Masterclass fruit een succes! | Groen Kennisnet

GKN Home

Thema's

Onderwijsportaal

Projecten

Contacten

Nieuwsbrief

Contact informatie: Gondy HeijermanPeppelman

Masterclass fruit een succes!
7-12-2012
“Een uitdagende dag die laat zien dat kennis van de keten en goed ondernemerschap leiden tot een
beter rendement op het bedrijf”, zo meende John Bal, bedrijfsadviseur en begeleidend docent voor
Edudelta.
Donderdag 8 november organiseerde WUR-PPO en de Fruitacademie
(samenwerking NFO, Helicon en Edudelta) een Masterclass met als titel
“Winst pakken in de fruitteeltketen”, over verbindingen in de afzetketen.
Een dag met als doel inzicht te krijgen om als fruitteler meer rendement te
halen, door betere afstemming met de markt en ketenpartijen.

Mix van onderwijs en praktijk
De groep van 28 deelnemers, vooral studenten, een aantal adviseurs, een fruitteler en docenten, werd
door diverse sprekers vanuit het fruitteeltonderzoek, LEI en retail bijgepraat over strategisch
ondernemerschap in relatie tot rassenkeuze, kostprijs van de verschillende rassen, inkoopbeleid bij de
retail en promotie.
Een interactieve businessgame liet duidelijk verschillen zien in de kwaliteiten van onderhandelen door de
deelnemers. Enkelen lukten het niet om hun fruit te verkopen, terwijl anderen een goede prijs
realiseerden. Een afspiegeling van de praktijk.

Workshop
Ook in de workshop strategisch ondernemerschap kwam duidelijk naar voren dat er meerdere wegen
zijn, om te komen tot een ondernemersvisie. Enkelen zagen uitbreiding als oplossing voor een betere
rentabiliteit, waar anderen lichte krimp met optimalisatie van de bestaande bedrijfsstructuur als
oplossing zagen. Met goed gemotiveerde argumenten leverde dit een boeiende discussie op. Duidelijk is
geworden dat geen keuze maken, achteruitgang betekent. Kortom, een leerzame dag met handvatten
voor de praktijk.
Deze eerste Masterclass Fruitteelt is als pilot opgezet om na te gaan in welke vorm dit vervolg kan
krijgen. De Fruitacademie en PPO gaan daarom binnenkort evalueren en de leerpunten verzamelen.
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