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No Story .. No Glory
Als ondernemer wil je ruimte voor de ontwikkeling van je bedrijf. Dat dit niet vanzelfsprekend is,
is in de afgelopen periode op diverse vlakken gebleken. Goede communicatie met de omgeving en
politiek is belangrijk. Hierin willen we samen stappen zetten.
Het afgelopen jaar zijn vanuit het project ‘Interactie met de samenleving’ diverse activiteiten
georganiseerd om te werken aan de verbinding. Onder andere via de film ‘Een greep uit de kas’,
een artikelenreeks in de Toren en een communicatietraining voor tuinders.
Wat we telkens merken is dat het ons aan een centraal verhaal ontbreekt om een goede
communicatie aan te gaan. Als er lastige vragen komen, weten we het soms even niet meer en
zijn we geneigd te communiceren vanuit overtuigingskracht (verdediging) en het benoemen van
feiten. In de hedendaagse communicatie gaat het veel meer om het EFFECT van je communicatie,
waarbij feiten (WAT) minder interessant zijn dan het verhaal (HOE).
Het Glastuinbouwpact wil daarom, samen met een zo groot mogelijke groep tuinders, een eigen
en gedragen verhaal van de tuinbouw maken. Dit verhaal moet een handvat bieden voor de
communicatie op bedrijfsniveau. En moet ook bruikbaar zijn op gebiedsniveau. Dit doen we
samen met Theo Hendriks, specialist in ‘Storytelling’.
We beginnen met een brede startbijeenkomst op 25 september en werken dan in maximaal drie
kleinere bijeenkomsten toe naar een bruikbaar eindverhaal in november. Duidelijk is dan ook wat
u als tuinder kan doen om dit verhaal te dragen en wat partijen als het Glastuinbouwpact en LTO
Glaskracht kunnen betekenen.
Datum:
Tijd:
Locatie:

Vrijdag 25 september 2015
13.30 – 17.30 uur (aansluitend borrel)
Boerengolf Hedel (Fam. Van Zeelst), Achterdijk 57, 5321 JB, HEDEL

We stellen uw inbreng bijzonder op prijs, u bent van harte welkom. Heeft u vragen of bent u
anderszins verhinderd, neem dan gerust contact op.
Graag tot 25 september,
Namens het project ‘Interactie met de samenleving’
Heidi Uenk (06-23405159)
Deze bijeenkomst is onderdeel van het project Interactie met de samenleving van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard, mede mogelijk gemaakt door
financiering van het bedrijfsleven en provincie Gelderland
.

