IN GESPREK

14 augustus 2020

14 augustus 2020

6

14 augustus 2020

14 augustus 2020
006-8 In gesprek.indd 6

10-08-20 11:39

‘Digitaal Plantarium wil sector
aan het denken zetten’
Voorzitter Jan Willem Griep van
boomkwekerij- en vasteplantenbeurs
Plantarium staat voor een nieuwe
uitdaging: een digitale vakbeurs. De
corona-uitbraak zette een streep door
de traditionele Boskoopse beurs. Daarop
werd overwogen de beurs een jaar over
te slaan, zoals bij veel evenementen dit
jaar. Volgens Griep is het echter een kans
om een heel nieuw platform op te zetten.
“Digitaal, internationaal en verbindend
voor de spelers in de sector”, vat de
directeur enthousiast samen.

Jan Willem Griep
DIRECTEUR PLANTARIUM
Tuinbouw is de rode draad door de carrière van Jan Willem
Griep (56). Hij was vanaf 1997 financieel directeur van de Floriade in Vijfhuizen in 2002 en sinds die tijd is de sector niet
uit zijn leven verdwenen. Hij werkte van 2003 tot 2008 als
secretaris en directeur bij de Vereniging van Bloemenveilingen Nederland (VBN) en in 2009 trad hij aan als voorzitter van
de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij, de organisatie
achter Plantarium. Vlak voor hij met die taak begon, werkte
hij als directeur bij lokale Rabobanken. De Floriade in Almere naderde en Griep werd in 2015 aangesteld als een van de
kwartiermakers, waarna hij directeur Tuinbouw en Financiën
werd. In mei 2018 kwam alles plots tot stilstand, toen hij een
ernstig fietsongeluk kreeg. Ruim een jaar revalideerde hij en
inmiddels staat hij weer aan het roer van Plantarium en is hij
weer betrokken bij de Floriade-organisatie.

Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

Een heel nieuw initiatief voor de boomkwekerij, uit nood
geboren?
“Eigenlijk heeft corona het idee een forse duw in de rug
gegeven, want we hebben als organisatie al eerder gesproken
over digitalisering van de beurs, of een deel ervan. Nu gaan
we deze weg in, want we willen geen jaar overslaan. Natuurlijk hebben we ons eerst afgevraagd of de beurs kon doorgaan, maar al snel werd duidelijk dat een fysieke beurs er
niet meer in zat dit jaar. We vonden het ook ondenkbaar als
er niets was voor de internationale sector. Daarom zijn we
nu dit avontuur gestart. Corona is als een golf over de sector
heengeslagen en dat raakt je. Geen contacten, netwerken is
een stuk ingewikkelder geworden. Vandaar dat we toch iets
willen doen.”

Niet getwijfeld?
“Natuurlijk was het ingewikkeld. De mede-bestuursleden
hebben ook allemaal een bedrijf en het was keihard werken.
Tot opeens alles stil stond. De eerste gedachte was dat dit

niet te lang moest duren, maar dat doet het dus wel. Al 38
jaar is het uitgangspunt van de vakbeurs en het bestuur
dat we er voor de sector zijn, wat er ook gebeurt. De sector
perspectief bieden, in welke vorm dan ook. De paniek in de
sector maakte plaats voor nieuwe drukte. Mensen gingen
en masse naar het tuincentrum, er kwam ontzettend veel
vraag. Opnieuw werd bikkelhard gewerkt, en nog. Het zette
ons aan het denken. Blijft dit? Is het de nieuwe situatie?
Wat zijn de gevolgen en welke veranderingen zien we? We
konden een jaar overslaan, maar er is zoveel aan de hand dat
we toch een soort treffen willen organiseren. Centrale vraag
wordt of we uit de markt halen wat er in zit en we willen
de kansen en bedreigingen in dit nieuwe landschap in beeld
brengen.
Het draait bij Plantarium ook om de lange termijn, waarbij
we proberen vooruit te lopen op de ontwikkelingen en we
willen prikkelen. Het publiek mag daar best iets van vinden,
als de ondernemers maar aan het denken worden gezet.”
14 augustus 2020
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‘Plantarium is de
andere vakbeurzen
een stap voor’

