Jan de Wit: “In onze testkas staat van elke partij een bol opgeplant met daaraan een label met alle partij-informatie.”

100 jaar Jan de Wit & Zonen

‘Kwaliteit en betrouwbaarheid,
daar draait het om’
Tulp en lelie zijn de pijlers waarop het bedrijf Jan de Wit & Zonen uit Enkhuizen
rust. Die gaan vooral naar bloementelers in meer dan dertig landen. Dit jaar
is het honderd jaar geleden dat Jan de Wit het bedrijf stichtte. Maar hoe
gaat het nu? Kansen zien en geduld hebben, gecombineerd met kwaliteit en
betrouwbaarheid, daar draait het anno 2022 nog steeds om.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas
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n het testkasje op het terrein van Jan de
Wit & Zonen in Enkhuizen staan tulpen
te bloeien. Bij elke cultivar is een etiket
te vinden met informatie. Lang niet
alles wat er over deze tulpen bekend is, staat
op dat etiket. Directielid Jan de Wit scant
met zijn smartphone de barcode en krijgt
alle gegevens van de partij waaruit deze
tulpen komen. Even doorklikken en hij ziet
de keuringsresultaten. “Zeker in coronatijd
is het zo goed dat we dit op deze manier allemaal beschikbaar hebben. Dat maakt het
gesprek met een klant waar ook ter wereld
via de telefoon een stuk eenvoudiger als het
gaat om de kwaliteit van het product.”
Dit is in een paar regels de hele filosofie
van Jan de Wit & Zn, dat dit jaar honderd
jaar bestaat. Investeren in contact met de
afnemer, inzicht in elke partij die binnenkomt en weer weggaat, en zicht houden op
de kwaliteit en de betrouwbaarheid van elke
bol die zijn gang door het bedrijf maakt. De
directeuren Jan de Wit, Marcel Fit, René de
Wit en Nico de Wit geven aan deze begrippen in een gesprek vorm en inhoud.

INTERESSANT
Kijkend naar de bloembollenketen, dan
is Jan de Wit en Zonen actief in heel wat
schakels. Dat begint al bij de veredeling,
aanvankelijk met eigen introducties als ‘Superstar’ en ‘Pink Magic’. Sinds 2008 neemt
het bedrijf deel in veredelingscombinatie
Tuliko. Daar is het Marchel Snoek die zijn
nieuwe tulpen inbrengt, die door de leden
worden getest op hun marktpotentie. Wat
spreekt de directie aan als het om de tulpen
van Tuliko gaat? “Knoppresentatie en geschiktheid voor de waterbroei”, aldus René
de Wit. “En het is sowieso een must om
voor klanten regelmatig met iets nieuws te
komen. Daardoor blijf je als leverancier interessant”, vult Jan de Wit aan. “Met nieuw
sortiment zorg je voor exclusiviteit. Dat is
altijd goed in de markt van bloembollen”,
stelt Marcel Fit. Maar die exclusiviteit is niet
oneindig, zo stelde Jan de Wit & Zonen vorig
jaar zelf voor aan Tuliko. René: “Als er van
een nieuwe cultivar meer areaal komt, dan
mogen meer handelsbedrijven ermee aan de
slag. Wij kunnen niet in ons eentje de hele
wereld bedienen.”
Investeren in nieuw sortiment gaat overigens verder terug dan de deelname in
Tuliko, weet Jan. “Ons bedrijf wordt wel de
uitvinder van de mutanten genoemd. Dat
gebeurde al met ‘Prominence’, waar we al
snel heel wat kleur- en vormmutanten uit
selecteerden en van verhandelden. En vergeet de iris ‘Blue Diamond’ niet, de intenser
blauwe mutant van ‘Ideal’, en tegenwoordig ‘Yellow Flight’ met de mutanten ‘Love
Flight’ en ‘Scarlet Flight’. Dat is de vernieuwing die je telkens zoekt.”
Ook in de teelt is de onderneming actief.

In de regio rond het bedrijf teelt het 40 ha
tulpen. Tractor en rooimachine zijn in een
van de bedrijfspanden de stille getuigen van
deze tak van het bedrijf. Nico de Wit is vanuit de directie hiervoor verantwoordelijk.
“De tulpenteelt past goed in onze arbeidsfilm. In het voorjaar is het druk op het land
met ziekzoeken en koppen en dan is het in
de export rustig. We hebben voor de teelt
goede medewerkers die leiding geven aan
het werk op het land en in de schuur. We
zetten hier mensen in met vakkennis.”
Zelf telen heeft volgens de directeuren nog
een voordeel. Het is belangrijk om zelf te
ervaren wat er bij het telen van bollen komt
kijken. Dat is ook leerzaam voor nieuwe
medewerkers.

