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‘Iedere dag samen een
stapje beter’
Ton Groot groeide op in het bloembollenvak.
Na zijn tijd bij het Korps Mariniers koos hij
ervoor om in de bollensector aan de slag
te gaan. Het ondernemersbloed stroomt
door zijn aderen, dat zit van huis uit in zijn
DNA. Dus begon hij zijn eigen bedrijf, Kuukz,
het online platform voor de bollensector.
Onlangs kwam Pluukz daarbij, de online
pluktuin waarop tulpenbroeiers tijdens de
coronacrisis hun bloemen tegen kostprijs
kunnen aanbieden.
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Werken in deze sector is…
“Voor mij hetzelfde als thuiskomen. Ik ben opgegroeid in het bloembollenbedrijf van mijn vader.
Nadat ik met het Korps Mariniers de wereld heb
mogen zien en dienen, ben ik teruggekomen in de
sector. Nu met frisse ideeën die de gehele sector
kunnen helpen. Niet alleen in deze crisisperiode,
maar ook daarna.”

Ik word gelukkig van…
“Werken op een eerlijke, efficiënte en duurzame
manier. Het gaat mij om een duurzame verbinding
met alle mensen om mij heen. Ondernemen is hier
een mooi voorbeeld van. Met elkaar stappen zetten,
ontwikkelen en leren. Ook mijn collega’s zijn een
mooi voorbeeld. Vanuit diverse achtergronden, specialiteiten en unieke ervaringen hebben we vanuit
de samenwerkingsgedachte een prachtige ontwikkeling doorgemaakt.”

Duurzaamheid is…
“Hierin het kernwoord. Iets voor elkaar willen betekenen. We zien in deze tijden prachtige initiatieven
ontstaan. Initiatieven die elkaar bovendien kunnen
versterken. Het team van Kuukz en dochterbedrijf
Pluukz gelooft in mensen. Iedere dag samen een
stapje beter.”

Het bollenvak zou…
“Mooie stappen kunnen zetten. Het benutten van
digitale mogelijkheden zou iedereen verder helpen.
Het komt voor dat collega’s om de hoek niet van
elkaar weten wat ze zoeken of wat ze telen. Een
groot gemis. Schaalvergroting is prima, maar centralisatie van alle kennis, informatie en mogelijkheden zou beter kunnen worden gedeeld. Met ons
platform Kuukz zijn de eerste stappen gezet.”

Kwaliteit is…
“Stilstaan bij wat echt belangrijk is. Ga je voor snel
en vluchtig, dan ben je zo weer weg. Als je durft te
staan voor kwaliteit, eerlijkheid en een langetermijnvisie durft te formuleren en te uiten, kom je
verder.”
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Wat mij raakt is…
“Dat in een periode van crisis het beste bij mensen
naar boven komt. Alleen al met Pluukz hebben wij
duizenden mensen blij gemaakt met een cadeau dat
door een ander is gegeven. Samen staan we sterk en
kunnen we deze crisis overwinnen.”

“De volgende
kandidaat is
Jasper Dogterom
van Dogterom
Flowerbulbs in
Oude Tonge. Hij
Mijn doelstelling voor 2020 is…
is een oprecht
“Bijdragen aan het overwinnen van de crisis. De
mens en een jonge
eerste weken zijn voorbij, maar er zullen nog vele
ondernemer die
weken volgen waarin helder wordt wat de schade
altijd op zoek is
is. Ik hoop dat ook dan iedereen wil stilstaan bij
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naar kansen.”
elkaar en voor elkaar wil zorgen.”
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