5 MINUTEN

‘Geen telefoontje
missen’
Na zijn opleiding commercieel ondernemen
aan het Clusius College in Hoorn werkte Gijs
Laan onder andere bij Jan de Wit en Zonen,
Enza Zaden en het Engelse All-in-one Garden
Centre. Sinds kort is hij vertegenwoordiger
bij CNB, in de pioenen en vaste planten.

Ik doe mijn kennis op…

Gijs Laan
20 jaar

Vertegenwoordiger pioenen en
vaste planten CNB
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In deze coronatijd…
“Ben ik begonnen als vertegenwoordiger bij CNB in
Lisse. Natuurlijk een rare tijd om te beginnen, maar
dat mag de pret niet drukken. Het was een kort
voorstelrondje langs de kantoren in Lisse, aangezien veel collega’s verstandig thuiswerken. Ook in
deze coronatijd leer ik iedere dag ontzettend veel.
Het verkopen, op zoek gaan naar soorten planten
en mijn kennis over pioenen en vaste planten is
met stappen vooruitgegaan. Ik leer veel van mijn
collega’s Ron Hoogeveen en Rien van Zuilekom.”

Wat mij het meeste bezighoudt is…
“Mijn werk als vertegenwoordiger, kennis opdoen
van planten en voetbal. Als vertegenwoordiger
moet je goed bereikbaar zijn, daarom staat mijn
mobiel altijd op scherp. Een telefoontje missen kan
ervoor zorgen dat je handel misloopt.”

“Bij pioenenkwekers, vasteplantenkwekers en exporteurs. Ik loop hier en daar een paar dagen mee
om werkervaring op te doen in de pioenen-/vasteplantensector. Zo leer ik nieuwe mensen kennen en
kom ik steeds meer te weten over het vak. Ik vind
het een leuke wereld.”

Ik word boos van…
“Boos word ik bijna niet, dat is nergens voor nodig.
Geïrriteerd raak ik wel, als bijvoorbeeld iets niet
lukt als ik er een tijd mee bezig ben. Als ik verlies
met een potje kaarten of een ander spel ben ik voor
de komende tien minuten niet de gezelligste. Ik
kan dus niet heel goed tegen mijn verlies.”

Ik word gelukkig van…
“Van de mensen om mij heen word ik het gelukkigst. Familie en vrienden zijn een groot onderdeel
van mijn leven. In het weekend drink ik daarom
ook graag een biertje met wat vrienden. Ook word
ik gelukkig van een goede deal. Daarmee bedoel ik
vooral dat de leverancier en afnemer daarbij een
goed gevoel hebben. Het is natuurlijk ook leuk als
een deal is afgerond.”

Volgende keer
THIJMEN LEEGWATER
“De volgende kandidaat
is Thijmen Leegwater van
Peonia BV, omdat hij sinds
een jaar samen met zijn
broer Arend het bedrijf van
zijn oom Peter Leegwater
heeft overgenomen.”

Over vijf jaar…
“Hoop ik een mooie en tevreden klantenkring te
hebben opgebouwd met veel nieuwe klanten, en
hoop ik een goede band met de klanten te hebben.
Dan wil ik ook mijn kennis van pioenen op een
goed niveau hebben. Dat vind ik erg belangrijk, je
moet immers weten wat je verkoopt. Verder hoop
ik dat ik dan in een mooi huisje of appartement
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woon in Enkhuizen.”
15 januari 2021

021 5 Minuten 84.indd 21

15 januari 2021

21

11-01-21 09:22

