Rondkijken, landen én
blijven in het bedrijf
Royal Van Zanten bestaat al 160 jaar en nooit heeft het
bedrijf zonder personeel gezeten. Het vinden van goede
en gemotiveerde medewerkers wordt – net als voor alle
bedrijven – wel steeds lastiger. In plaats van traditioneel
werven, zoekt het Hillegommer bedrijf de oplossing
bij de bron: op school.
Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas
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en advertentie zetten en naast de
telefoon wachten tot de kandidaten bellen of de hele stapel sollicitatiebrieven doorworstelen, het
is iets uit het verleden. Royal Van Zanten
doet het wel, adverteren. Tegelijkertijd
besefte de directie van het bedrijf dat het
anders moet. Het bedrijf trekt er op uit
om het personeel te zoeken. Stagiaires en
trainees zijn welkom en op school maakt
het bedrijf duidelijk dat ze de studenten
iets bieden, in de hoop hem of haar na
de studie vast te houden. Er moet iets
gebeuren om de vergrijzing tegen te gaan.
Directeur Klaas Jan Vijn vertelde op het
ROC in Amsterdam over de dynamische
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Jelle Riel leert van zijn mentor Johannes Noor
de kneepjes van het vak. Hoewel Riel in de
tulpenafzet zit, waren de afgelopen Dutch Lily
Days ook een leermoment voor hem.

ling tot verkoop en van onderzoek tot kwekerij. Je kunt bij ons overal kijken, landen
bij het deel dat je past en als je initiatief
toont blijf je hopelijk.”

‘MEER JELLES NODIG’
Jelle Riel is geland van Royal Van Zanten
en leert nu van Noor de kneepjes van het
vak als junior Area export manager. Riel
studeerde economie en internationale handel aan het ROC in Amsterdam, maar hij
groeide ook op tussen de bollen in De Zilk.
Als scholier werkte hij ook in de bollen, nu
geniet hij van de praktijk. “Het is prachtig
om in de praktijk te leren. Voordat ik bij
Van Zanten terecht kwam, heb ik ook een
stage bij een exporteur gelopen.”
Riel is verantwoordelijk voor de tulpenafzet in Europa, mentor Noor ‘doet’ Azië.
Noor: “We zien dit als een investering
in de toekomst, net als de premie die we
betalen als personeel een nieuwe collega
aanbrengen. Zelf ben ik ook als krullenjongen begonnen en ik mocht naar Japan
en de Verenigde Staten om te kijken of dit
vak iets voor mij is. We hebben ook een
budget voor opleidingen en zo reiken we
de kans en het gereedschap aan, maar je
moet het uiteindelijk wel zelf doen.” Inmiddels heeft het bedrijf ook een studiegenoot van Riel aangenomen, die onderzoek
doet naar de processen binnen het bedrijf.
Mogelijk kan het beter. Noor: “We hebben
meer Jelles nodig.”

sector, de dynamiek binnen het bedrijf en
het imago van het vak. Nu lopen er toch
weer jongeren in het bedrijf.
“We hebben een prachtige, moderne sector, maar zijn we wel hip en sexy?”, stelt
Johannes Noor retorisch. De bollenverkoper houdt van zijn baan, maakt veel reizen
naar de landen die hij in zijn portefeuille
heeft, maar ziet tegelijkertijd de nadelen.
“Wij hebben het in de bollen altijd druk op
de momenten dat een ander vakantie viert.
Een vrije zomer zit er niet in. Ook heeft de
sector met name in de lelies in Nederland
last van het imago. Dat maakt ons niet

meteen aantrekkelijk. Medewerkers van
nu vinden andere dingen belangrijk, vrije
tijd is belangrijker geworden dan het salaris. Hoe zorg je dan dat mensen interesse
ontwikkelen in jouw sector?”
Met die vragen ging het bedrijf aan de slag.
Scholen worden actief benaderd om aan
te geven dat er stageplaatsen beschikbaar
zijn. Zo krijgen de studenten een beeld van
de tuinbouw in het algemeen en van Van
Zanten in het bijzonder. Wie vervolgens
nieuwsgierig wordt naar het bedrijf, kan
aan de slag. Noor: “We zijn een heel breed
bedrijf met heel veel verschillende takken.
Er is altijd wel iets dat voegt, van verede-

‘We hebben een prachtige,
moderne sector, maar zijn
we wel hip en sexy?’

Voor de exporteur is een jonge kracht van
levensbelang, omdat het bedrijf zo nieuwe
ideeën en strategieën binnen haalt. Riel
slaat ondertussen voorzichtig zijn vleugels
uit, nadat hij eerst alle facetten van het
bedrijf tot zich nam. “Ik ben blij dat corona naar de achtergrond is verdwenen. De
epidemie speelde mij wel parten tijdens de
studie, maar nu kun je weer bijna overal
naar toe.” Zo is Riel ondertussen in de
Verenigde Staten geweest, bij de klanten
van het bedrijf. Ook Noor pakt zijn koffer
weer. “Wat is er nu leuker dan reizen?”
Volgens Noor hebben jongeren de gunfactor, zowel binnen als buiten het bedrijf.
“Als jongeren kun je alles vragen en als
jongere heb je altijd een voordeel. Mensen
gunnen je iets.” Dat ervaart Riel ook zo.
“Kennis verzamelen gaat heel goed. Ik
doe nu voornamelijk tulpen, maar ik leer
ook het nodige van de lelieafzet.” Noor
doceert: “Wie kennis heeft, heeft handel.”
De mentor benadrukt dat het bedrijf vertrouwen heeft in de jeugd. “Ook al pakken
ze het misschien anders aan dan wij. Het
draait om het product. De rest van de we15 juli 2022
reld verandert, maar het product blijft.”
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