TOP Ondernemers
werken áán hun bedrijf
Inspirerende bedrijfsbezoeken en intensieve coachingsgesprekken.
Zeven jonge ondernemers uit de bloembollensector volgden afgelopen maanden
het programma TOP Ondernemerschap. Dit programma helpt hen bewuste, eigen
keuzes te maken. ‘Dat is nodig, want er komen nog veel uitdagingen op de sector af.’
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D

e één heeft het bedrijf al volledig
overgenomen, terwijl de ander
nog aan de vooravond staat
van het overnameproces. De
verschillen tussen de deelnemers aan het
eerste TOP Ondernemerschap Programma
in de bollensector zijn groot. Toch hebben
de zeven jonge ondernemers een duidelijke overeenkomst: ze zijn leergierig, zelfbewust en toekomstgericht. Niet voor niets
richt initiatiefnemer Greenport Duin- en
Bollenstreek zich juist op deze koplopers.
“Wij zijn er om vernieuwing en verduurzaming aan te jagen in de regio”, vertelt
programmamanager Andries Middag.

BLIJVEN ONTWIKKELEN
Om die reden startte Greenport Duinen Bollenstreek afgelopen najaar een
samenwerking met de Ondernemerschap
Academy. “Jonge ondernemers in onze
regio gaven aan zich te willen blijven
ontwikkelen”, vertelt Middag. “Afgelopen
jaren hebben we verschillende initiatieven
voorbij zien komen, onder meer vanuit de
KAVB en Wageningen University & Research, maar dat liep lang niet altijd storm.
TOP Ondernemerschap kende ik vanuit de
regio Boskoop en veel mensen waren daar
enthousiast over.”
Middag is ervan overtuigd dat je je als
ondernemer je leven lang moet blijven
ontwikkelen. “In het traject van TOP Ondernemerschap zitten een aantal zaken
waar ondernemers in hun eigen praktijk
weinig mee doen. De coaching is daar een
voorbeeld van. Voor de meeste ondernemers zijn een teeltadviseur, een gewasbeschermingsleverancier of een bankrelatie
hun belangrijkste adviseur. Dat maakt je
kwetsbaar. Het is belangrijk om een onafhankelijk adviseur te hebben. Het dwingt
je om jouw eigen keuzes te maken.
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Daar worden bedrijf en ondernemer
sterker van.”

HELIKOPTERVIEW
De keuzes die jonge ondernemers (of
bedrijfsleiders) maken, zijn niet automatisch de keuzes van hun voorgangers.
Integendeel, stelt Middag. “Er komen veel
uitdagingen op de sector af. Dat heeft niet
alleen gevolgen voor wat je doet, maar ook
voor de manier waarop je leiding geeft aan
je bedrijf. Het helpt om als ondernemer
stevig in je schoenen te staan.” Volgens
hem gunnen maar weinig ondernemers
zichzelf een zogenaamde helikopterview. “Dat is jammer. Als je in een vroeg
stadium over de juiste zaken nadenkt en
deze toepast, dan heb je daar de rest van je
leven profijt van.”
Voor de eerste editie van TOP Ondernemerschap in de bollensector is gekozen
voor een compact programma, dat half januari begon en eind maart werd afgerond.
Onderdeel van het pakket waren vijf bedrijfsbezoeken en vijf coachingssessies. Op
inspirerende bedrijven binnen en buiten

de sector (zoals JUB Holland, LG Flowers,
Tomato World en Streng Growers) werden
onderwerpen als leiderschap, (familie)
relaties en de omgeving besproken.

