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‘De handel moet vloeien’
Directeur bemiddeling Sam van Egmond
nam op 12 mei na ruim 17,5 jaar afscheid
van Hobaho. Met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd breekt
er een nieuwe fase aan in zijn leven.
Maar niet voordat hij zijn visie op het
bloembollenvak met ons heeft gedeeld. En
vooral ook zijn mening over de rol van de
bemiddeling. ‘Bemiddeling is alleen maar
belangrijker geworden.’

Sam van Egmond
DIRECTEUR BEMIDDELING HOBAHO
Na zijn opleiding aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch en de
lerarenopleiding ging Sam van Egmond aan het werk als ontwikkelingswerker bij Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Zo belandde hij 40 jaar
geleden in Rwanda, waar hij als landbouwkundige adviseerde en ondersteunde bij diverse projecten. Later kwam hij in de sierteelt terecht in
de veredeling en de bloemproductie, onder meer in Kenia. Na de bloemenexport volgde zijn aanstelling bij Hobaho. Daar was hij verantwoordelijk was voor de aansturing van het vertegenwoordigersteam. Theo
Aanhane volgt hem op.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Wat speelde er bij Hobaho op het moment dat jij daar
begon, in januari 2005?
“Toen ik in dienst kwam, zaten we nog in het oude gebouw
aan de Grachtweg. Niet lang daarna verhuisden we naar de
overkant en die verhuizing ging gepaard met een transitie.
Van werken in hokjes gingen vertegenwoordigers samen aan
de slag in een grote ruimte. Daar werd de basis gelegd voor
de bemiddeling zoals we die nu kennen, waarbij vertegenwoordigers in teams samenwerken en die teams dicht op
elkaar zitten. Op die manier zijn de lijnen kort en kunnen
zij eenvoudig kennis en informatie delen. Dat hebben we
meegenomen naar onze huidige locatie.”

Was iedereen daar destijds direct enthousiast over?
“Het was flink wennen voor iedereen, maar inmiddels
omarmen we dit model omdat het succesvol blijkt te zijn. In
de praktijk is gebleken dat een individuele intermediair niet
kan bereiken wat een team wel lukt, omdat je samenwerkt
en samen deelt. Allemaal ten dienste van de klant, zijn wensen staan altijd centraal.”

Wat is in deze tijd, van digitalisering en individualisering,
het belang van de dienst bemiddeling voor ondernemers?
“De afgelopen jaren is het belang van bemiddeling in het
commerciële proces alleen maar gegroeid. Dat komt doordat
het proces van vraag en aanbod complexer is geworden. Er
zijn zoveel variabelen waarmee je rekening moet houden: de
verschillende kopers en verkopers, de gewassen, de vele variëteiten, de gebruiksdoelen per gewas, de prijszetting… dat

is een permanente dynamiek en voor de individuele koper is
het lastig om daarvan een compleet beeld te krijgen. Dat kan
de bemiddelaar wel, zeker als hij vanuit een team werkt. Ik
ben er ook van overtuigd dat de bemiddeling blijft bestaan.
En dan hebben we het nog niet eens over de rol van de IVB’s
op het gebied van de financiële facilitering.”

Leg eens uit.
“De IVB’s staan er garant voor dat de verkoper zijn geld
ontvangt, zij zitten nog vóór de bank en kunnen verrekenen.
Als zij dit niet zouden doen, zouden kopers naar de bank
moeten om krediet voor iedere aankoop aan te vragen. Als
het vak afhankelijk zou worden van externe financiering
zou dat het proces vertragen. De IVB’s faciliteren hierin en
zorgen er zo voor dat de handel kan blijven vloeien. Dat is
belangrijk voor alle partijen.”

Toch is er kritiek op de provisieregeling. Kun je daar als
directeur bemiddeling iets mee?
“De discussie over de provisieregeling begrijp ik op zichzelf
wel, iedereen kijkt naar de kosten en we moeten allemaal
scherp blijven. De provisieregeling is echter een cruciaal
onderdeel van ons verdienmodel, wij hebben die inkomsten nodig om te kunnen blijven bestaan en continuïteit te
kunnen garanderen. En dat is belangrijk voor het vak. Ik
zeg wel eens tegen klanten: draai het nou eens om. Wat is
onze dienstverlening je waard? Als je het niks waard vindt,
moeten we geen zaken doen. Tegelijkertijd geldt: als wij niet
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en als de klant dat niet voelt, gaat er vanuit onze kant iets
niet goed. Feit is echter dat we nog steeds bestaan en dat de
continuïteit van Hobaho niet ter discussie staat.”

