T E E LT V E R B E T E R I N G

De coronacrisis treft ook
de vasteplantensector.
Hoe erg is nog niet
duidelijk, maar wel dat
er dingen zijn veranderd.
Zullen de mensen die niet
op vakantie gaan meer
planten kopen? Als dit
al zo is, wat zijn dan de
gevolgen voor komende
jaren als mensen de
vakantie gaan inhalen?
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Allemaal vragen waar niemand op
dit moment een antwoord op kan
geven. Landplantentelers hebben
wel als voordeel dat ze nog de tijd
hebben om erover na te denken.
Waarschijnlijk zijn erg veel planten
al geplant. Het assortiment en het
volume nog aan de verwachte vraag
aanpassen zal dus niet meer lukken.
Wel kan de potentiële afnemer volledig op de hoogte gehouden worden van de mogelijkheden. Juist dit
seizoen is openheid van belang om
eraan bij te dragen dat ook volgend
seizoen de meeste planten hun weg

naar de consument weer vinden.
In de loop van het seizoen zal duidelijk worden welke handelskanalen
de crisis goed hebben overleefd,
maar ook wie de kanalen van de bedrijven gaan beleveren die het niet
hebben gered. De kans is groot dat
een bepaalde lijn plotseling via een
ander kanaal gaat lopen en dat de
bestaande contacten niet meer effectief zijn. Het is dus van groot belang
dat op tijd duidelijk is hoe de handel
voor het volgende jaar gedaan gaat
worden. Contact houden is nu nog
veel belangrijker dan in vorige jaren. Het is zeer waarschijnlijk dat de
voorverkopen anders gaan verlopen
dan vorig jaar.
Ook de kopende partij zit met onzekerheid. Als de handel door angst
helemaal stil komt te liggen, is er
ook niet meer de mogelijkheid om

de geleden schade weer terug te verdienen. Juist het komende jaar moet
het samen gebeuren. Alle schakels
in de keten moeten kunnen blijven
draaien om deze crisis te boven te
komen. Door zeker dit jaar nog een
beetje meer rekening met elkaar te
houden, moet het mogelijk zijn om
de positieve lijn van de afgelopen jaren uiteindelijk weer op te pakken.
Aan het product ligt het niet, want
dat is prachtig.

ZUINIGHEID
Op dit moment wordt overal zuinigheid betracht. Op zich niets
mis mee, maar zuinigheid die ten
koste gaat van de kwaliteit van het
product, of nu arbeid uitsparen die
later dubbel terugkomt, is niet handig. Zuinigheid is prima, maar doe
dit weloverwogen.
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