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‘Bescheiden zijn en
risico’s spreiden’
Tyler Meskers (32) is geboren en
getogen in de staat Oregan in Verenigde
Staten, als zoon van Nederlandse
sierteeltondernemers. Hij groeide op in het
bedrijf, studeerde Agricultural Business and
Management aan Oregon State University
en is inmiddels vice president van het
familiebedrijf, Oregon Flowers, Inc.
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In deze coronatijd....
“Leer ik veel over het belang van loyaliteit. Tijdens
deze moeilijke periode vertelden veel klanten ons
dat nog openstaande rekeningen van Valentijnsdag
later of zelfs niet betaald konden worden omdat
ze de deuren van hun bedrijf moesten sluiten. Er
kwam erg veel slecht nieuws op ons af. Nu we een
paar maanden verder zijn, zien onze debiteuren
er een stuk beter uit dan verwacht. Een goede en
sterke relatie met onze klanten en leveranciers is
zeer belangrijk gebleken in de 35 jaar dat we in
business zijn. Ik ben er trots op hoe we de coronatijd doorstaan. Het heeft mij geleerd om bescheiden
te zijn en risico’s te spreiden. Door onze eigen
koers te varen, de schouders eronder te zetten en
hard te werken, creëren we goede kansen voor ons
familiebedrijf in deze uitdagende tijd. Ik probeer
altijd positief te blijven omdat ik weet dat dit invloed heeft op m’n werk, m’n familie, m’n klanten,
medewerkers en iedereen om mij heen.”

Over vijf jaar...
“Hoop ik dat we onze dagelijkse hoeveelheid bloemen efficiënter kunnen verkopen, via de mobiele

app en de website. Verder is mijn doel dat we
doorgaan met het opleiden van onze medewerkers,
geheel in lijn met de visie die mijn ouders Martin
en Hélène hebben neergezet vanaf 1985, toen ze
met het bedrijf begonnen. Ik werk er hard aan om
de kwaliteiten binnen ons team optimaal te benutten zodat onze medewerkers de juiste beslissingen
nemen en ik me meer kan concentreren op de
bredere visie van ons bedrijf. Zo heb ik meer tijd
voor ‘the big picture’.”

Mijn omgeving is...

Volgende
keer

TIM VAN
DER MAREL
´Graag beveel ik Tim
van der Marel van
Florient aan voor
de volgende Vijf
Minuten omdat Tim
een modern bedrijf
heeft dat zich richt
op kwaliteit. De
visie van Florient
is vergelijkbaar
met Oregon
Kwaliteit moet...
“Altijd 100 procent zijn. Onze klanten rekenen iede- Flowers, Inc. Ze
zijn innovatief,
re dag op continuïteit en een kwalitatief hoogwaarvooruitstrevend
dig, vers product. Overigens is een goed product
en hebben een
leveren slechts 50 procent van wat we doen als het
goed perspectief
gaat om kwaliteit. De andere helft wordt bepaald
door de verkoop en het logistieke proces. Ook dat is voor hun zakelijke
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van invloed op het succes van ons bedrijf.”

“Oregon Flowers, Inc. is gevestigd dertig minuten
ten zuiden van Portland, Oregon, in een landelijk
klein stadje, Aurora Oregon in het hart van de
Willamette Valley. Wij wonen naast het bedrijf en
in onze omgeving zijn veel andere agrarische bedrijven gevestigd. Zij kweken hazelnoten, bramen,
frambozen, blauwe bessen, hop voor de bierbrouwerij, wijndruiven en boomkwekerijproducten. Ik
speel graag voetbal. Ik hou van jagen en ben graag
buiten in de natuur met m’n vrouw Megan en onze
zoons Kase (4) en Beckham (2).”
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