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Op het moment dat deze Stad+Groen verschijnt, zit ik, samen met mijn col-
lega’s, midden in de laatste voorbereidingen voor De Groene Sector Vakbeurs 
in Hardenberg. Over iets meer dan een maand vindt de beurs alweer plaats; 
wat vliegt de tijd toch voorbij. 
Soms hoor ik mensen zeggen dat beurzen niet meer van deze tijd zouden zijn, 
want we zitten immers in het digitale tijdperk. Maar dat betekent toch niet dat 
we alles digitaal moeten doen? Volgens mij is face to face contact nog altijd 
heel belangrijk. Grote deals maak je nou eenmaal gemakkelijker aan tafel en 
het is toch fijn om een gezicht te hebben bij vaste leveranciers. 

Daarnaast veranderen beurzen; de beurswereld gaat mee met de tijd. Beurzen 
zijn allang niet meer alleen gericht op directe verkoop. Het is veel meer. 
Netwerken is een belangrijk aspect, want waar anders dan op een beurs vindt 
je zoveel partijen bij elkaar? Je ontmoet er niet alleen bekende relaties, maar 
kunt ook kennismaken met nieuwe contacten. 

Misschien nog wel belangrijker tegenwoordig is het kennisaspect. Je wilt als 
bedrijf op de hoogte blijven. Naast exposanten die in hun stand kennis kun-
nen leveren, zijn daarvoor nog vele andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld 
aan lezingen over actuele onderwerpen, workshops en productdemonstraties. 
En vergeet natuurlijk de noviteiten in de sector niet. Een beurs is hét moment 
om nieuwigheden te ontdekken. 

Dan komen we toch weer terug bij de digitalisering, want er zijn diverse inno-
vaties in de groene branche die werkzaamheden gemakkelijk maken door er 
digitale hulpmiddelen bij te betrekken. Ik wil dus zeker niet zeggen dat wij ons 
distantiëren van de digitale wereld. We maken het digitale tastbaar, want op 
een beurs kun je producten zien, voelen, ruiken, proeven en testen. 
Uiteraard zijn de wensen van bezoekers belangrijk. Waar liggen zij nou wakker 
van en kunnen wij daar op inspelen? Dit jaar is arbeidsproblematiek één van 
de focusgebieden tijdens De Groene Sector Vakbeurs. Het personeelstekort 
is momenteel de meest genoemde belemmering voor de groene onderne-
ming, na de weersomstandigheden. Daar moeten we dus iets mee. We doen 
dat in de vorm van een vmbo-Groentour en een onderwijsplein. Tijdens de 
Groentour maken vmbo-leerlingen kennis met de ontwikkelingen en dyna-
miek van het werken in de groene branche. Daarmee proberen we de jeugd 
enthousiast te maken voor de sector. Het onderwijsplein wordt ingevuld door 
TRI Groei in Groen, Terranext en Groeipunt. Bezoekers kunnen er terecht voor 
alle opleidingsvragen. 

Binnen ons bedrijf wordt steeds gekeken hoe we bezoekers een beeld kunnen 
geven van hun toekomst, onder het motto Visit the future. Beurzen niet meer 
van deze tijd? Beurzen lopen juist vooruit op de tijd!
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