JAPAN SINDS 1962
Jan de Wit & Zonen startte in de jaren vijftig
met de export van bloembollen. Aanvankelijk lag de nadruk op Scandinavië, waar
vooral tulpen en hyacinten naartoe gingen
voor de bloementeelt. Inmiddels telt de lijst
meer dan dertig landen en is de bloementeelt nog wel het belangrijkst, maar zijn
er ook markten waar bloembollen voor de
droogverkoop of voor landscaping naartoe
gaan.
Opvallend in al die landen is de positie van
Japan. Daar gaan al sinds 1962 bollen heen.
Hoe kwam dat contact tot stand? Jan: “Mijn
vader Arie ontmoette op de Floriade van
1960, waar we aan meededen, een Japanse
ondernemer die wel in onze bloembollen
was geïnteresseerd. Mijn vader sprak geen

14 januari 2022

Eind december bloeien alweer de eerste tulpen waar het bedrijf via de livestream over vertelt.
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moet altijd weer verder kijken. En zo kwamen we terecht in China, Taiwan, Vietnam,
Canada, Rusland en Oekraïne, maar ook in
Mexico. Overigens kijken we wel telkens
goed welke keuzes we maken. Dat we actiever zijn geworden op verre markten is niet
zomaar. Nederland is de afgelopen twintig
jaar steeds meer bloemen gaan produceren,
die vooral in Europa terechtkomen. Onze
kansen liggen in landen daarbuiten.”
Hij benadrukt dat het uitbreiden van de
klantenkring geen snel werk is. “Soms moet
je wel zeven jaar bij een klant langs voordat
hij gaat bestellen. Het is echt een investering voor langere tijd.”

PAPIERLOOS
In de winter verwerkt Jan de Wit & Zonen alle lelies
die zijn binnengekomen. Een belangrijk deel ervan
gaat naar afzetmarkten in Azië.

Het bedrijf
In 1922 startte Jan de Wit in Bovenkarspel een tuindersbedrijf. Aanvankelijk lag
de nadruk op groenten en aardappelen,
maar vanaf 1925 ging hij ook tulpen telen.
Zeven zonen namen het bedrijf over, dat in
de jaren vijftig naar Enkhuizen verhuisde.
In 1995 kwam de derde generatie aan het
roer. Het bedrijf exporteert naar dertig landen en is sterk op Aziatische markten als
China, Japan, Vietnam en Taiwan. Er zijn 25
vaste medewerkers.
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Engels, maar mijn moeder wel. Zij zorgde
voor de correspondentie met dit bedrijf.
Drie weken duurde het voor een brief
aankwam, dus na minstens zes weken had
je antwoord. Een gemakkelijke markt was
het niet, want Japan stelde toen al hoge
eisen aan het product. Heel lang was het de
enige klant in Japan. Midden jaren tachtig
werd de export makkelijker en begon de
leliemarkt in ons land zich te ontwikkelen.
Vooral Oriëntals als ‘Casablanca’ en ‘Le
Rêve’ pasten goed bij de Japanse cultuur. En
economisch ging het Japan ook goed. Vanaf
dat moment ging deze handel echt hard
groeien.” Vader Arie ging overigens pas in
1985 samen met zijn vrouw voor het eerst
naar Japan, en vanaf 1987 samen met zoon
Jan. Hij vond het een indrukwekkende ervaring en zou de jaren erna nog vele malen
met Jan op reis gaan naar Japan en andere
Aziatische landen.
Een markt aanboren is één, maar stilstand is
achteruitgang, benadrukt René: “De handel
op Scandinavië en Japan is mooi, maar je

Tulpen en lelies zijn de pijlers waarop de
handel van Jan de Wit & Zonen rust, maar
ook in narcissen, hyacinten, bijzondere
bolgewassen en Hippeastrum is het bedrijf
actief. Daarvoor zijn veel meer bollen nodig
dan de 40 ha tulpen oplevert. Daarvoor
zorgen zo’n tweehonderd telers. René:
“Voor 90% is het relatiehandel met bedrijven waarmee we al heel lang zaken doen.
We geven vanuit de export veel informatie
door naar hen, bijvoorbeeld over het gewenste sortiment en de landeisen waarmee
wij te maken hebben.”
Wat dat laatste betreft, speelt de automatisering waarmee Jan de Wit & Zonen werkt,
een essentiële rol. Marcel: “Alle landeneisen
zitten in het systeem van de NVWA en
daarmee ook in het Ketenregister van de
BKD. Daar zijn wij vanaf het begin bij betrokken. We hebben er voor gelobbyd om
de plantgoedtoets voor ArMV in het systeem op te nemen. Dat is gelukt, waardoor
de teler al voor het planten die toets moet
doen, maar met een goede uitslag voor
het planten kunnen de leverbare bollen
wel naar landen die eisen stellen aan het
percentage ArMV. Aan al die eisen moeten
wij als exporteur voldoen. Dat vraagt om
kwaliteit en betrouwbaarheid, en daarmee
willen we ons onderscheiden. We hebben
ons bedrijf zodanig gedigitaliseerd, dat we
een papierloos bedrijf zijn geworden.”

