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‘Jeugd meer
bekendmaken
met de sector’
Na zijn studie Bedrijfskunde aan de Vrije
Universiteit begon Ruud van Maris (42) als
trainee bij AccountView/Visma. Zijn roots
in de Bollenstreek zetten hem na vijf jaar
echter aan om een andere keuze te maken.
Hij werd accountmanager bij Royal de Ree
Holland, waar hij inmiddels alweer tien jaar
werkzaam is.
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Duurzaamheid is…
“Van belang voor de toekomst. Met elkaar moeten
we blijven kijken waar we kunnen verduurzamen.
Iedere stap die we kunnen maken, denk aan een
ander type verpakkingen of een andere manier
van produceren, is meegenomen. We moeten hier
echter niet in doorslaan. Onlangs liep ik in het duin
en zag daar vuil liggen. Dan denk ik bij mezelf:
we kunnen veel geld stoppen in ‘verduurzaming’,
maar het begint gewoon bij jezelf. Gooi vuilnis in
een vuilnisbak.”

Wat mij drijft, is…
“Om samen met de klant tot een mooie en optimale
winkelpresentatie te komen, rekening houdend met
de visie van de klant en dit door te vertalen naar verschillende type bloembolverpakkingen en thema’s,
zodat voor de consument het plezier van tuinieren al
in de winkel begint. Hogere marges en een tevreden
klant zijn dan vanzelfsprekend het gevolg.”

Bloembollen zijn…
“Het mooiste exportproduct dat we in Nederland
hebben. Als kind heb ik dit al mogen ervaren.

Tijdens het Keukenhof-seizoen stonden we met narcissenslingers langs de weg om te verkopen aan de
toeristen om op hun auto te leggen. Nu, zoveel jaar
later, wordt de Bollenstreek nog steeds overspoeld
door het toerisme. Overal waar ik kom in de wereld
kunnen ze bijna niet geloven waar ik woon. Midden
in de Bollenstreek, een prachtige, unieke plek in
de wereld waar we echt trots op mogen zijn. Door
het seizoensgebonden karakter kunnen we niet
jaarrond bloembollen verkopen in de winkel, maar
dat maakt het juist interessanter om het verhaal
van de bloembol over te brengen. Er valt namelijk
zoveel moois over te vertellen en te laten zien aan
de consument.”

Ik zie nog kansen…

Volgende
keer
MARTINE
HOGERVORST
“De volgende
kandidaat
is Martine
Hogervorst. Zij is
de dochter van
een tulpenkweker
en kent de sector
goed. Nu is zij
copywriter, onder
andere voor de
retail. Benieuwd
hoe zij vanuit dat
vak nu naar de
sector kijkt.”

“Om jongeren nog meer bekend te maken met
bloembollen en het werken in de bloembollensector. De jeugd heeft de toekomst. Wij sponsoren elk
jaar honderden scholen met bloembollenpakketten
met het Bulb4Kids-project. Hierbij krijgen scholieren lesmateriaal met allerlei informatie over de wereld van bloembollen en gaan scholieren de natuur
in om de bloembollen te planten. Hierop komen
vele vrolijke en leuke reacties. Dit zou nog verder
uitgebreid kunnen worden naar meer landen en
scholen. Daarnaast zouden nog meer jongeren
enthousiast gemaakt moeten worden om na hun
studie in de bloembollensector te gaan werken. Het
Vier de Lente Festival eind april is hiertoe in ieder
geval een mooi initiatief. Hiermee wordt het culturele en financiële belang van de Bollensector aan de
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jeugd meegegeven.“
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