Gertrud Blauwhof:

‘Ruil- en deeleconomie
biedt kansen’
De dagelijkse beslommeringen helpen niet om een wat bredere kijk op
ontwikkelingen te krijgen. Dan is het goed als iemand met kennis op dat terrein
dat doet. Gertrud Blauwhof van Synergie Organisatieadvies hield tijdens de
relatiebijeenkomst van Hobaho de aanwezigen een spiegel voor over nieuwe
economieën, zoals de ruil-, deel- en circulaire economie.
Tekst en fotografie: Arie Dwarswaard
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antha rei, ofwel alles stroomt. We
houden er niet van, maar alles is aan
veranderingen onderhevig. Als het
gaat om de economie en verandering, dan gebeurde dat tot voor kort in lange
golfbewegingen. Perioden van economische
crisis en hoogconjunctuur wisselden elkaar
op die manier af. Die traagheid verandert
snel, zo maakte Gertrud Blauwhof van Synergie Organisatie Advies duidelijk tijdens de
bijeenkomst op de Relatiedagen van Hobaho,
woensdag 8 januari 2020. Blauwhof was vele
jaren lector Innoverend Ondernemen aan de
Haagse Hogeschool en heeft zich gespecialiseerd in nieuwe businessmodellen en nieuwe
economieën. Haar stelling is helder: “We
staan nu in de economie op een kantelpunt.
We gaan van massaproductie naar microsystemen.”

ZELFREINIGEND

Gertrud Blauwhof: “Kijk eens op Floow2 of iemand uw restproducten wil overnemen.”
28

Naast de gangbare economie zijn er allerlei
nieuwe economieën bijgekomen. Bekende
voorbeelden zijn Airbnb en Uber. Airbnb
is in 2008 vanuit het niets gestart en heeft
plannen om naar de beurs te gaan. Verwachte waarde: 31 miljard euro. Wat Blauwhof
opvalt aan Airbnb, is dat er vooral geen taalbarrières zijn. “Ik wilde een appartement in
Griekenland huren, maar wilde wat vragen
aan de verhuurder. Ik kon mijn vraag in het
Nederlands stellen. Airbnb vertaalde mijn
vraag naar het Grieks en ik kreeg weer antwoord in het Nederlands.” Een ander bijzonder aspect aan Airbnb is het zelfreinigend
vermogen. Huurders beoordelen verhuurders, en verhuurders beoordelen huurders.
Dus als een huurder een paar keer niet
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correct heeft gehandeld tijdens zijn verblijf, dan
kan bij een nieuwe boeking de verhuurder zien
hoe het gedrag was van deze persoon. Over het
invoeren van een dergelijk openbaar systeem
voor de bloembollensector waren de meningen
verdeeld.

Mensen realiseren zich dat er
een eind moet komen aan het
weggooien van producten

DEELECONOMIE
Een groeiend aandeel krijgt ook de deeleconomie. Voorbeelden genoeg, ook in eigen land.
MyWheels is er voor iedereen die af een toe
een auto nodig heeft, het Broodfonds is een
sociaal vangnet voor zelfstandig ondernemers
en Thuisafgehaald brengt buren bij elkaar die
eten over hebben of juist kunnen gebruiken.
Een agrarisch initiatief is Boer zoekt buur
in Zeeland. Agrariërs hebben vaak een grote
oppervlakte aan dak. Buren kunnen investeren
in zonne-energie, waardoor er klimaatneutraal
geproduceerd kan worden. “En de bonus is
een klantenbinding tussen boeren en burgers”, aldus Blauwhof. In deze categorie van
delen valt ook Floow2, waarbij bedrijven hun
restproducten kunnen aanbieden aan partijen
die daar iets mee kunnen. Binnen dat verhaal
passen ook producten als de Kromkommersoep
en de Buitenbeentjes, producten uit de landen tuinbouw die normaal gesproken zouden
worden weggegooid, maar nu weer van waarde
blijken te zijn.

CIRCULAIR KOMT ERAAN
Van de deeleconomie is het volgens Blauwhof
maar een kleine stap naar de circulaire economie. De samenleving vraagt hierom, omdat
steeds meer consumenten zich realiseren dat
er een einde moet komen aan het altijd maar
weggooien van producten. Dat levert nu al
nieuwe initiatieven op als de Fairphone. Waar
een Apple-telefoon niet open te maken is,
en moet worden weggegooid als het zwakste
onderdeel, de batterij, niet meer werkt, kan de
Fairphone gewoon open en kan de eigenaar de
batterij laten vervangen door een nieuwe, zodat
hij zijn telefoon nog weer jaren kan gebruiken.
En tapijtfabriek Desso maakt voor het productieproces gebruik van kalk dat een restproduct
is van het waterwinbedrijf in de buurt. Nieuw is
volgens Blauwhof ook dat producten niet meer
worden gekocht, maar gehuurd. Desso verkoopt
geen tapijt meer, maar verhuurt het. En Signify
levert verlichting op maat die eigendom blijft
van de producent.
Dat circulair steeds belangrijker wordt, blijkt
uit de ambities van de overheid. Het kabinet
streeft naar 50% circulair in 2030 en 100% in
2050. In die ambitie past naadloos de visie van
minister Schouten van LNV om over te gaan
naar de kringlooplandbouw. Ondernemers die
hiermee aan de slag willen, kunnen vanaf mei
subsidie krijgen van de overheid. Dan komt er
veel geld beschikbaar voor circulaire starters.
“Organiseer je eigen pilot”, gaf Blauwhof de
aanwezigen mee.

Gerard Backx: “We verwachten eind jaren twintig op de markt te
komen met rassen die uit zaad zijn te telen.”

Aardappelzaad komt eraan
Tijdens de relatiemiddag gaf directeur Gerard Backx van aardappelhandelsbedrijf HZPC een inkijk in de ontwikkelingen in deze sector.
HZPC is marktleider is de veredeling, teelt en afzet van aardappelpootgoed. Dat pootgoed is weer uitgangsmateriaal voor aardappeltelers in de hele wereld. De teelt in Nederland heeft volgens Backx vooral te maken met een snel slinkend middelenpakket. “Dat geeft onrust
bij de telers. Zij vragen zich af hoe ze de komende jaren toch een goed
product kunnen telen. Het zal een flinke impact hebben, dat is zeker.
Tegelijkertijd biedt deze verandering ook kansen. Wij geven de telers
hierover volop voorlichting.”
HZPC heeft een groep veredelaars die nieuwe rassen ontwikkelt. HZPC
wil graag aan de slag met de Crispr-cas-techniek. “In de Europese Unie
mogen we dat niet gebruiken, maar in de Verenigde Staten wel. En dus
wijken we voor de productie van rassen voor die markt uit naar de VS.”
Daarnaast werkt de HZPC aan het ontwikkelen van rassen die vanuit
zaad kunnen worden opgekweekt. “We verwachten dat we daarmee
tussen 2028 en 2030 op de markt komen.”
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