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‘Een gedegen
advies geven’
Leon van Ruiten ging na de middelbare
landbouwschool en de handelsopleiding
aan de slag als administratief medewerker
in de bloemzaden. Ook had hij een eigen
bemiddelingsbureau in machines. Later
werd hij magazijnbeheerder bij een
mechanisatiebedrijf en inmiddels werkt Leon
alweer veertien jaar als vertegenwoordiger
landbouw- en bloembollenmechanisatie bij
Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.

Leon van Ruiten
46 jaar

Vertegenwoordiger Mechanisatie
Haarlemmermeer B.V.

maanden heb ik belangrijke, maar moeilijke keuzes
moeten maken voor de toekomst. Lastig om te ervaren, en te accepteren dat het hoofd meer wil dan
het lijf aankan.”

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Wat mij drijft, is…

In deze coronatijd…
“Moet ik meer vanuit huis werken. In het begin
was dat erg wennen, ook voor de klanten. Je mist
het ongeplande, directe bezoek. Tijdens een praatje
in de kantine komt vaak een wens of idee op tafel.
Vaak kun je handel zien door over het bedrijf te
lopen en in de schuur te kijken.”

Ik word gelukkig van…
“Ons gezin, familie en vrienden. En als ik na een
langdurig verkooptraject toch de order weet binnen
te slepen op kwaliteit, door de inspanningen van
ons team of de goede service van ons bedrijf.”

Duurzaamheid is…
“Erg belangrijk. We zullen een leefbare aarde
moeten doorgeven aan volgende generaties. In mijn
rol als vertegenwoordiger zie ik op veel bedrijven
dat er aan duurzaamheid wordt gewerkt. Het zou
mooi zijn als dat meer bekend wordt bij een groter
publiek.”

Wat mij het meeste bezighoudt is…
“Op dit moment mijn gezondheid. De afgelopen

“Klanten een gedegen advies geven en zodoende
een passend product verkopen. Verder vind ik het
mooi voor gebruikte machines snel weer een nieuwe eigenaar te vinden. Nieuw verkopen is prachtig,
en de inruil weer snel verkopen is nog mooier.”

Kwaliteit is…
“Iets wat zichzelf verkoopt. Ik kan nog zo’n mooi
praatje houden, als de kwaliteit van het product,
of de service van het bedrijf niet goed is, ga ik niet
verkopen. De klanten moeten bij andere gebruikers
zien en horen wat de kwaliteit en rendement van
het product zijn.”

Ondernemerschap is…
“Kijken naar kansen en leren van bedreigingen. En
vooral geloven in jezelf, vertrouwen hebben en er
voor de volle 100 procent voor gaan.”

Wat mij raakt, is…

Volgende
keer
BRIGITTE VAN RUITENHEEMSKERK
“De volgende
kandidaat is Brigitte
van Ruiten-Heemskerk.
Zij is samen met
haar man eigenaar
van Flowerboost in
Noordwijkerhout.
Een positieve vrouw
met hart voor het
bloembollenvak.”

“Dat jonge land- en tuinbouwondernemers vertrekken naar het buitenland vanwege de vele regels
in Nederland. Het is jammer om te zien dat deze gezinnen hun belangrijke kennis naar het buitenland
meenemen. We hebben één Europa, toch zijn de
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regels in omliggende landen erg verschillend.”
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