gestegen van 8%
in de jaren ’90 naar 12 % nu. Het aandeel hiervan dat bezig is met het starten van een nieuw
bedrijf of de intentie heeft om een bedrijfje te
starten behoort zelfs tot de top vijf in Europa.

Ondernemerschap in de gewasbescherming
Hoe staat het eigenlijk met het ondernemerschap in de gewasbescherming? Wie zijn onze
‘local heroes’? Wie zijn de startende bedrijfjes? Welk type ondernemers vinden we in de
gewasbescherming en hoe doen ze het in het
economisch weerbarstige klimaat anno 2011?
Zijn het zelfstandigen zonder personeel (zzp),
snel groeiende innovatieve bedrijfjes, spin-offs
van bedrijven of universiteiten, serie-ondernemers, portfolio-ondernemers of juist sociale

ondernemers of familiebedrijven? Wie zijn hun
oprichters en eigenaren en hoe ervaren ze het
ondernemerschap in deze sector? Waar halen
ze hun kennis vandaan en waar zien ze kansen
voor de toekomst? Concrete cijfers, statistieken
of inzichten op dit specifieke terrein zijn er niet.
Statistieken geleverd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) en het (EIM) worden
gegenereerd op een hoger aggregatieniveau.

Artikelserie
Om antwoorden te vinden op deze vragen zullen
in de komende edities van Gewasbescherming
interviews worden gehouden met startende
ondernemers. Met startend bedoelen we dat
een bedrijf niet ouder mag zijn dan vijf jaar. Het
kunnen bedrijven zijn die zich bezig houden
met nieuwe producten, processen of markten,
kortom gewasbescherming in de breedste zin
van het woord.
Op dit moment hebben we een aantal bedrijven
op het oog. Echter, mocht u zelf een startend
bedrijf hebben of in uw omgeving een bedrijf
kennen dat startend is waarvan u denkt ‘dat bedrijf verdient een podium in het vakblad’ neemt
u dan contact op met de redactie.
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