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KAVB JONG! PIMPT DE BUSINESS

‘Ik ga als een kogel’
Hoe maak je van een product een merk, en van dat merk een succes? Waar loop
je dan zoal tegenaan? Wat kun je daarvan leren? Maar ook: in welke fase van
ontwikkeling is jouw bedrijf? Wie bevinden zich in jouw netwerk en hoe kun je
die partijen inschakelen om jouw doelen te bereiken? De bijeenkomst die KAVB
Jong! begin november organiseerde, leverde veel denkstof op.

K

AVB Jong! is in het leven geroepen om
jonge ondernemers en jonge medewerkers van bloembollenbedrijven bijeen
te brengen. Om met elkaar te sparren, ervaringen te delen, een netwerk op te bouwen en uit
te breiden, en om de nodige kennis te vergaren
over ontwikkelingen in en om het vak waar de
leden iets van kunnen leren. En als je een beetje oplet, valt er altijd wel iets te leren, ook als de
spreker in kwestie niet over bloembollen praat.
Zoals Vincent van Rijsewijk van PEP Business
Creators. Hij vertelt hoe hij met zijn compagnon een blauwe Hydrangea macrophylla met
de merknaam Forever & Ever vanuit de VS
naar Nederland haalde met als doel er hier een
hit van te maken. Dat heeft ogenschijnlijk niks

Niet alleen luisteren, ook zelf aan de slag
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met bollen te maken, maar in het verhaal van
Van Rijsewijk zitten genoeg leerpunten, ook
voor de bollenondernemer. Zo vond het koperspubliek de sterke punten die Van Rijsewijk &
Co communiceerden over de plant totaal niet
relevant. Dat zet je aan het denken: waarom
zou de consument jouw bollen kopen? Wat
verkoop je, in essentie? Een leuke vraag om met
elkaar over te brainstormen, voordat de vrijdagmiddagborrel losbarst.

ECOCYCLE
Van Rijsewijk start zijn presentatie met een
plaatje van de ‘ecocycle’ van David Hurst die
de ontwikkelingscyclus van bedrijven in kaart
brengt. Het maakt zichtbaar hoe je als onderne-

ming verschillende fases kunt doorlopen, van
‘ondernemen’ tot ‘crisis’ en hoe je vanuit ‘verwarring’ weer tot ‘keuzes’ kunt komen. “Hoe
kun je een crisis voor blijven?”, doceert Van
Rijsewijk. “Door tijdig actie te ondernemen,
te investeren, keuzes te maken.” Hij vraagt de
aanwezigen waar in de cyclus zij zich bevinden met hun bedrijf. Een van de ondernemers
vertelt over de situatie waarbij op directeur/
eigenaarniveau ‘voor twee stoeltjes drie kontjes’ beschikbaar waren. “Dat ging natuurlijk
mis. We zijn uit elkaar gegaan.” En de ondernemer die zich met zijn bedrijf in de fase van de
snel stijgende lijn bevindt: “Ik ga als een kogel.”
Het schema komt nog een paar keer terug deze
avond. Een interessant plaatje voor de ondernemers om mee naar huis te nemen en daar
nog eens met het team te bespreken: waar
staan wij nu? Is dat wat we willen? Zo niet, wat
gaan we daaraan doen?
Het verhaal over de hortensia Forever & Ever is
geen glanzende successtory. Hoewel de plant
nu goed verkoopt, is dat niet zonder slag of
stoot gegaan. “Dat jij onder de indruk bent van
een product, betekent niet automatisch dat de
consument daar ook zo over denkt. De voordelen die wij zagen, zoals de compactheid, de winterhardheid en dat je de
plant niet hoeft te snoeien, werden door
de consument niet opgepakt. Daarbij kwamen we erachter dat de gemiddelde consument geen verstand heeft van planten, en dus
ook niet begrijpt waarom deze plant veel duurder is dan andere hortensia’s. De meerwaarde
van het merk werd niet herkend.” Verder bleek
uit onderzoek dat de consument vrij ongericht
naar het tuincentrum gaat – hij koopt ‘iets voor
de tuin’ – en dat hij vaak meer uitgeeft dan hij
zich vooraf had voorgenomen. “De consument
koopt vrij impulsief, heeft geen sterke voorkeur
en nauwelijks besef van wat iets mag kosten.”
Daar lagen vooral kansen voor Forever & Ever.

