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‘Compagnons moeten het gevoel heb b

Wouter Duijvesteijn: “Als ‘vraag en aanbod’ bij elkaar passen, wissel ik alleen de telefoonnummers van de
geschikt geachte partners uit. Ze moeten elkaar bellen en de samenwerking vervolgens zelf inhoud geven.”

Een half jaar geleden is LTO Glaskracht Westland gestart met het project ‘koppelen van ondernemers’. Het aantal aanmeldingen
overtrof de verwachtingen van het afdelingsbestuur. Een gesprek met vice-voorzitter/penningmeester Wouter Duijvesteijn
over dit project om ondernemers in de tuinbouw met elkaar te matchen.
TEKST EN BEELD: HARRY STIJGER

De snelle schaalvergroting in de tuinbouw zet veel ondernemers
aan het denken over hun eigen toekomst. Is die schaalvergroting
nog wel bij te houden, zowel financieel als organisatorisch? Hoe
moet je als ondernemer verder: alleen, met een of meerdere partners of in een collectief? Dit zijn allemaal vragen die volgens
Wouter Duijvesteijn, zelf chrysantenteler in het familiebedrijf,
bij ondernemers van zowel grote als kleine bedrijven leven.

Veel belangstelling
Verschillende ondernemers hebben zich aangemeld bij het project ‘koppelen van ondernemers’. Deze LTO-man heeft als pro-
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jectleider en bemiddelaar een gesprek met hen om erachter te
komen wat hun wensen zijn op het gebied van samenwerking en
probeert een match tot stand te brengen.
De vice-voorzitter geeft aan dat het afdelingsbestuur geschrokken is van het aantal aanmeldingen zo kort na de start van het
project. “Dat een aantal ondernemers hier belangstelling voor
zou hebben, hadden we wel verwacht. Maar dat er zo snel al vijfentwintig aanmeldingen zouden zijn die serieus willen matchen, hadden we nooit verwacht.”
Hij denkt dat het allemaal te maken heeft met de ontwikkelingen om ons heen. “Wanneer je vroeger niets meer kon, kon je
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b ben dat ze er beter van worden’
nog altijd tuinder worden. Dat is tegenwoordig wel anders. Zelfs zo anders, dat
ondernemers zien dat het alleen doorgaan steeds moeilijker wordt. Die ondernemers gaan op zoek naar een compagnon”, aldus de vice-voorzitter.
Het project biedt de ondernemer verschillende mogelijkheden en niet alleen het
koppelen aan een passende compagnon
met ongeveer dezelfde toekomstwens. Zo
kan een ondernemer zich ook aansluiten
bij een grote ondernemer met een kant
en klare afzet en andere faciliteiten of
samen gaan werken met een ondernemer
in het buitenland. De aanmelder kan ook
kiezen voor het kopen van een kleiner
bedrijf binnen een groter geheel. Zo zijn
er ook ondernemers die al samenwerken,
maar nog meer versterking zoeken.

Niet alleen jongeren
Duijvesteijn heeft de aangemelde ondernemers in een database opgenomen.
Hierbij onderscheidt hij een aantal categorieën, zoals oudere ondernemers die
jongeren zoeken om het bedrijf aan over
te dragen. Daarnaast zijn er ondernemers, van jong tot middelbare leeftijd,
die een stap naar een efficiëntere bedrijfsvoering willen maken. Dan is er nog een
groep die een bepaalde schaalgrootte
heeft en een compagnon wil om de verhouding werk en privé goed te houden.
Dit speelt vooral bij telers die vanwege de
gewaskeuze zeven dagen moeten werken.
De vice-voorzitter spreekt ondernemers
die al jaren niet op vakantie zijn geweest.
“Bij samenwerken is geld meestal geen

Voorbeeld van een match
Wouter Duijvesteijn geeft een voorbeeld van een
geslaagde match. Een snijbloementeler heeft zich
bij hem gemeld. Hij wil het roer helemaal omgooien en potplanten gaan telen. Deze teler weet dat
dit vanwege de investering en organisatorische
zaken een behoorlijk grote stap is.
De LTO Glaskracht-man koppelt deze snijbloementeler aan een kleine teler, die zijn tuin verkocht
heeft aan de buurman. Deze teler wilde eigenlijk
niet stoppen, maar doorgaan. Door de wensen van
deze ondernemers te kennen, ziet de vice-voorzitter een match. “Door dit project zijn ze bij elkaar
koffie gaan drinken en in gesprek geraakt. Dat
heeft ertoe geleid dat ze al vrij snel nieuwe plannen bij de bank hebben ingediend.”

probleem, maar het gaat de ondernemers
meer om een betere verhouding tussen
werk en privé.”
Er hebben zich ook enkele jongeren aangemeld, die in het ouderlijk bedrijf werken en
een compagnon zoeken om samen verder te
gaan. De vice-voorzitter gaat daarom samen
met de Tuinbouw Jongeren Westland (TJW)
op zoek naar andere jongeren die in samenwerking een bedrijf willen starten. “Om een
goede match te hebben, kan het nodig zijn
dat een jongere uit het eigen (ouderlijk)
bedrijf stapt.”

