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‘Continu kijken naar
nieuwe kansen’
Tot 2012 was Alex Dobbe zelf
bloembollenkweker. Vervolgens werkte hij
zes jaar lang als teelttechnisch adviseur voor
GMN. Ruim drie jaar geleden maakte hij de
overstap naar Total Systems BV, waar hij de
functie van sales manager bekleedt.
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In deze coronatijd…
“Heeft onze sector, zowel in de bollen als de
bloemen, laten zien dat wij niet bij de pakken neer
gaan zitten, maar alle kansen met beide handen
aanpakken waardoor er heel snel een inhaalslag is
gemaakt. Door deze mentaliteit pikken alle gerelateerde bedrijven een graantje mee.”

Over vijf jaar…
“Hoop ik dat we samen met de sector deze stijgende lijn hebben kunnen vasthouden. Momenteel
zien we een investeringsklimaat waardoor er ook
veel vraag is naar innovaties. Deze brengen de hele
sector weer een stap verder. Bij ons bedrijf komen
er veel vragen van klanten om mee te denken over
nieuwe ontwikkelingen. Dit zijn voor ons mooie
uitdagingen.”

Ik word gelukkig van…
“Een mooi voetbalweekend bij onze vereniging JVC
Julianadorp. Mijn vrouw en ik zijn hier beiden actief in het hoofdbestuur. Wanneer onze drie zoons
allemaal een mooie pot voetbal spelen en zondag
als toetje ons eerste elftal ook nog eens wint, is dat
de kers op de taart.”

Duurzaamheid is…
“Een mooi modewoord en op vele manieren te

interpreteren en toe te passen. Uiteraard moeten
we met zijn allen kijken naar duurzaam en verantwoord produceren. Maar sommige dingen worden
je opgelegd, terwijl de oplossing nog niet voorhanden is. Denk aan gasloos bouwen, terwijl we op dit
moment de infrastructuur voor stroom niet op orde
hebben. We moeten te snel schakelen en daardoor
creëren we een negatief ondernemersklimaat.”

Wat mij drijft, is…
“Samen met de klant kijken naar een machine of
complete lijn die voldoet aan zijn vraag en verwachting. Als we dan samen via een schets uiteindelijk
tot een tekening komen, komt het project tot leven.
Ik word hier enthousiast van en probeer dit ook
over te brengen naar mijn klant. Als dit resulteert
in een order die voldoet aan de verwachting, zijn er
twee partijen blij. Daar doe je het voor.”

Kwaliteit is…
“Dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Als je
dan ook achter je product blijft staan, kom je het
verst. Dit was al zo toen ik nog kweker was en daar
heb ik dan ook veel van geleerd. Ook als het niet
voldoet aan de verwachting, moet je samen zoeken
naar een oplossing.”

Ondernemerschap is…

Volgende
keer
GEERT
STEENHUIS
“De volgende
kandidaat is Geert
Steenhuis. Hij is
samen met drie
oud-collega’s
Total Crop Care
begonnen. Hij
regelt onder andere
contractteelt
voor kwekers
bij Loonbedrijf
Heyboer. Ik
bewonder
deze stap naar
ondernemerschap.”

“Continu kijken naar nieuwe kansen en uitdagingen niet uit de weg gaan. Dat valt niet mee in
deze coronatijd. Daarom vind ik het extra knap als
mensen toch kansen hebben gezien om ergens in te
stappen of iets nieuws te beginnen. Dit getuigt van
17 december 2021
lef en ondernemerschap.”
17 december 2021
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