‘In alle vazen moeten
tulpen staan’
Joost Wesselman is een ondernemer pur
sang. Hij is zowel eigenaar van broeierij
Wesselman Flowers als de drijvende
kracht en eigenaar van Tulpen.nl. Zijn
gepassioneerdheid beperkt zich niet tot
deze bedrijven, ook op maatschappelijk
vlak draagt hij zijn steentje bij.
Wesselman: “Mijn kracht is verbinden en
loslaten.” Het verhaal van een kweker,
slash vernieuwer, slash samenwerker en
sinds kort ook theaterdirecteur…
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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Theaterdirecteur

L

angs de A4 bij afslag Roelofarendsveen staat het gebouw van Tulpen.nl. Nu de automobilist ook nog eens
met een groot billboard in felrode kleuren op de nieuwe webshop wordt gewezen, is het helemaal niet te
missen. Joost Wesselman komt achter zijn bureau vandaan.
Hij zit in een ruimte waar onder andere het commerciële
team van vijf medewerkers huist. In de vergaderzaal, die uitkijkt op de werkvloer waar medewerkers tulpenbossen uitpakken en weer opnieuw inpakken, begint hij zijn verhaal.
In het franchisecollectief Tulpen.nl zit Wesselman met zijn
twee broeilocaties en daarnaast nog acht andere kwekerijen.
In 2020 waren zij samen goed voor een omzet van 37 miljoen. In Tulpen.nl worden de verkoop, afzet en marketing
geregeld. Zo vinden de bossen via directe contracten hun
14

Bij het ondernemerschap van Joost Wesselman hoort
zeker ook een maatschappelijke en sociale kant. Met
de bedrijven Tulpen.nl en Wesselman Flowers wil hij
graag wat betekenen voor de regio. Er zijn legio voorbeelden. Variërend van een bijenkast tot sponsoring
van het vaartracé ‘de Tulpenroute’ en de Kaag en Braassem Poldertocht. Verder is hij obligatiehouder bij FloriWorld en heeft hij samen met Kaag en Braassem Promotie ‘tulpen experience center’ bedacht, dat in 2022
zou moeten starten. Vanwege corona heeft dit laatste
idee even geen prioriteit. “Maar we blijven ermee bezig.
Het is een droom, maar niet alle dromen komen uit.”
Die van ‘theaterdirecteur’ is wel uitgekomen. Samen
met vier kameraden kocht hij het oude dorpshuis ‘Alkeburcht’ van de gemeente Kaag en Braassem. Een plek
waar ze vroeger vaak kwamen. Ze lieten het gebouw
opknappen. Er zitten nu horecazaken in. Ook komen er
zeventien huurappartementen in en de eerste verdieping gaat dienst doen als theater. “De compleet opgekochte inventaris van een theater uit Tilburg, met bar,
keuken en een uitschuifbare tribune met 170 stoelen,
gaat erin. Na corona gaan we open. Het voelt goed
om een verbindend verzamelpunt te behouden voor
het dorp.”
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weg naar exporteurs of grootwinkelbedrijven. “We leveren
aan binnenlandse en buitenlandse supermarktketens. In Nederland is ons marktaandeel in de supermarkten meer dan
veertig procent.” De lijnen zijn kort. Omdat het verwerkingsbedrijf dagelijks contact heeft met klanten weet het wat
goed verkocht wordt. “Daar stemmen we het assortiment
en de hoeveelheid karren op de kwekerijen dagelijks op af.
Dat is beter dan wanneer dit vanuit de koelcel gebeurt.” De
tulpen staan maar een paar uur bij Tulpen.nl. “Verser dan
bij ons kan de supermarkt niet krijgen.”

BROEIERS SAMEN IN BV’S
Langetermijnstrategie. Dat is de basis van waaruit de kweker
werkt. Tulpen.nl streeft naar een stabiele samenwerking
zowel aan de klantenkant, als met de franchise-productiebedrijven en hun bollenleveranciers. Sporadisch verandert
dat bestand. “We proberen er altijd eerst met praten uit te
komen. Heel soms lukt dat niet. Dat geeft niet. Het is dan
een kwestie van vriendelijk blijven en doorschakelen naar
iemand waarmee je wel op één lijn zit”, is zijn credo. Net
als andere broeiers die direct op contract leveren, sloot
Tulpen.nl dit najaar ook met een enkele vaste klant geen
contract af omdat het ‘helemaal niet uitkon’. “De markt is
de markt”, zegt hij daarover. “Daar kun je niets aan veranderen. Maar we moeten als broeiers wel de professionaliteit zien op te brengen dat we een eerlijke prijs voor onze
producten blijven vragen. Als één dat niet doet, moet de rest
daar niet in meegaan.”
Ondanks dat Tulpen.nl in negen jaar tijd 400 procent meer
stelen verkocht, groeide het aantal kwekerijen niet. “De aangesloten broeiers groeiden mee in productie.” Hij verwacht
dat ‘tulpenbroeiend Nederland’ in de toekomst ook verder
groeit en meer gaat samenwerken. “Dat kan variëren van
intensiever samenwerken tot gezamenlijk ondernemen aan
toe. Bijvoorbeeld dat broeiers samen bv’s aangaan. Ik wil dat
graag, maar ik kan natuurlijk niet voor anderen denken.”