30.000 KIJKERS
Bijna twee jaar geleden zette het bedrijf
een nieuwe stap. Het Tulip Trade Event
ging vanwege de toen nieuwe coronapandemie niet door. De wereld was in paniek.
Bij Jan de Wit & Zonen stonden honderden
tulpencultivars in bloei om aan relaties te
showen. Niet dus. Marcel: “Toen hebben
we ervoor gekozen om via livestreams alle
tulpen te laten zien. Kijkers konden via
de chat vragen stellen. Op een gegeven
moment hadden we 30.000 kijkers. Dat
hadden we nooit gedacht. Het was voor
heel veel mensen een lichtpuntje in een
onzekere tijd. We hebben hiervoor kana-
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len vastgelegd en enkele medewerkers
hebben tips gegeven hoe je zo’n presentatie verzorgt.”
Jan: “We hebben nog wel met elkaar gediscussieerd over de concurrentie die ook
mee kon kijken, maar we doen dit vanuit
onze eigen kracht. Het is wel een hele stap
geweest, hoor. En je vraagt je natuurlijk
ook af wat dit ons bedrijf oplevert. Totdat
je een klant spreekt, die zegt dat hij je al
een heel tijdje via de livestream volgt.”
René: “Na het Tulip Trade Event zijn we
verder gegaan, want in de monsterkas
stonden tulpen te bloeien, buiten kwamen
op onze proeftuin tulpen, narcissen en
hyacinten in bloei en in juni lieten we de
lelies zien. Presenteren van al dat sortiment levert weer vraag op.”

‘We hebben een platte
organisatie waarin
communicatie het
sleutelwoord is’

EEUWFEEST
Dit jaar staat in het teken van het honderdjarig bestaan van het bedrijf. Wat
het allemaal gaat brengen, is onzeker. Ze
hopen dat het Tulip Trade Event doorgaat,
waarvan de opening bij Jan de Wit & Zonen staat gepland. Verder wordt de laatste
hand gelegd aan een jubileumboek.
En wie in de bollen zit en feest wil vieren,
moet tijdig beginnen. En dus deelde het
bedrijf afgelopen najaar bij een aantal
zorginstellingen, scholen en goede doelen
honderd bollenpakketten uit.

ZONEN
Bij veel bedrijven staat in de naam de
aanduiding ‘& Zonen’. Vaak zijn het er maar
een paar. Zo niet bij dit bedrijf. Oprichter
Jan de Wit droeg het stokje over aan zeven
zonen. Zij kregen kinderen, van wie er negen in 1995 als derde generatie doorgingen
met het bedrijf. Maar hoe leidt je een bedrijf
met zoveel familieleden? René: “We proberen zo goed als mogelijk de juiste mensen
op de juiste plek te laten functioneren. Dat
geldt niet alleen voor de familieleden, maar
voor alle 25 vaste medewerkers. Daarnaast
hebben we een platte organisatie, waarin
communicatie het sleutelwoord is. Dat kan
alleen als sprake is van wederzijds respect.”
En inmiddels werken er alweer een aantal
nakomelingen uit de vierde generatie in het
bedrijf. Ze doorlopen een traject, waarbij
ze met de vele facetten van dit bedrijf te
maken krijgen. Een extern begeleider is er
om na te gaan hoe deze jongeren het werk
in het bedrijf ervaren. Is er werk dat ze
aanspreekt, vinden ze het mooi om juist in
een familiebedrijf te werken en met bloembollen aan de slag te gaan? Er is tijd voor
om dat na te gaan. Er is ook tijd, omdat van
de derde generatie nog zeven neven volop
actief zijn. Garanties zijn er niet, maar er
is wel vertrouwen bij de huidige generatie
dat het goed komt. Op naar een volgend
jubileum.
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Voor de komende periode staan tulpen opgeplant waarover het bedrijf livestreams gaat maken.
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