HOOFDREDACTIONEEL

Het effect is groot en zal bij
tijden desastreus zijn

Groen in tijden van corona
Ook de groene sector wordt zwaar geraakt. Golfbanen en sportclubs
sluiten verplicht hun deuren, maar ook hoveniers en groenvoorzieners
hebben op grote schaal te maken met de impact van het virus. De meeste
ondernemers zijn waarschijnlijk nog te zeer in shock om zich exact te
realiseren wat er aan de hand is en wat precies het effect van dit alles is.
Maar dat effect is er en het zal groot en bij tijden zelfs desastreus zijn.
Iedere ondernemer weet het; je wordt soms geconfronteerd met zaken
die je niet verwacht had en waar je feitelijk ook geen invloed op kunt
uitoefenen. Nu gaat het allemaal wel heel snel. De hele coronacrisis is
begonnen met een klein en onbeduidend voorval: één inwoner van
Wuhan die zijn vleermuissaté niet goed heeft verhit. Bijna te lullig voor
woorden, maar dit voorval zet de hele wereld, de complete groene sector
en het verdienmodel van talloze kleine en grote ondernemers op zijn kop.

Veel mensen in de groene
sector zijn zelfstandig
ondernemer en bijna
iedereen in de sector is
ondernemend van aard
Overigens zijn er ook ondernemers en ondernemingen die nu al
profiteren van deze crisis. Gisteren puilde Twitter uit met foto’s van wachtrijen voor coffeeshops, van klanten die nog net voor de lockdow een
voorraadje weed wilden inslaan. Vandaag stonden dezelfde rijen voor de
gemeentelijke vuilstort. Mensen gebruiken het verplichte thuiswerken
om hun tuin op te knappen. Henk Jan Bijmolt van Gadero blogde vandaag op onze site dat zondag 16 maart zijn beste dag ever was.
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Hoe gaan we dit allemaal oplossen? Ik weet het niet, maar er is één
voordeel. Veel mensen in de groene sector zijn zelfstandig ondernemer
en bijna iedereen in de sector is ondernemend van aard. Ondernemers
reageren anders op een crisis dan andere mensen. Het Chinese teken
voor crisis bestaat niet voor niets uit de tekens ‘probleem’ en ‘kans’. Henk
Jan Bijmolt is een aardig voorbeeld daarvan, maar het vriendelijke appje
van buurvrouw Patricia: ‘Heeft nog iemand hulp nodig?’ in de Whatsappgroep van mijn buurt hoort daar net zo goed bij.
Als vakblad voor de groene sector hebben wij met dezelfde onzekerheden te maken als iedereen in de sector, maar wij willen ons wel vasthouden aan die twee Chinese tekens: ‘probleem’ en ‘kans’. Dat willen wij
de komende weken graag op onze websites en in onze vakbladen
etaleren. En hopelijk is dat virus van ‘uitdagingen en kansen’ sterker
dan de voorbijganger corona.
Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
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