ZACHTE KANT EN SKILLS
“De bedrijfsbezoeken werden als heel leuk
en inspirerend ervaren”, vertelt Middag.
“Ondernemers in de sector kijken wel
vaker op andere bedrijven, maar bijna
altijd bedrijfs- of teeltmatig. Nu was de
insteek veel meer de zachtere kant van
het ondernemen en de skills die daarbij
horen. Waar loop je bijvoorbeeld tegen
aan bij bedrijfsovername? Of hoe beïnvloeden familierelaties jouw keuzes? Het zijn
de onderwerpen waar ondernemers onder
elkaar niet zo snel over beginnen.”
De één-op-ééngesprekken zetten vervolgens aan tot actie. Wat ga je met het
onderwerp doen? Middag: “De academy
werkt hiervoor met professionele coaches
van buiten de sector. Hoewel de bollensector heel specifieke uitdagingen heeft, is het
goed om als ondernemer geconfronteerd te

‘De coaches houden
je een spiegel voor en
leren je zaken anders
te benaderen’
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Nieuw programma
start in september
De eerste editie van TOP Ondernemerschap in de
bloembollen wordt gezien als een try-out. Bij voldoende
animo krijgt het programma in september een vervolg.
Meer informatie is te vinden op www.ondernemerschapacademy.nl. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via tel. 030-2370700.

worden met die blik van buitenaf. Iemand
die de vragen stelt die je zelf nooit stelt.
Dat hoort erbij. Een coach moet het je niet
te makkelijk maken, maar ervoor zorgen
dat je even wat dieper in jezelf kijkt.”

TOEKOMSTVISIE OPGESTELD

het agrarisch loonbedrijf Gebr. de Groot
in Noordwijkerhout van hun ouders over
te nemen. “Ik had vooraf veel vragen over
hoe de toekomst eruit zou zien. Wat wil
hij? Wat wil ik? De persoonlijke analyse
was voor mij doorslaggevend om mee te
doen aan het programma.”

Ruben de Groot heeft dat als heel leerzaam ervaren. “De coaches houden je een
spiegel voor en leren je zaken anders te
benaderen. Dat is heel handig.” De Groot
volgde het programma samen met zijn
neef Nico. De twee staan op het punt om

Het was volgens De Groot een ‘supergave’
ervaring. “We hebben verschillende bedrijven bezocht met gepassioneerde ondernemers. Het was interessant om hun verhaal
te horen. Waar lopen zij tegenaan? Hoe

Bedrijfsbezoeken zijn onderdeel van het programma TOP Ondernemerschap. Met onder meer Bart Heemskerk (tweede van rechts) en Ruben de Groot (vierde van rechts).

passen zij zich aan marktomstandigheden
aan? Je haalt er heel veel uit en neemt dat
mee naar je eigen situatie.” De Groot heeft
nu samen met zijn neef een toekomstvisie
opgesteld om thuis te bespreken. “Daarin staat hoe wij het bedrijf zien en daar
invulling aan willen geven.” Hij raadt
andere ondernemers aan het programma
ook te volgen. “Bij twijfel deel ik graag
mijn ervaringen.”

INVESTERING IN TOEKOMST
Ook Bart Heemskerk van Jac. P. Heemskerk in Hillegom is enthousiast. Ondanks
dat het programma voor hem midden in
het snijhyacintenseizoen viel, besloot hij
toch mee te doen. “Het geeft je stapsgewijs
inzicht in je bedrijf en waar je naartoe
wilt. Een heel toekomstgericht proces. Zelf
ga ik richting bedrijfsovername, dus voor
mij waren de persoonlijke gesprekken met
de coach heel zinvol. Ik heb geleerd tijd te
nemen om over zaken na te denken. Mijn
motto: werk niet alleen in het bedrijf,
maar ook aan het bedrijf.”
Ook de bedrijfsbezoeken droegen daar
aan bij. “Waarom hebben ondernemers
bepaalde keuzes gemaakt? Dat geeft je
veel inspiratie voor het eigen bedrijf. Het
is extra leuk om dit met een groep collega-ondernemers te doen. Je leert ook van
elkaar.” Heemskerk concludeert dat het
goed is om meer tijd in jezelf te investeren
en dat het niet raar is om daar begeleiding
bij te hebben. “Je kunt snel verdwalen in
het dagelijkse werk, maar dit is een inves20 mei 2022
tering in de toekomst.”
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