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‘Hoe kan het nog
beter?’
Antoon Volwater groeide op in het bollenvak.
Het was dan ook geen verrassing dat hij voor
de tuinbouwschool koos. Ook volgde hij de
opleiding elektrotechniek, om vervolgens
in de agrarische sector aan de slag te gaan.
Hij werkte vijf jaar bij Sun Valley in NoordAmerika en deed daar veel kennis op. Antoon
is bedrijfsleider bij Wesselman Flowers.
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Werken in deze sector is…

Wat mij het meeste bezighoudt is…

“Mooi, ik ben erin opgegroeid. Mijn ouders hadden
een gemengd bedrijf met bollen en bloemen. Van
jongs af wist ik al dat ik dit ook wilde doen. De sector is divers en uitdagend, elke dag ben je bezig om
verbeteringen toe te passen, in de teelt, de productie, en in de communicatie met collega’s. Geen dag
is hetzelfde, voor je het weet is hij weer voorbij.”

“Planning en communicatie. Welke nummers gaan
we draaien, wanneer plannen we die in en hoeveel
uren zijn daarvoor nodig? Daar ben ik altijd mee
bezig. In het seizoen is het voornamelijk nalopen
en finetunen van de planning en proberen een zo
goed mogelijke prognose voor de verkoop neer te
zetten. Dat blijft een mooie uitdaging.”

Mijn favoriete moment van de dag is…

Wat mij drijft, is…

“Als de zon opkomt, de doeken langzaam opentrekken in de kassen en de temperatuur een paar
graden zakt, heerlijk.”

“Het best mogelijke product afleveren aan de klant.
Als iets goed is, wil ik onderzoeken hoe het nog
beter kan. Ik vind het leuk om daar steeds over na
te denken, dat maakt het werk uitdagend.”

Kwaliteit is…
“Iets waar we elke dag mee bezig zijn. Daarbij gaat
het om het verfijnen van klimaat, watergeven,
voeding en verwerking. Elke stap die we hierin
zetten, draagt bij aan een verbetering van het
eindproduct.”

Ik word gelukkig van…
“Een goed team met mensen om mij heen, mensen
met wie je kan lachen, sparren en bij wie je jezelf
kunt zijn.”

In Amerika heb ik geleerd…
“Om continu de verbetering op te zoeken. Ik had
het zo naar mijn zin tijdens mijn stage bij Sun
Valley dat ik na mijn opleiding ben teruggegaan en
er uiteindelijk vijf jaar heb gewerkt. Ik mocht managementcursussen volgen, heb veel geleerd over
oogstprognoses en altijd lag de focus op maximale
kwaliteit. Dat heeft mijn professionele ontwikkeling echt een boost gegeven, dat neem ik voor de
rest van mijn loopbaan mee.”

Volgende
keer

HERMAN
VAN DER WEKKEN
“De volgende
kandidaat is
Herman van
der Wekken van
Bloemenkwekerij
Van der Wekken
in Noordgouwe.
Herman is een
enthousiaste jonge
ondernemer die
het familiebedrijf in
is gegaan. Ik vind
het mooi hoe hij
erin staat en erover
praat.”
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