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‘De mogelijkheden
zijn eindeloos’
Tijmen Verver is directeur-eigenaar van
Verver Export BV in Heerhugowaard.
Het bedrijf ontwerpt, creëert en levert
bloembollen- en plantconcepten, met name
voor het openbaar groen.

clus van introductie en groei tot en met verzadiging
en verval. Bloembollen houden die levenscyclus
al driehonderd jaar vol. Daar blijven we gewoon
lekker mee doorgaan. Wel af en toe je ogen sluiten
en je fantasie de vrije loop laten.”

Ondernemerschap is…

Tijmen Verver
56 jaar

Directeur-eigenaar Verver Export
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Het nieuwe kabinet moet…
“Vooral goed zorgen voor en investeren in onze
jeugd. Toegankelijk (gratis) onderwijs en andere
faciliteiten. Gelijke kansen en een gelijk speelveld
voor allemaal. Ieders talent optimaal ontwikkelen,
dat betaalt zich terug.”

In deze coronatijd…
“Krijgen we vooral een spiegel voorgehouden. Gaan
we ervan leren? Ik ben bang dat we snel weer het
oude leven oppakken.”

Milieu-/duurzaamheidscertificaten zijn…

“Vooral een leuk spel waarbij je telkens je zetten
moet overwegen. Teamplay, opportunisme, doorzettingsvermogen, durf, bescheidenheid, kennis,
een beetje geluk, hard werken… Het hoort er allemaal bij. En het is nooit af.”

Bloembollen zijn…
“Het leukste om in te werken. Het heeft ook alles
in zich, als een soort weerspiegeling van het leven.
Door de eeuwen heen doorspekt met schoonheid,
tragiek, hebzucht, rijkdom en armoede, gekonkel,
liefde en passie. En dat zal altijd zo blijven.”

Wat je echt gezien moet hebben, is…
“De onderwaterwereld van bijvoorbeeld Bonaire.
Niet dat ik een fanatiek duiker ben, maar deze
schoonheid is fascinerend. Een soort ‘perfect
world’. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Volgende keer

Ik wil altijd nog eens…
“De wereld rond. Het liefst fietsend, samen met
m’n meiden (die waarschijnlijk niet mee willen).
Dan sta je dichter bij de mensen en zie je dat we
allemaal hetzelfde zijn, ondanks alle verschillen
en doctrines. We zoeken allemaal ons eigen portie
geluk, en je hoeft niet ver te zoeken.”

JOLANDA VAN AMEROM
“De volgende kandidaat
is Jolanda van Amerom.
Zij is agente voor ons in
Duitsland en een enorme
bloembollenkenner.
Op haar eigen ‘Hof’ in
Duitsland en ook voor
Verver Export is ze op
energieke en creatieve wijze
bezig met het product.”

“Vaak nog papieren tijgers. Uiteindelijk zullen we
de juiste stappen zetten. Rendementsmaximalisatie
met kunstgrepen was vaak de manier van doen.
Terwijl de natuur het allemaal al heeft bedacht.
Dat besef komt wel weer terug. Daarbij spelen veel
belangen waarmee we allemaal te maken hebben.”

Wat ik nog wil leren, is…

We kunnen de vraag vergroten door…

“Telkens mooie, bloeiende concepten maken van
bollen en planten. De mogelijkheden zijn eindeloos
en we zijn er best goed in. We maken de wereld
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mooier en de mensen blijer.”

“Onze afnemers telkens mee te nemen in een andere beleving van het product. De mogelijkheden zijn
vrijwel onbeperkt. Elk product kent een levenscy-

“Zingen, haha. Het liefst in een Mexicaans mariachibandje. ’s Avonds over straat en verzoeknummers spelen voor een paar peso. Leuk cultuurverschijnsel is dat. Ik denk dat ik het ga doen.”

Wat mij drijft, is…
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