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PRODUCTEN MET        EEN VERHAAL
De een is net klaar met zijn studie en ontdekte de afgelopen jaren pas écht wat hij 
leuk vindt, de ander ontwikkelde zich van productiemedewerker tot productieleider. 
Lars van der Knaap (21) en Ruben Tomeij (30) krijgen allebei volop de ruimte om te 
groeien. Op persoonlijk vlak én binnen orchideeënkwekerij Opti-flor. “Als je initiatief 
toont, wordt dat gezien en beloond.” 
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WERKEN & LEREN - OPTI-FLOR

toen gevraagd of ik productieleider wilde worden. Iets 
heel anders weer, maar een mooie kans voor mij om de 
komende jaren in door te groeien.” 

Je krijgt dus veel ruimte voor ontwikkeling?
Lars: “Absoluut! Als je hier als scholier binnenkomt, 
wordt er al goed gekeken naar je kwaliteiten en am-
bities, zodat je eventueel binnen de organisatie kunt 
doorgroeien en die dingen kunt doen die echt bij jou 
passen. En als je zelf initiatief toont, wordt dat ook 
gezien en beloond. Dat werkt heel stimulerend en 
zorgt ervoor dat je nog meer in je werk en in jezelf gaat 
investeren.”

Ruben: “Je krijgt hier alle ruimte om zelf dingen te on-
dernemen. Of je nu vaste medewerker bent of scholier, 
dat maakt niet uit. Zo blijven er ook regelmatig men-
sen vanuit hun stage binnen het bedrijf hangen omdat 
ze hier de mogelijkheid hebben om carrière te maken. 
De afgelopen jaren is Opti-flor enorm gegroeid, waar-
door het bedrijf nu een van de meest vooruitstrevende 
orchideeënkwekerijen van Europa is. Iedereen binnen 
het bedrijf bouwt vanuit zijn eigen functie mee aan 
een mooi merk, zo voelt dat echt. Een mooi initiatief is 
ook Young Opti-flor, waarin jonge medewerkers met 
elkaar praten over wat er in het bedrijf kan worden 
verbeterd. Het geeft aan dat iedere schakel even be-
langrijk is en dat ook naar iedereen wordt geluisterd, 
jong en oud.”

Wat zou je tegen de lezer willen zeggen?
Lars: “Dat de tuinbouw geen saaie en ouderwetse 
sector is, maar juist heel dynamisch en innovatief. 
Opti-flor is daar een goed voorbeeld van. Ben je dus op 
zoek naar werk of naar een stage, meld je dan en vertel 
waar jij goed in bent en wat jij wilt. Opti-flor denkt 
altijd met je mee en biedt je kansen als je daar zelf 
ook voor open staat. Ik durf wel te zeggen dat ik hier 
de afgelopen jaren meer heb geleerd dan tijdens mijn 
studie.”  

Ruben: “Daar kan ik mij bij aansluiten. Je kunt hier 
in feite alle kanten op en krijgt veel meer vrijheden 
dan bij andere bedrijven buiten de tuinbouw. Opti-flor 

is geen fabriek met massaproductie, 
onze producten hebben stuk voor stuk 
een verhaal en richten zich op het hogere 
segment. Iedereen is daar heel bewust mee bezig en 
krijgt daar ook de waardering voor terug. Daardoor ga 
ik na negen jaar nog steeds met heel veel plezier naar 
mijn werk.”

Hoe ben je bij Opti-flor beland? 
Lars: “Vijf jaar geleden zocht ik een bijbaantje en ben 
ik via een familielid met Opti-flor in contact gekomen. 
Ik ben toen als productiemedewerker aan de slag 
gegaan en ben dat ook blijven doen tijdens mijn studie 
Bedrijfskunde. Maar op een gegeven moment zocht 
ik toch iets meer uitdaging en wilde ik werk doen dat 
meer aansloot op mijn opleiding. Ik heb toen gevraagd 
of dat bij Opti-flor mogelijk was en kreeg de kans om 
meer de financiële kant op te gaan. Twee jaar lang heb 
ik de financiële directeur ondersteund, maar omdat 
ik steeds meer interesse kreeg voor de logistieke kant 
ben ik in een traject gerold van ERP-implementatie, 
waarbij de voorraadstromen in kaart worden gebracht 
en geoptimaliseerd. Dat is wel de kant die ik op wil, het 
liefst in de consultancy. Welke problemen zijn er en 
hoe kunnen die worden verbeterd? Zo heb ik de laatste 
jaren stap voor stap ontdekt wat ik leuk vind en wat bij 
mij past.”

Ruben: “Toen ik negen jaar geleden klaar was met 
mijn opleiding Detailhandel ben ik op zoek gegaan 
naar werk. Op een vrijgezellenfeestje hoorde ik dat 
Opti-flor in Honselersdijk een nieuwe locatie aan het 
bouwen was en mensen zocht. Ik heb toen contact 
gezocht en kon gelijk beginnen als productiemedewer-
ker. Ik ben begonnen bij het oppotten en heb ook nog 
een paar maanden meegelopen in de teelt. Op de locatie 
aan de Orberlaan in Monster heb ik vervolgens twee 
jaar als orderpicker gewerkt en aansluitend ben ik vijf 
jaar assistent-verkoper geweest. Sinds een paar weken 
zit ik een traject van twee jaar om productieleider te 
worden. Vorig jaar heb ik een cursus Effectief Leiding-
geven gevolgd, waardoor ik dingen op de productievloer 
ging zien die anders of beter konden. Opti-flor heeft mij 