georganiseerd hebben en die naar voren kijken. Dat doen
wij ook. Het stimuleert ons te vernieuwen. We blijven niet
hangen bij de waan van de dag en willen snel anticiperen op
wat de sector is overkomen. Corona is onvoorspelbaar, maar
voor de sector heeft het blijvende gevolgen. Plantarium is
net als een onderneming, al zijn wij een stichting: we willen
toekomstbestendig zijn, overleven en weer starten.”

Corona heeft het bestuur tot een nieuw inzicht gebracht?
“Deze crisis wijst ons erop dat de boomkwekerij krachtiger
moet zijn, meer partijen moet vinden om mee samen te werken. Ons product staat meer in de belangstelling dan ooit en
we hebben goud in handen. Er liggen nog enorme kansen,
met name bij stedebouwkundige projecten. Met die wetenschap willen we onmiddellijk aan de slag.”

Lukt het ook de aandacht te verdelen tussen Plantarium en
Floriade?
“Er zijn veel raakvlakken tussen beide evenementen en de
boomkwekerij is ook een belangrijke speler voor de Floriade.
Je zit in veel gevallen met dezelfde partijen om de digitale
tafel en dat maakt het ook makkelijker. Via de Floriade in
2002 ben ik destijds ook bij het Pantarium-bestuur terechtgekomen. Het zijn verschillende werelden, met dus vele
raakvlakken. Dat is een deel van de lol.”

Er komt een nieuw soort evenement, maar is de sector
daar ook klaar voor?
“Achteraf zullen we zien of we het goed hebben gedaan en
wat we moeten veranderen. Vergeet niet dat de ondernemers in de coronaperiode ook veel meer digitaal zijn gaan
werken. De eerste vergaderingen achter het beeldscherm
waren onwennig, maar nu is het normaal. Er gebeurt ook
veel meer op social media en dat is inspirerend. De nieuwe
digitale markt ligt er. De digitale stappen zijn soms onbeholpen, maar ze zijn authentiek. We laten daarom een deel van
het beursprogramma ook verzorgen door Mister Plantgeek,
Michael Perry. Dat is een influencer met vele volgers die
heel veel met groen doet.
Het mooie is dat het digitale overleg eigenlijk informeler is
geworden dan de gebruikelijke vergaderingen. Je krijgt een
inkijkje in iemands huis en er lopen bijvoorbeeld kinderen
door het beeld. Het heeft iets ontwapenend en dat is best
leuk.””

Het buitenlandse publiek logt ook gewoon in dit jaar?
“Er is veel belangstelling uit het buitenland, vooral omdat
dit het enige evenement in de boomkwekerij- en vasteplantensector is dat doorgaat. Ik ben ervan overtuigd dat deze
8

vorm een pad biedt naar nieuwe markten, nieuwe regio’s
voor publiek en deelnemers. Daarmee is Plantarium een stap
verder dan de andere beurzen. De beurs is op 2 en 3 september, maar eigenlijk zit je niet echt aan die data vast. Het is
de bedoeling het platform daarna levend te houden, zodat
er telkens nieuwe dingen te vinden zijn terwijl de andere
gesprekken en presentaties ook terug te kijken zijn.”

Maar sommige dingen veranderen niet?
“Nee, aan sommige zaken moet je niet komen. We hebben
dus een selectie noviteiten die ook te zien is en die gekeurd
wordt door de KVBC. Daar zijn we blij mee, het is een groot
goed dat we dat hebben. Bedrijven stemmen niet voor niets
de introductie van nieuwe soorten af op de beurs. Het effect
van de prijzen van de keuringscommissie op de belangstelling en de verkoop van de producten is ook krachtig en dat
willen we dus absoluut behouden.”
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