Voor- en nadelen samenwerking
In de database zitten enkele grotere bedrijven die financieel (mee) willen investeren
in een tweede bedrijf. Ook zit er een onderneming bij die in het buitenland een
bedrijf heeft dat nog niet helemaal vol zit
voor het opkweken van planten. “Deze
ondernemer wil nog iemand erbij hebben,
niet alleen voor de ruimte in de opkweek,
maar ook om beurtelings de hele week in
het buitenland aanwezig te zijn.”
De toekomstige compagnons moeten het
gevoel hebben dat ze beter worden.
Volgens de vice-voorzitter is dat een
belangrijke basis voor een goede samenwerking
De belangrijkste voordelen zijn: het verbeteren van de continuïteit van het
bedrijf en het gegeven dat twee of meer
partners meer kunnen behappen dan één
ondernemer. Bovendien verbetert de verhouding werk en privé.
Behalve voordelen zitten er soms ook
nadelen aan samenwerking. Het belangrijkste nadeel is het afstaan van een stuk
vrijheid. Als ondernemer ben je bij elke
vorm van samenwerking niet meer de
enige baas. “Je bent dus niet meer de
enige die beslist. Je moet je compagnon
als gelijkwaardige zien en niet als een
werknemer. Door samenwerking krijg je
er als ondernemer een ‘huwelijk’ bij. Daar
moet je voor blijven vechten, zodat het
goed blijft gaan.”

zen. Toch wil Duijvesteijn die ondernemers
in het bestand hebben, want als hij een
geschikte partner vindt, is er toch een
match.
De ondernemers moeten zelf goed weten
wat voor partner ze zoeken. “Een ondernemer die teelttechnisch heel sterk is,
moet geen compagnon zoeken die dat
ook is. Want wat vult zo’n persoon dan
nog aan? Het is in dat geval beter om
iemand te zoeken die het leuk vindt om
zich met organisatorische zaken, personeel en administratie bezig te houden.”
Nog iedere week krijgt Duijvesteijn mailtjes en telefoontjes van ondernemers die
van teelt willen veranderen (bijvoorbeeld
omdat de ondernemer de allergische
reacties zat is) tot ondernemers die alleen
financieel willen investeren. Ook voor die
groep kijkt hij naar de mogelijkheden.
“Als ‘vraag en aanbod’ bij elkaar passen,
wissel ik alleen de telefoonnummers van
de geschikt geachte partners uit. Ze moeten dan elkaar bellen en het vervolgens
zelf gaan doen.”
Ondernemers die zich aangemeld hebben, worden met een nieuwsbrief op de
hoogte gehouden van de stand van zaken.

Lage drempel
Duijvesteijn geeft aan dat LTO Glaskracht
Westland met dit project tussen de leden
wil staan en hen datgene wil bieden waar
ze concreet om vragen of mee zitten. “De
forse belangstelling voor dit project is het
bewijs dat er behoefte aan is. De drempel
om naar een collega-ondernemer toe te
stappen is veel kleiner dan naar een bank,
accountants- of adviesbureau.”
Ondernemers die interesse hebben voor
dit project, kunnen een e-mail sturen naar:
wouter@ltoglaskrachtwestland.nl.

Het project ‘koppelen van ondernemers’ helpt
ondernemers aan een geschikte partner voor
samenwerking. Nadat een ondernemer zich
heeft aangemeld volgt een intakegesprek om
de wensen voor die samenwerking vast te

Weten wat je zoekt
Vanuit het hele land hebben zich inmiddels
ondernemers aangemeld. Degene die ver van
het Westland zitten, zijn echter niet zo
gemakkelijk te bemiddelen. Dat komt doordat de meeste ondernemers vaak niet meer
dan maximaal 100 kilometer willen verhui-

stellen. Pas als ‘vraag en aanbod’ bij elkaar
passen, gaan de partners met elkaar in
gesprek.
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