CONTRACTTEELT NIET TOEKOMSTPROOF
Aan de ‘bollenproductiekant’ voegde hij vorig jaar de daad
bij het woord. Hij startte een BV samen met bollenkweker
Patrick van Steijn uit Noordwijkerhout. In deze manier van
samen ondernemen ziet hij potentie. “Zoiets doe je niet van
de ene op de andere dag. Dat moet groeien én beiden voordeel bieden. Maar ik ben ervan overtuigd dat we over vijf
jaar al onze bollen in een hechtere samenwerking inkopen.”
De broeiers binnen Tulpen.nl zijn zelf verantwoordelijk voor
de inkoop. Wesselman koopt voor 20 procent in via de vrije
handel en 80 procent bij vaste leveranciers. “Dat kan gaan
om contractteelten, of andere vormen van samenwerking,
waarbij de partijen gezamenlijk het risico dragen. Met één
kweker heb ik een strategische alliantie en dan heb ik nog
leveranciers waar ik al jaren van inkoop.” Om zeker te zijn
van voldoende gecertificeerde bollen, maar ook om meer
vat te hebben op de kwaliteit, haalt hij graag de banden met
kwekers aan. “Ik wil minder ergens ‘gewoon klant zijn’. In
mijn ogen is een contractteelt ook niet toekomstproof.”

EIGEN UITZENDBUREAU
De hang naar samenwerking én vernieuwend bezig zijn vormen de brandstof waarop Wesselman presteert. Na de vraag
of hij meer handelaar of kweker is, moet hij hard lachend.
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veel. Wat ik wél kan, is nadenken over manieren van ondernemen. Als het dan eenmaal staat, laat ik het iemand doen
die dat veel beter kan. Mijn kracht is verbinden en loslaten.”
Binnen zijn holding heeft Wesselman verschillende dochterondernemingen. Eén daarvan is sinds 2017 het uitzendbureau Human Services. Dit bureau heeft jaarlijks enkele tientallen mensen aan het werk, zowel op zijn locaties als bij de
andere kwekers van het tulpencollectief en ook bij een paar
bedrijven in de buurt. Het bureau verzorgt ook de huisvesting. Door dit bureau bindt het bedrijf goede arbeidskrachten aan zich. “Om te binden, moeten ze op de loonlijst staan.
Ze staan daarop bij ons uitzendbureau. Onze bandleiders bij
Tulpen.nl bijvoorbeeld, hebben meer verantwoordelijkheid.
Zij krijgen daar ook naar betaald. Dat bepalen we graag zelf.
Zo lopen we minder het risico dat goede mensen naar een
ander gaan.”
Voor de eigen teeltlocaties ziet de ondernemer nog een ontwikkeling in het verschiet om nóg duurzamer te kweken. De
technische mogelijkheden om met minder gas en elektriciteit te kweken, bestudeert hij. “We zijn bezig met de vraag
hoe we het beste energie kunnen opwekken, bijvoorbeeld
met zonnepanelen. Verder kijken we naar manieren van
stoken, beheersing van de luchtvochtigheid en WKO.” Investeren in led-verlichting ligt niet in zijn verwachting. “Ik ben
niet overtuigd van een betere kwaliteit tulp.”

NIEUW AFZETKANAAL
De laatste ontwikkeling bij Tulpen.nl is een nieuw afzetkanaal: een consumentenwebshop waar bossen tulpen kunnen
worden besteld. In 2012 deed het bedrijf al een poging met
de webshop Co en Jo en tulpenonline.nl. Daarbij werden tulpen via een abonnementsvorm verkocht, ook bollen waren
er te koop. Na een paar jaar ging daar de stekker uit. “De tijd

‘Hoe krijgen we
tulpen in het online
boodschappenmandje?’
was nog niet rijp voor een webshop. Social media bestonden
amper, op Hyves na. Nu zijn er veel meer platforms om je
product aan te bieden.” Bovendien groeit de online-verkoop
van bloemen gigantisch. Wesselman verwacht veel van de
webshop. “We hebben een kwalitatief goed aanbod. Voor 12
uur besteld, is de volgende dag al in België of Nederland in
huis.”
Bij een kleine bestelling is het een brievenbuspakket, vanaf
twaalf tulpen een verzenddoos. Door een eigen webshop
komt het bedrijf nu meer in contact met de consument.
“Dat kunnen we op veel vlakken gebruiken in onze bedrijfsvoering.” De uitdaging is wel hoe te blijven inspelen op de
consumentveranderingen. “Mensen doen steeds meer hun
dagelijkse boodschappen online. Hoe krijgen we die tulpen
erbij in dat af te rekenen winkelmandje?” De broeier ziet
voor Tulpen.nl nog volop kansen in de markt. “Klanten willen steeds meer met ons doen. Dat biedt perspectief.” Toekomstmuziek ziet hij in het idee dat tulpenbroeiers die niet
zijn aangesloten bij FloraHolland meer gaan samenwerken
in de afzet. “We hebben dezelfde belangen. Moeten elkaar
niet als concurrent zien. In al die vazen moeten gewoon
tulpen staan en geen andere bloemen.”

Joost Wesselman ziet voor Tulpen.nl
nog volop kansen in de markt.
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