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“We zijn positief verrast door het
geweldige enthousiasme”
n Voortvarende start van Wageningen UR Club van 100
WUR n De teller staat inmiddels op bijna veertig leden.
‘De Club van 100’ van Wageningen
UR Glastuinbouw groeit gestaag
sinds ze in november 2014 werd
gelanceerd. “We zijn positief verrast door het enthousiasme en het
verantwoordelijkheidsgevoel van
de deelnemers”, aldus initiatiefnemers Sjaak Bakker en Jan Willem
de Vries. “We hopen dat dit als een
magneet gaat werken”.
Door Esdor van Elten

Eigenlijk was het een werktitel: de
‘Club van 100’. Maar inmiddels is
de naam al zo ingeburgerd dat onlangs besloten is om de naam definitief zo te houden. De Club van
100 is een groep bedrijven rondom
de tuinbouw: toeleveranciers,
maar bijvoorbeeld ook financiële
instellingen, die zich samen sterk
gaan maken voor toegepast strategisch onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw. De Club van
100 ging in november 2014 met 25
deelnemende bedrijven van start,
maar is inmiddels uitgegroeid tot
38 leden, en nog twee bedrijven die
waarschijnlijk op korte termijn lid
zullen gaan worden.
Onderzoek

Een prima start dus. “we hopen
dat de club echt als een magneet
gaat werken”, aldus Jan Willem de
Vries. “Bedrijven moeten zich gaan
afvragen: wat mis ik als ik geen lid
ben?” Het zijn ook de leden die de
koers van de club bepalen en die de
onderwerpen van onderzoek vaststellen. We komen twee, liefst drie
keer per jaar bij elkaar om zaken af
te stemmen”, aldus Sjaak Bakker.
Wel is de club bezig om in de toekomst een soort van adviesraad
samen te stellen die pre-voorstellen kan definiëren. “Het is in ieder geval belangrijk dat we goed
communiceren, transparant zijn
en verantwoording afleggen over
alle zaken”, benadrukt Bakker. Op
geregelde tijden zal de voortgang
worden geëvalueerd. “. We zitten

Jan Willem de Vries (links) en Sjaak Bakker zijn blij met de positieve respons.

nog in een opbouw en constructiefase. Lang niet alles is al dichtgetimmerd”.
Thema’s en voorstellen

De deelnemende bedrijven van de
Club van 100 leggen ieder €15.000,

– in. De helft daarvan is bedoeld
voor gezamenlijke thema’s en onderzoek. De andere helft komt ten
goede aan één op één onderzoek
van of advieswerk voor het deelnemende bedrijf zelf. Gebruikt
een bedrijf dit bedrag, of een deel

daarvan, niet voor eigen onderzoek, dan vloeit het in de kas voor
algemeen onderzoek. Belangrijk
bij de keuze voor onderzoeksthema’s is visie op lange termijn: we
zijn pre-competitief bezig”, aldus
De Vries. Voor de keuze van deze
thema’s zijn suggesties bij alle leden gevraagd en gegroepeerd tot
elf mogelijke thema’s van onderzoek. Daaruit zijn er inmiddels vier
uitgekozen: weerbaarheid, licht
& groei, water, nutriënten & emissie en energie. Ieder thema heeft
een eigen begeleidingsgroep, die
bestaat uit de vertegenwoordigers
van deelnemende bedrijven en iemand van WUR.
Uitwerken

In november werden de eerste deelnemers van de ‘Club van 100” met champagne geinstalleerd.

“We zijn nu bezig om daarvoor
concrete onderzoeksvoorstellen
uit te werken”, aldus De Vries. “In
mei verwachten we de eerste concrete voorstellen te hebben.
Die worden dan voorgelegd aan de
leden. Bakker en De Vries rekenen
erop dat in september de onderzoeksvoorstellen ook ingediend
kunnen worden voor aanvullende
financiering vanuit de overheid:
“We gaan er ook mee naar de beoordelingscommissie het Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Wellicht kan er zo van de overheid extra financiering aangetrokken worden.”
Dat zou een mooie versterking
zijn, zeker omdat het de financiële
armslag voor serieus onderzoek
vergroot ook al omdat de deelnemers commitment voor minimaal
twee jaar zijn aangegaan.”

Diverse motivaties

Lidmaatschap van de Club is voorbehouden aan individuele bedrijven, dus geen brancheorganisaties
of stichtingen met winstoogmerk.
Het soort bedrijven dat deelneemt
is divers. Ieder bedrijf heeft zijn
eigen overwegingen om mee te
doen. “Wij geven twee belangrijke
argumenten om je aan te sluiten”,
legt Bakker uit. “Het eerste is dat
deelnemers gemakkelijk toegang
hebben tot brede expertise over
alle aspecten van de glastuinbouw.” Daarnaast krijgt ieder lid
de resultaten van het gezamenlijk
onderzoek ter beschikking. Door
hun lidmaatschap nemen deelnemende bedrijven “hun verantwoordelijkheid als het gaat om
toegepast onderzoek.” Onderzoek
is immers een belangrijke factor
om de Nederlandse tuinbouw aan
de top te houden.
Niet voor niets is de slogan van de
Club van 100: ‘Leading in Horticultural innovation’.
Erkenning

De positieve respons is ook een
opsteker voor Wageningen UR
Glastuinbouw. “Er zijn steeds meer
bedrijven die ontdekken dat wij
iets voor hen kunnen betekenen”,
aldus Bakker. “Dat voelt toch ook
als een stukje erkenning. Niet het
belang van onderzoek zelf wordt
hiermee erkend, maar ook het belang van goede onderzoekers en
onderzoeksinstituten.
Want goed onderzoek doen is een
vak!”

