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‘Zorgen voor een
blije consument’
Daan Kneppers werkte twintig jaar in de
Verenigde Staten voordat hij in Nederland
zijn eigen bedrijf opzette. Green Works
International BV is gevestigd in Schagen en
gespecialiseerd in de veredeling, productie
en verkoop naar meer dan veertig landen van
onder meer pioen, Canna en Ranunculus.
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In deze coronatijd hebben we…
“Veel geleerd. Hoe kwetsbaar onze producten kunnen zijn, maar ook om te relativeren en niet snel in
paniek te raken. Dat we ons redelijk snel kunnen
aanpassen aan nieuwe manieren van communiceren en nieuwe omstandigheden. En dat we ons
flexibel moeten opstellen en inspelen op nieuwe
uitdagingen en markten.”

Ik word gelukkig van…
“Onze pioenenproeftuin in Schagen, waar we meer
dan driehonderd soorten pioenrozen hebben opgeplant, en van onze Ranunculus in het Westland. Ik
geniet ervan om te zien hoe mooi deze producten
zijn en dat mensen blij worden van deze bloemen.
Kenmerkend is ook de variatie in deze bloemen in
bloeitijd, vorm, kleur en geur. Dit vertelt ons dat er
nog veel mogelijkheden zijn in de markt.”

We kunnen de vraag vergroten…
“Door ons product meer op een positieve manier
onder de aandacht te brengen. Het valt me steeds

op dat mensen geen idee hebben hoe mooi ons
product is en hoeveel voldoening het de consument
geeft. Door meer aan promotie en ondersteuning te
doen en ervoor te zorgen dat onze klanten mooie
bloemen kunnen produceren, zorgen we uiteindelijk voor een blije consument.”

Wat mij bezighoudt is…
“Innoveren in onze gewassen, verbeteren en efficiënter verwerken. We onderzoeken constant hoe we
de kwaliteit van onze gewassen kunnen verbeteren, ook door te kijken naar andere industrieën.
Ik zie ons bedrijf als een motortje dat we zo soepel
mogelijk willen laten draaien en constant proberen
te verbeteren. Wij kijken continu naar de markt,
proberen in te schatten welke kant het op gaat en
zetten daar onze productie op in. Dat is niet altijd
makkelijk, aangezien ons werk van veredeling tot
verkoop een lange aanlooptijd heeft. Gezamenlijk
kijken we hoe we onze klanten kunnen ontzorgen
en ervoor kunnen zorgen dat ze tevreden zijn met
ons product en onze service.”

Ondernemerschap is…

Volgende
keer
MARCEL
DE LANGE
“Graag wil ik
Marcel de Lange
van Nolina
voordragen.
Nolina is een
mooi bedrijf
dat heel mooie
producten op de
markt zet. Ook
in deze lastige
tijden weten zij
goede kwaliteit te
leveren.”

“Boeiend en interessant. Het kan alle kanten op en
je hebt zelf de teugels in handen. Hoe snel je wilt
groeien of juist wanneer je even op de rem moet
trappen. Natuurlijk zijn er ook altijd factoren waar
je geen invloed op hebt, zoals de coronacrisis, maar
dan is het de uitdaging om ook daar iets positiefs
uit te halen en een andere manier te vinden om
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zaken te communiceren en te verkopen.”
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