Hoe heeft de omvang van het vertegenwoordigerscorps
zich ontwikkeld?
“Toen ik hier aantrad in 2005 waren er veertig vertegenwoordigers, nu zijn dat er twintig. De omzet is echter gelijk
gebleven, zo’n 150 miljoen euro. De verklaring daarvoor is
dat we efficiënter en vooral digitaler zijn gaan werken. Daarnaast heeft de schaalvergroting hierin een belangrijke rol
gespeeld. Overigens is de relatie met de klant wel veranderd.
Vertegenwoordigers werken nu op basis van een inkoopgesprek om helder te krijgen wat de klant nodig heeft en om
de vraag van de klant goed in kaart te brengen. Zonder dat
inzicht doe je maar wat. Als bemiddelaar moet je jezelf relevant maken. Dat vraagt kennis, kunde en een professionele
houding. De gunfactor speelt ook een belangrijke rol, maar
vervolgens moet je het nog wel waarmaken. Het behoud van
je relaties is het behoud van je bestaansrecht.”

Hoe breng je jouw visie op de veranderende rol van de
intermediair over op je team?
“Vooral door daarover veel in gesprek te zijn met elkaar. Dan
gaat het onder meer over kernwaarden zoals transparantie,
oprechtheid, zuiverheid, maar ook: een gezamenlijk doel nastreven en elkaar aanspreken als dingen niet gaan zoals het
zou moeten. Ik zit dicht op de intermediairs, de lijnen zijn
kort. We hebben een ontzettend goed en leuk team waarin
samenwerken inmiddels onderdeel van de cultuur is geworden. Dat geeft vertrouwen. En dat merken klanten ook.”

‘De vertegenwoordiger moet
zichzelf relevant maken.’

Zie je in de toekomst een rol weggelegd voor de digitale
bemiddeling?
“Hobaho biedt ook een digitale vraag- en aanbodsbank (HDD)
en wij zien dat vooral als een aanvulling op onze dienstverlening. We willen een zo breed mogelijke afzetmarkt bieden,
en we zien dat dit platform daarin goed past. Net als de
veiling die nog steeds alive and kicking is met 2 miljoen euro
omzet per jaar.”

Is er ook in de toekomst nog een goede boterham te verdienen in het bollenvak?
“Het zal niet makkelijk zijn, ik zie wel de nodige tegenwind
opkomen. Denk aan strengere wet- en regelgeving, verdwijnende middelen en nu weer de oorlog in Oekraïne. Daarom
ben ik blij met het initiatief van de KAVB voor de Algemeen
Verbindend Verklaring, en ook dat van het Sectorplatform.
We moeten blijven innoveren om weerstand te bieden aan
factoren die we niet kunnen beïnvloeden. Collectief kunnen we daarin meer bereiken. Verder zijn wij blij met een
moederorganisatie als Dümmen Orange die veel investeert
in de ontwikkeling van resistente rassen. Het gaat niet om
de mooiste tulp, maar om rassen die toekomstbestendig zijn.
En daar is haast mee, we hebben niet alle tijd. Het voortbestaan van de sector is in het geding. Over het algemeen
vinden de grootste veranderingen plaats onder druk, dus
ik vertrouw er graag op dat het goed komt. Dit vak is lenig,
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heeft over het algemeen een sterk geheugen en onthoudt
details uit het verleden goed. Dat is mooi, maar terugkijken
kan ook verlammen. We moeten niet blijven hangen in wat
had kunnen zijn, maar vooruitkijken naar wat er moet en
kan.”

Hoe zie je je eigen toekomst?
“Die zal sowieso goed gevuld zijn. Ik heb veel sportieve
hobby’s, van wielrennen tot zeilen, en ik krijg nu wat meer
tijd om samen met mijn vrouw te gaan reizen. Zo gaan we
in september enkele weken naar Afrika om onder meer projecten te bezoeken waaraan we destijds hebben meegewerkt.
Verder heb ik de ambitie om de kennis en ervaring die ik in
al die jaren heb opgedaan te delen, bijvoorbeeld met jonge
ondernemers, en met jongeren die voor lastige keuzes staan
voor hun toekomst. Wellicht in de rol van coach, dat lijkt
me mooi. Verder is Rwanda een steeds belangrijker land aan
het worden voor de bloemproductie. Het klimaat is daar dan
ook ideaal voor. Ik heb zeven jaar ervaring opgedaan met
bloemproductie in Kenia, wellicht kan ik de ondernemers
in Rwanda ondersteunen met advies. Niet als betaalde baan,
maar vrijwillig. Dan ben ik veertig jaar later weer terug waar
ik ooit mijn werkende leven begon en is de cirkel rond.”
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