NOG NEGEN JAAR

‘Zet in op personeel
en politiek’
Een breed sortiment in een keur aan potmaten in een hoogwaardige kwaliteit.
Dat kenmerkt de bol-op-pothandel van Jansen Overseas in Noordwijkerhout. Een
productgroep met toekomst, aldus commercieel directeur Dennis van der Krogt.
Maar aan die toekomst zitten wel een paar voorwaarden: investeer in een goede
huisvesting voor personeel en versterk de belangenbehartiging richting politiek.
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D

e cellen zijn begin mei leeg bij Jansen Overseas
in Noordwijkerhout. Half februari zag dat
er heel anders uit. Alle tuincentra in Europa
waren dicht vanwege de coronapandemie. De
afzet lag stil. “Gelukkig ging 1 maart Duitsland
weer open, gevolgd door andere landen. Dat heeft ons enorm
geholpen. Daarna ging het lopen, want iedereen wil kleur in
het voorjaar. Bol-op-potproducten zorgen daarvoor”, aldus
Dennis van der Krogt, commercieel directeur.

In 1964 legde Rein Jansen de basis voor Jansen Overseas. Hij
kweekte en exporteerde bloembollen, vooral naar de Verenigde Staten. De export betrof droogverkoop en broeierijhandel.
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Gaandeweg specialiseerde Jansen zich steeds meer in de
preparatie van bollen voor broeiers in het buitenland. “Hij
was de professor van de bolbehandeling”, aldus schoonzoon
Dennis van der Krogt. Hij kwam 25 jaar geleden in het bedrijf,
na zelf een aantal jaren lijnrijder te zijn geweest op Duitsland.
Samen met Peter Elstgeest en Ronald Duindam vormen ze nu
de directie van Jansen Overseas. In die afgelopen 25 jaar zijn
er heldere keuzes gemaakt. De droogverkoophandel verdween
en de broeierij van bol-op-potproducten verscheen. “Daar
zag ik een toekomst in, omdat Rein zoveel kennis had van de
preparatie. Samen met Peter zijn we beurzen in heel Europa
afgegaan en Peter is ook in de Verenigde Staten gaan reizen.
Daarna zijn we flink gegroeid. We hadden al snel meer ruimte
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nodig, omdat opgepotte bollen veel meer ruimte innemen dan
droge bollen. Er is geïnvesteerd in bewaarcellen waar we alle
mogelijke behandelingen kunnen geven. Onze basis ligt voor
de afzet van de bol-op-potproducten in Europa, waar we zo’n
zeshonderd tuincentra bedienen. Dat doen we met een breed
sortiment voorjaarsbloeiers in verschillende potmaten.”

kan niet veel doen. Nu wonen onze medewerkers in Noordwijkerhout, waar we duidelijke regels voor hebben. We willen
het liever op ons eigen terrein regelen. Deze mensen horen bij
ons team en willen we goed huisvesten. Dat is onze grootste
zorg. We hebben hierover gesprekken met LTO, FNV, gemeente, provincie en uitzendbureaus.”

‘LAAT ONS BOUWEN’

VERSCHRALING

Kijkend naar de toekomst van de sector en van het eigen
bedrijf, heeft Van der Krogt een grote zorg: huisvesting van
seizoenarbeiders. Het bedrijf werkt zelf met 150 seizoenarbeiders en is in de Bollenstreek niet de enige. Huisvesting
van deze medewerkers kan echter niet op het eigen bedrijf.
“We mogen geen units bouwen voor onze medewerkers. De
provincie Zuid-Holland staat dat niet toe. In Noord-Holland is
dat veel beter geregeld. Een heel aantal tulpenbroeiers heeft
dat goed voor elkaar. De gemeente wil ons wel helpen, maar

Wat Van der Krogt ook zorgen baart, is de verschraling van
het assortiment. “Wij vinden het juist een uitdaging om een
breed aanbod te hebben van tulpen, narcissen, hyacinten en
bijzondere bolgewassen. Ook aan de afzetkant merken we dat
het smaller wordt. De veelheid aan potmaten en sortiment die
we hadden, kunnen we niet meer kwijt. Het zou toch jammer
zijn als we nog maar twee potmaten en tien soorten zouden
kunnen leveren. Overigens speelt hierin ook een tekort aan
medewerkers een rol. We zouden zelf graag meer willen,
maar we hebben de mensen niet om dat allemaal te realiseren.”
Ook op het gebied van kwaliteit maakt hij zich zorgen. “Neem
alleen al narcis ‘Tête-à-Tête’. Voorheen gaf een steel twee tot
drie bloemen. Nu moet je naar zo’n exemplaar zoeken.”

‘LAAT JE ZIEN’
Wat ook noodzakelijk is volgens Van der Krogt, is bekendheid
en zichtbaarheid in de Nederlandse en Europese politiek.
“Het zou goed zijn als KAVB en Anthos de handen ineenslaan
richting Den Haag en Brussel. Laat je zien en ga samen de
politiek informeren over onze sector. Dat is belangrijk, want
daar worden de beslissingen genomen die ons raken. We zijn
als bloembollensector maar klein. Samenwerken zie ik als de
toekomst, hoe dan ook. Dat geldt overigens ook voor CNB, Hobaho en andere bemiddelingsbureaus. Zorg dat je met elkaar
sterker staat als sector richting de politiek.”

ENORME TOEKOMST

Dennis van der Krogt is er trots op dat zijn zonen Sjoerd (links)
en Stijn (rechts) meewerken in het bedrijf.

Jansen Overseas
Het in 1964 opgerichte Jansen Overseas is gevestigd in Noordwijkerhout en is gespecialiseerd in de broeierij van bol-op-potproducten wereldwijd. Daarbij voert het bedrijf een gevarieerd
sortiment in tulp, narcis, hyacint en bijzondere bolgewassen, die
in diverse potmaten geleverd kunnen worden. Daarnaast voert
Jansen Overseas producten als gewaxte amaryllis, tulpen voor de
snijteelt en tulpen met bol. Het bedrijf heeft 150 medewerkers.

Op de vraag of bedrijf en sector 2030 halen, is Van der Krogt
helder in zijn antwoord. “Twee van onze zonen, Sjoerd (24) en
Stijn (21), werken mee in het bedrijf. Ik hou ze altijd voor dat
er een enorme toekomst ligt als het om onze producten gaat,
De hele wereld is ‘bloemenminded’. Dat heeft de coronacrisis
nog maar weer eens aangetoond. Met hen voeren we gesprekken over die toekomst. Sjoerd is commercieel geïnteresseerd
en doet daar ook een opleiding in. Hij is vorig jaar al mee
op reis geweest en gaat volgend jaar zelf op pad. Stijn werkt
in de schuur en doet dat heel goed. Ik ben zo trots als een
pauw. Net als alle andere medewerkers leiden we ze zelf op.
Iedereen begint in de schuur, zij ook. We hebben allemaal aan
de potmachine gestaan. Als ze het leuk vinden in het bedrijf,
dan ligt er zeker een toekomst. Hopelijk wel met een opgelost
huisvestingsprobleem.”
En hoe zit het met duurzaamheid als het gaat om de toekomst? “Voor bol-op-potproducten is dat nog steeds een lastig
onderwerp. Potten en etiketten zijn inmiddels van biologisch
afbreekbaar materiaal, maar de bollen nog niet. We hebben
het geprobeerd, maar het verschil in prijs en kwaliteit tussen
gangbaar en vooral biologisch was te groot. Tegelijkertijd
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denk ik wel dat er in de toekomst een markt voor is.”
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