De compagnons besloten het merk anders te
profileren. De aspecten duurzaam (de schoonste hortensia van Europa), volledig afvalvrij en
natuurlijk werden uitvergroot en gepresenteerd. Greenpeace reageerde daar positief op,
wat voor mooie publiciteit zorgde. De aspecten
groen en onderhoudsvrij werden in de merkbeleving meegenomen. “In essentie verkopen wij
‘meer tuinplezier’.” In de fotografie werd een
luxe lifestyle neergezet waarmee consumenten zich graag associëren. “De plannen waren
groot, maar de portemonnee was leeg, dus we
hebben gewerkt met vriendinnen als model.
Het hoeft niet perse veel geld te kosten.”

DOELGROEPEN
Door waarde te creëren voor de consument,
sloeg de hortensia alsnog aan. “Hij is zelfs beste
tuinplant van Nederland geworden in een wedstrijd die werd uitgeschreven door Libelle. Een
idee dat wij hen overigens hadden voorgelegd.
Soms moet je zelf je nieuws maken.” Wat ook
belangrijk is: “Denk in doelgroepen. Wij hebben een profiel gemaakt van onze kopers. De
oudere consument met verstand van tuinieren,
vindt ons wel. Dus richten we ons op een jongere doelgroep en op hoveniers die tuinen aanleggen voor consumenten die dat uitbesteden.
Daar valt winst te behalen.”
Inmiddels heeft de business een vlucht genomen. “Niet dat het allemaal zo makkelijk ging.
Van de tien ideeën lukt er uiteindelijk een. Oké,

dan val je een keer. Dat is niet erg. Als je maar
niet blijft liggen.” Wat hem heeft geholpen: “Kijk
ook eens hoe andere branches te werk gaan.
Dat is heel verfrissend.”
In het tweede deel van het programma gaan de
jonge ondernemers zelf aan de slag. Eerst proberen ze met behulp van een praktijkvoorbeeld de
groepen in hun netwerk in kaart te brengen en
daarna formuleren ze wat ieders rol en positie is.
“Vraag jezelf af: wie staat er dichtbij, wie kan je
helpen, wie heeft hetzelfde belang als jij en wie
zijn je tegenstanders? Wat willen zij: mee beslissen, mee bepalen? Hoe ga je daarmee om?” In
het voorbeeld van een negatieve publicatie over
‘gifbollen’ dat een groepje presenteert, wordt
‘de vooringenomen burger’ bij ‘tegenstanders’
geplaatst. “Je kunt je afvragen waarom die burger vooringenomen is? Heb jij je buren geïnformeerd over wat je doet?” Als mogelijke oplossing
wordt aangedragen: “Organiseer een open dag,
nodig ze uit en vertel je verhaal.”

Dat is het volgende onderdeel in het programma: wat is ‘jouw verhaal’? Aan de hand van een
aantal vragen worden de ondernemers aan het
denken gezet over hun organisatie, het verhaal
dat daarbij hoort, welke doelen ze willen bereiken, wat hun dromen zijn, wat de ingrediënten
voor hun verhaal zijn, met wie ze het eindresultaat willen delen, en hoe. Van Rijsewijk spreekt
hierbij van ‘de olifant en zijn berijder’. “De olifant staat daarbij voor het hart. Wat geeft je
gevoel aan? Dat geeft veel richting aan de keuzes die je maakt. Vergeet echter niet de ratio
erbij te betrekken: dat is de rol van de berijder.
Door hart en hoofd te combineren, kom je tot
keuzes die in balans zijn.” En dat leidt uiteindelijk tot een kloppend verhaal met een bodem.
Een verhaal waar jij voor staat, dat bovendien
meerwaarde geeft aan je product.”
Huiswerk dus, voor de jonge ondernemers.
Benieuwd wie er bij de volgende bijeenkomst
van KAVB Jong! kan melden dat hij ermee aan
de slag is gegaan.

Vincent van Rijsewijk:
“De consument heeft geen
verstand van planten”

• BLOEMBOLLENVISIE • 24 november 2016
24 november 2016 • BLOEMBOLLENVISIE • 43

