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Welke aanpassingen
blijven en welke niet?

Na
corona
De beperkingen in coronatijd
maakten de bollensector creatief.
Bedrijven onderhielden contacten
digitaal of zochten elkaar in het
klein op. Methoden die pluspunten
hebben, blijven na de pandemie.
Tekst: Jorg Tönjes | Fotografie: René Faas
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n het begin van de pandemie zette het handelsbedrijf
Jan de Wit en Zonen in Enkhuizen een livestream via
Facebook op. Engels gesproken en met een Poolse tolk
richt De Wit zich tot de klanten in Rusland of Azië. Als
alle grenzen open zijn verwacht het bedrijf ermee door te
gaan zegt een woordvoerder. “Niet voor alles het vliegtuig
in gaan en toch de klanten regelmatig bereiken”, dat is het
voordeel van de livestream zeggen ze bij Jan de Wit.
Duidelijk is dat niet iedere speler in de bollenketen uit de
voeten kan met een digitale verbinding. Volgens Judith van
Kessel van toezichthouder NVWA moeten de inspecties
gewoon doorgaan. “Dat is ook gebeurd en dan volgens de
voorschriften die we als rijksoverheid moeten volgen. In de
horeca was veel dicht en werd het rustiger, in de bollen ging
het werk gewoon door, maar dan op anderhalve meter.”
Woordvoerder Nanda de Block van de Bloembollenkeuringsdienst zegt dat de BKD de knelpunten voelde van de
coronabeperkingen. “Een voorbeeld is dat mensen veel minder mogelijkheden hadden om onze kassen te bezoeken. Wij
konden wel op afspraak bij de telers kijken.” Toch waren er
ook dingen die handig en snel op te lossen waren. “Digitaal
werkt soms beter dan je eerst gedacht had. Denk aan vergaderen via het internet. Dat scheelt ook reisbewegingen en
dat past dan weer bij onze strategie naar verder maatschappelijk verantwoord ondernemen.”
Bijeenkomsten voor grotere groepen zette de BKD op via webinars. De Block: “Die blijken laagdrempelig te zijn. Mensen
doen gemakkelijker even mee en je kunt de bijeenkomst
vaak sneller regelen. We zullen dat blijven doen, voor groepen en bij intern vergaderen, al hopen we ook regelmatig
weer fysieke bijeenkomsten te organiseren.”

EEN OP EEN
Vooral het bedrijfsleven ondernam creatief om de contacten
met de klanten door te laten gaan. Bemiddelaar IGH ging
met het bolbloemenassortiment naar de klanten in plaats
van ze op een show uit te nodigen. Directeur Jeroen
van het Kaar vertelt dat zijn personeel daar wel
extra werk in moest steken. “Het waren
soms lange dagen: vanaf half zes in de
bus en dan zien voor de avondklok
weer terug te zijn. We hebben
sterk ingezet op het klantcontact, want dan heb
je meer interactie met
elkaar dan via Skype of
Teams op het net”, aldus
Van het Kaar. Overigens
was de handel met het
buitenland echt minder
goed dan voor de pandemie.
IGH kwam er uiteindelijk met veel inzet goed
door en ziet een herstelde markt. Daarbij zijn andere
factoren van invloed geweest, denkt Van het Kaar, factoren
waar de bemiddelaar minder invloed op heeft, zoals een
sterk teruggekeerde vraag.
Bij IGC hopen ze toch dat een show met 400 of 450 klanten
weer mogelijk wordt en dat de een-op-eencontacten vooral
ingezet kunnen worden als het persoonlijke contact belangrijk is. Een vergadering met 25 mensen of meer via internet
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ziet de directeur niet als een oplossing. “Dat vind ik fijner
rond de tafel. Zo’n grote online vergadering met al die mensen tegelijk op je beeldscherm is verschrikkelijk.”

GEMAK
Harry Sanders van Agrifirm-GMN noemt het snelle overleg
via Teams een blijvertje. Hij werkt zelf in het oosten van het
land en kan heel snel bijpraten met collega’s in alle regio’s
via computer en telefoon, soms zelfs onderweg. “Op die
manier nodig je collega’s uit en we doen het ook wel met
klanten. Ik merk dat het vooral met jongere ondernemers
goed werkt.”
Agrifirm-GMN werkte al met appgroepen. Per teelt brengen
medewerkers en klanten elkaar op de hoogte van de situatie
in het veld. “Klanten sturen een foto van een plant waar wat
mee is. Dan kan de specialist advies geven. Dit deden we al
voor corona.”
Een speciaal Journaal gebruiken de mensen van Agrifirm-GMN om presentaties over de teelt mee te kunnen nemen naar de telers. “Daarin gaat een teeltspecialist in op een
onderwerp. Het staat online en we kunnen het tonen als we
op een bedrijf zijn.” Sanders verwacht dat ze zeker doorgaan
met de digitale uitwisseling van kennis en de voordelen van
online ontmoeten willen behouden.

VEILIG EN BETROUWBAAR
Volgens directeur Minne Sijtsma van Profytodsd was het in
de coronaperiode van belang veiligheid voorop te zetten. “Bij
ons draait het om advies en daarna leveren we eventueel
producten daarbij. We misten dus de winterbijeenkomsten,
waar we zelf presentaties geven en de telers onderling contact hebben. Bij de telers langsgaan kon, maar niet samen
in één auto gaan. Het is mijn ervaring dat de een-op-eengesprekken met telers wel iets extra opleveren, maar ze
kosten ook meer tijd.”

Kleinere groepjes en afstand houden. Op de Open dag Tulp bij Vertify
ging dat prima.

De persoonlijke ontmoeting biedt de telers de mogelijkheid
heel specifieke vragen te stellen, die in een volle zaal niet
aan de orde komen. Sijtsma: “Daarnaast hebben we de
appgroepen per teelt en daarin geven we wekelijks adviezen.
Wie dan meer vragen heeft, belt ons. Eventueel bezoeken we
dan de bedrijven of percelen. De app moet je niet gebruiken
om steeds een product te willen aanprijzen. Wij zeggen het
ook als iets niet nodig is. Dat geeft vertrouwen. Via deze weg
kunnen we, als er wel middelen nodig zijn, rekening houden
met de registratie.” Gemak, snelheid en efficiëntie blijven
via de app en via de internetbijeenkomsten. De interactie en
gezelligheid van bijeenkomsten in zaal en veld zijn digitaal
niet na te doen.
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