
Werken kan je vandaag de dag overal. Maar wat als 
je op zoek bent naar een baan waarbij je elke dag 
samen met je betrokken collega’s bouwt aan het 
succesvol vergroten van een in Europa zeer succesvol 
Phalaenopsis-merk? Am I dreaming? Nee hoor, die 
werkgever bestaat echt! Waar? In Westland. De 
naam? Opti-flor. Het goede nieuws: je bent van harte 
welkom!

Vier mensen die al jarenlang ervaren hoe het is om te werken 
bij een familiebedrijf dat veel meer is dan alleen een organisatie 
waarvan je salaris ontvangt, zijn Sem van Dijk (21, teeltmedewerker), 
Roy Stijger (26, teler), Jantine Wennekers (47, productiemedewerker) 
en Bart van Dijk (29, productieleider). Het kwartet komt bijna superlatieven 
tekort als het gaat om het beschrijven van hun werkgever. Overdreven? Nee 
hoor, ze weten immers écht waar ze over praten. Zeker Bart, die al in 2010 
Opti-flor kwam versterken, heeft het bedrijf de afgelopen twaalf jaren goed 
kunnen volgen en spectaculair zien groeien. ‘Opti-flor is kortgezegd heel 
ambitieus. Ze willen graag op een goede manier de beste zijn. Dat zie je 
terug in alles. Niet alleen in de producten, maar bijvoorbeeld ook in de 
marketing. Daarnaast wil Opti-flor ook een uitstekende werkgever zijn. Of 
dat goed samen gaat? Zeker weten, dat ervaar ik dus al ruim tien jaar zelf.’

Gezelligheid
Opti-flor beseft heel goed dat het niet zonder zijn mensen kan. Dat juist de 
mensen – dus wie weet straks ook jíj – het verschil kunnen maken. Jantine: 
‘Personeel wordt goed geïnformeerd over ontwikkelingen in de organisatie 
én er worden veel activiteiten georganiseerd. Ik noem bijvoorbeeld de 
vrijdagmiddagborrel, het kerstevent voor het hele gezin. Of, de jaarlijkse 
teambuildingsdag. Dat zijn events waarbij je je collega’s ook op een andere 
manier leert kennen.’ Roy vult aan: ‘Dat is belangrijk, want daardoor werk je 
ook beter samen in het bedrijf. Dus naast de gezelligheid hebben al deze 
activiteiten ook een functie. Het gaat niet alleen om het feest vieren.’ 

Indruk
Leuk hoor, maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden. En werken in de 
tuinbouw: is dát nou wel zo leuk en uitdagend is? We horen je al denken: 
“Pff, vast heel warm in die kassen”. Of: “Het is vast heel zwaar werk, mij 
niet gezien”. ‘Dat is echt een compleet verkeerd en gedateerd beeld van 
tuinbouw’, zo weet Sem sinds een jaar of twee. Hij kwam in 2020 bij Opti-
flor, terwijl hij daarvoor nog glazenwasser was, ook nog eens bij Opti-flor! ‘Ik 
heb de overstap gemaakt en daar heb ik zeker geen spijt van. Ik werk in de 

teelt en dat is ontzettend leuk en uitdagend werk. Zwaar 
of warm? Totaal niet. Het is hier jaarrond een 

graad of 20, dus met die hittegolf 
vorige maand zaten wij gebeiteld 

in de kas. Zwaar is het ook 
niet. Veel werkzaamheden 

zijn geautomatiseerd, 
mensen doen alleen nog 
de werkzaamheden die 
beter door mensenhanden 

verricht kunnen worden.’

Werkzaamheden
Over welke werkzaamheden 
hebben we het zoal in de teelt? Daar weet teler Roy natuurlijk alles van: 
‘Klimaatbeheersing, water geven, bemesting. Ook neem je praktijkproeven 
om te kijken wat de effecten zijn van wijzigingen in een teeltstrategie. 
Van dag tot dag weet je hoe het gewas ervoor staat. Op je rondjes door 
de kas let je scherp op de groei en ook gewasbescherming en andere 
gewashandelingen die je uitvoert, houd je nauwkeurig bij. Aan de hand 
van je eigen arbeidsplanning ga je gestructureerd te werk. Verder doe je 
soms eenvoudige technische werkzaamheden. Kortom, heel gevarieerd en 
uitdagend, zeker door het grote aanbod aan rassen waar we mee werken 
én het niveau waarop we zaken aanpakken. Herkenbaar anders willen zijn 
én het beter doen, dát is ons motto.’
Over de werkzaamheden van een productiemedewerker kan Jantine weer 
alles vertellen: ‘Dan moet je denken aan oppotten, uitzetten, stokken, sorteren, 
inpakken. Belangrijk én verantwoordelijk werk, want jij bepaalt uiteindelijk 
hoe de orchideeën erbij staan in de winkel. En ook in de productie geldt: 
lichte arbeidsomstandigheden.’

Duurzaamheid
Tot slot benadrukken de vier ook nog het belang van innovatie en 
transparantie binnen het moderne bedrijf: ‘Medewerkers worden tijdens 
maandelijks briefings goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
in het bedrijf, waardoor de betrokkenheid groot is. Bijvoorbeeld over 
duurzaamheid. Opti-flor probeert ook daarin grote stappen te zetten, 
bijvoorbeeld met Ledverlichting of het gebruik van aardwarmte. Hier zie 
je ook het continu innoverende karakter van het bedrijf terug. Enthousiast? 
Solliciteer dan direct!’

Onze vacatures
Opti-flor kan altijd mensen gebruiken binnen de 
bedrijfsonderdelen:
•  Teelt
•  Productie
Maar er zijn ook diverse andere vacatures. 
Bekijk ze op onze website: www.werkenbijoptiflor.nl

Opti-flor:
‘Zit het ook in jóú om uit te 
willen blinken?’


