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Uitbreiding studiegroepen
Best Practices
In 2007 zijn elf studiegroepen Best Practices gestart. De groepen hebben allemaal vijf bijeenkomsten gehouden. In een open
en plezierige sfeer bespreekt een groep de gekozen onderwerpen. Het eerste jaar was zo’n succes dat alle elf studiegroepen
nog een jaar doorgaan. Daarnaast starten elf nieuwe groepen.

In elke studiegroep Best Practices werken
negen tot achttien geïnteresseerde telers aan
de uitwisseling en uitdieping van ervaringen
van de telers over diverse onderwerpen. De
opzet en coaching van deze studiegroepen
is een van de onderdelen van het project
Kennis op de Akker (KodA, zie kader).

niet alleen aan tafel, maar ze gaan ook
kijken in het veld.
Een aantal groepen heeft aandacht
besteed aan rooi- en kopwerk door verschillende objecten visueel te beoordelen
op onder andere kopwerk. Veel telers
gingen hierna kritischer naar het kopen rooiwerk kijken.
Iedere groep brengt een of twee bedrijfsbezoeken bij een van de deelnemers.
Deze vertelt over zijn bedrijf. De andere
groepsleden vertellen naderhand hoe ze
tegen het bedrijf aankijken, de zogenaamde ’tips’ en ’tops’.

Ervaringen worden gedeeld
In diverse Best Practices-groepen is het
rooiwerk bij de kop genomen met voor de
telers vaak verrassende resultaten.

Onderwerpen samen kiezen

De deelnemers zelf bepalen aan het
einde van de eerste dag de te behandelen
onderwerpen. Enkele voorbeelden van
onderwerpen uit 2007 zijn: areaalplanning/quotuminvulling, zaaien, bemesting,
grondbewerking, onkruidbestrijding,
bladschimmels, aaltjes, oogst. Een
groepje van drie tot vier telers bereiden
de onderwerpen/thema’s voor. Dit voor
bereidingsgroepje inventariseert vooraf
wat de deelnemers zelf doen. De hele
groep bediscussieert het onderwerp en
wisselt ervaringen uit.

Samen het veld in

De groepen bespreken de onderwerpen

Samenvattingen van de ervaringen van
de groepsbijeenkomsten zijn niet alleen
interessant voor de groepsleden zelf, maar
ook voor andere telers en geïnteresseerden
in de bietenteelt. Deze samenvattingen
verschijnen daarom per onderwerp op
de ’studiegroepen’-pagina op www.irs.nl.
De deelnemers aan de groepen kunnen
daarnaast op een besloten gedeelte de
volledige verslagen van de andere groepen
lezen, foto’s bekijken en in een forum met
elkaar discussiëren over teeltzaken.

Citaten deelnemers 2007
Enkele citaten van deelnemers over
de Best Practices-studiegroepen:
- ’de visie van een ander zet je aan
het denken’
- ’extra verdieping door voorbereiding’
- ’ervaringen/meningen van anderen
horen’
- ’meer nadenken over dingen die je
zelf doet’
- ’totale dag verrijkend’
- ’nieuwe ideeën opgedaan door bij
collega’s te kijken’
- ’we komen vaak tijd te kort’
- ’interessante en leerzame bijeenkomst’
- ’opgestoken dat ik nog alerter moet
zijn in het voorjaar’
- ’nieuwe technieken tijdens bijeenkomsten verrassend’
- ’van collega’s kun je veel leren als
je naar elkaar luistert’

Succesvolle start

Het eerste jaar van deze andere werkwijze
verliep zeer succesvol zie kader ’Citaten
deelnemers 2007’), ondanks dat het een
behoorlijke tijdsinvestering vergt van de
telers en de buitendienstmedewerkers.
Reden voor alle groepen nog een jaar
door te gaan en daarnaast met elf nieuwe
groepen te starten.
Jurgen Maassen

Binnen de Best Practices-groepen is veel
belangstelling voor bodem en grondbewerking.

KodA
Kennis op de Akker (KodA) is een unieke samenwerking
tussen bedrijfsleven en het ministerie van LNV. Door inbreng
van eigen projecten spaart het bedrijfsleven zogenaamde
KodA-miles. Deze zijn in te zetten voor gerichte projecten om
reeds bestaande kennis efficiënt in te zetten en knelpunten
in kennis (doorstroming) op te lossen. Het mooie is dat hierbij
samenwerking ontstaat tussen diverse partijen, met als
gezamenlijk doel een betere bedrijfsvoering en een hoger
rendement op het akkerbouwbedrijf.
Met KodA-financiering zijn de volgende projecten gestart
voor de bietenteelt:
- Studiegroepen Best Practices Suikerbieten

informatie

De buitendienstmedewerker van de suikerindustrie heeft in deze
studiegroepen een rol als procesbegeleider en niet als teeltdeskundige. De procesbegeleider bewaakt het groepsproces.
Vooraf krijgen de buitendienstmedewerkers intensieve
training en coaching. De coach van de buitendienstmede
werker is het eerste jaar ook bij elke Best Practice bijeenkomst. De aanpak van de eerste dag is als verrassend ervaren.
Op die dag staat groepsvorming centraal en spreekt men
maar weinig over bieten.
- Elektronische teeltregistratie suikerbieten (Unitip Online)
Meer informatie over KodA is te vinden op de
website: www.kennisopdeakker.nl.

