Verslag Workshop 2 MOVE
Aanleiding – Wageningen UR was in 2012 in gesprek met verschillende regionaal
opererende stakeholders over de door ons gemaakte analyse over de ontwikkeling van de
agrarische bedrijvigheid in de regio. Naar aanleiding van die gesprekken is Wageningen UR
uitgenodigd om op een regionaal symposium onze ideeën voor een aanpak toe te lichten in
een workshop. Deze workshop werd op uitnodiging van de organisatoren, de
samenwerkende regionale stakeholders (Arvalis, LLTB, LIOF, Kamer van Koophandel,
Syntens en het Greenport Venlo Innovation Centre) gegeven in het kader van het
symposium “Markt en Keten” onder de slogan “Tijd voor Toegevoegde waarde”. Het
symposium werd georganiseerd op 28 november 2012 in de evenementenhal Venray, zodat
de deelnemers na afloop de op diezelfde dag gehouden Tuinbouwrelatiedagen konden
bezoeken. Na plenaire voordrachten vanuit STAP, LAVA en Wageningen UR
Tuinbouwproductieketens, was er keuze uit 2 series van vier parallelle sessies, die behalve
door Wageningen UR, gegeven werden door Syntens, LIOF, Rijnconsult en de Kamer van
Koophandel. Wouter Keij, directeur van het Greenport Venlo Innovation Centre, verzorgde
de afsluitende synthese. Het symposium werd bezocht door ongeveer 50 ondernemers. Bij
de workshop van Wageningen UR waren 12 agrarische ondernemers uit de regio aanwezig.
De workshop 2 MOVE werd als volgt aangekondigd:
2 MOVE - U proeft van de verschillende bouwstenen voor het vergroten van toegevoegde
waarde in de glastuinbouw en vollegrondstuinbouw. Het startpunt daarbij is: welk product,
dienst of beleving wordt geleverd om op de klantvraag in te spelen. Aan de hand van
voorbeelden wordt bediscussieerd op welke klantbehoeften kan worden ingespeeld en welke
marktstrategie daar het best bij past. Is dit het voorop lopen met nieuwe producten? Gaat het
om een zo goed mogelijk product voor de laagste prijs? Of gaat het om het volledig inpakken
van de klant om aan al zijn wensen te voldoen? Workshopleider: Wouter Verkerke,
Wageningen UR Glastuinbouw.
Verslag - De voordracht werd goed ontvangen door de aanwezige ondernemers. Er waren
vragen die waren gerelateerd aan de achterliggende transitietheorie, de vertrouwelijkheid en
de breedte van de voorgestelde aanpak. Wageningen UR heeft al eerder in regionale
netwerken transitietheorie succesvol toegepast (INES), en dit heeft vertrouwen gegenereerd
bij de ondernemers. Twee deelnemers hebben naderhand contact opgenomen met ons.
Gevoegd bij de eerder gesproken ondernemers uit ons netwerk, denken we dat er een kleine
groep van ongeveer 15 serieuze voorlopers is die zou willen meedraaien in zo’n project.
Regionale stakeholders zijn ook positief over de door ons gepresenteerde inhoud, maar zien
graag een gezamenlijk uitgevoerde aanpak. De op 28 november gehouden Voordracht was
een opstap naar een gezamenlijk vorm te geven Workshop, die op zijn beurt weer een
voorproefje moest worden van een gezamenlijk project (2 MOVE). Voor die workshop is een
draaiboek gemaakt en voor dat project is een plan geschreven, Uitvoering zal plaats hebben
in 2013, na verdere afstemming met de regionale stakeholders.
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