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‘Op avontuur gaan
om winst te maken’
Joost de Jong is sales manager bij VWS
Flowerbulbs. Daarnaast ontvangt hij, vanuit
zijn passie voor tulpen, als Mr. Tulip jaarlijks
een paar duizend toeristen op de bloeiende
voorjaarsvelden. Dat loopt dit jaar allemaal
wat anders.

Joost de Jong

Ik word gelukkig van…

Sales manager VWS Flowerbulbs

“Als ik iemand vol bewondering zie kijken naar een
bloemenveld, dan besef ik opnieuw hoe mooi onze
sector is. Diezelfde bewondering zie je vaak tijdens
de Nationale Tulpendag op de Dam in Amsterdam
en bij andere vergelijkbare evenementen.”
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Wat mij het meeste bezighoudt…

25 jaar

In deze coronatijd…
“In deze coronatijd wordt de wereld weer een
stuk groter. Figuurlijk gezien natuurlijk. Het was
vanzelfsprekend om te kunnen reizen en mensen
te ontvangen uit andere landen. Tegenwoordig is
dat een heel ander verhaal. Zo zou ik vanuit mijn
hobby onder de naam Mr. Tulip een paar duizend
toeristen ontvangen dit voorjaar. Het was snel duidelijk dat het voor dit seizoen niet zou doorgaan.
Ook de geplande bezoeken aan klanten van VWS
Flowerbulbs vielen in het water. De evenementen
Tulip Trade Event, Dutch Lily Days en Flower Trials
waaraan wij zouden meedoen, zijn voor dit jaar
afgelast. Dan schakel je over om alle communicatie
digitaal te doen. Dit geeft veel nieuwe kansen en
uitdagingen.”

Werken in deze sector is…
“Prachtig. De afwisseling van de verschillende seizoenen en de afhankelijkheid van de natuur maakt
onze sector uitdagend. Geen jaar is precies hetzelfde, maar tegelijkertijd verandert er niet veel.”

“Zijn bloembollen. Overdag ben ik in contact met
bolbloemproducenten in verschillende landen.
En als ik aan het eind van de dag thuiskom, zet
ik de beregening nog een paar keer aan voor de
tulpen van mijn vader. Veel mensen in mijn directe
omgeving zijn met dezelfde sector bezig. Prachtig
natuurlijk, zo’n gedeelde passie. Desondanks vind
ik het erg belangrijk om zo nu en dan even met
iets anders bezig te zijn. Tunnelvisie zie ik zeker
bij mensen in de agrarische sector gemakkelijk
optreden.”

Kwaliteit is…

Volgende
keer
TYLER MESKERS
“Ik wil graag
Tyler Meskers
voordragen voor
de volgende
Vijf Minuten. Hij
is de tweede
generatie binnen
het familiebedrijf
Oregon Flowers
in de Verenigde
Staten. Ik kijk
altijd met veel
bewondering naar
de stappen die dit
bedrijf maakt.”

“Leveren boven de verwachting van de klant.
Daarom is het belangrijk om te weten wie je klant
is en wat die klant verwacht. Ik heb gemerkt dat
klanten van dezelfde producten vaak iets anders
verwachten. De ene klant wil vlak voor een zending
bepalen wat voor soorten hij wil ontvangen. Deze
ervaart flexibiliteit als kwaliteit. De andere klant
wil ruim van te voren een planning maken voor de
verschillende zendingen van dat jaar, waar zelfs in
tijden van crisis niet van afgeweken wordt. Deze
ervaart efficiency en continuïteit als kwaliteit. Dat
niet alle klanten dezelfde wensen hebben, houdt
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het spannend en afwisselend.”
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