VASTEPLANTENVARIA

De hedendaagse consument zoekt
naar een goed gevoel, steeds meer
bedrijven zijn zich daar bewust van
en vertellen hun verhaal

Be good
and tell it
Soms wordt ‘vertellen wat je doet’ als een bedreiging gezien. Zie het
echter als een kans. Vasteplantentelers doen het doorgaans al best
goed en hoeven het dus alleen nog maar te vertellen. Het enige dat
nodig is, is bewustwording van het feit dat de wereld verandert.
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D

e gemiddelde vasteplantenkweker
is duurzaam bezig. Hij doet er alles
aan om de omgeving te beschermen
en levert producten die niet of nauwelijks
bespoten zijn. Hij is goed op weg met duurzame bodemverbetering en het telen van sterke
planten die geen of weinig chemische middelen nodig hebben. Toch proberen we als sector
nog steeds de markt te veroveren met weer een
nieuw kleurtje en weer een nieuw concept…
De beste reclame die je op dit moment volgens
mij kunt maken, is zeggen waar je mee bezig
bent. Liefst zo breed mogelijk.
Als je wilt vertellen dat je het goed doet, moet je
het ook echt goed doen. Iets zeggen en je niet
aan de beloofde waarden houden, is niet meer
van deze tijd. Eerlijke informatie wordt op prijs
gesteld, ook als deze informatie inhoudt dat je
aangeeft niet in staat te zijn het onmogelijke te
doen. Zolang we de consument en de media

hun eigen eisen laten verzinnen, zonder dat ze
geïnformeerd zijn, kunnen we hieraan nooit voldoen. Als we aangeven waartoe we wel in staat
zijn, zullen ze waarschijnlijk aangenaam verrast
zijn. Voorwaarde is wel dat we doen waartoe we
in staat zijn. En dat we dit controleerbaar maken
voor de consument. Niet handig als je een beetje
wilt rommelen, maar wel nodig om de sector op
een hoger plan te brengen.

ENORME STAPPEN
En we hebben veel te vertellen. De afgelopen
jaren zijn er enorme stappen gemaakt op het
gebied van bodemvruchtbaarheid door toevoeging van organische stof. Het telen van zo sterk
mogelijke planten die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Bij de selectie
van planten 100 procent rekening houden met
de gezondheid van de plant en niet alleen zoeken naar het mooie nieuwe kleurtje. Veredeling
op het gebied van krachtige planten is extreem
belangrijk in onze strijd om duurzaam bezig te
zijn, maar als we dit niet actief aan de klant vertellen, zal deze het verschil niet zien.
Hiernaast doen we het goed op het gebied van

onkruid- en aaltjesbestrijding. Het besef dat
we middelen misschien wel voorgoed kwijt
raken groeit. Steeds meer bedrijven proberen
nu al, voordat bepaalde toepassingen verboden
raken, een weg te vinden zodat deze middelen
niet meer onmisbaar zijn. Veel bedrijven lopen
bewust voor op de regelgeving.
Nog nooit was er zo veel interesse in natuurlijke vijanden als nu. Steeds meer telers komen
tot de conclusie dat de natuur het zo verkeerd
nog niet doet en dat als je de natuurlijke vijanden laat leven, veel kwalen vanzelf verdwijnen
of onder een schadegrens komen. Het zoeken
naar evenwicht is echter een lange weg waar
we soms moeten corrigeren om niet failliet te
gaan. Ook dit verhaal moet aan de klant verteld
worden.

VERTELLEN
Productpromotie is goed - als de klant niet
weet wat er geteeld wordt, zal hij er immers
nooit naar vragen – maar het is niet voldoende. De hedendaagse consument zoekt naar
een goed gevoel. Hij wil er zeker van zijn dat
het product eerlijk is geteeld. Wij telen een luxe
product. Als iemand een luxe product koopt,
doet hij of zij dat om er een goed gevoel van te
krijgen. Dit goede gevoel wordt versterkt door
de wetenschap dat het duurzaam is geproduceerd. Zelfs als de consument hier niet heel
bewust mee bezig is, is uw afnemer dat wel.
Ook hij probeert zijn klanten te verleiden met
een goed verhaal. Dat (eerlijke) verhaal moe• BLOEMBOLLENVISIE • 22 juni 2017
ten wij dan wel vertellen.
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