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Bollen en ballen houden Thoolen boven water
Haarlem staat synoniem voor bloemen. De stad is de finishplaats voor
het Bloemencorso en de Bloemenmeisjes vormen bij grote evenementen
en recepties regelmatig een fleurig decor. Haarlem profileert zich graag als
Bloemenstad. Maar of dat terecht is?

Ooit was de stad het centrum voor
de bloembollenteelt, anno 2019 telt
Haarlem nog één bloembollenbedrijf: de firma Thoolen International
BV aan de westzijde van de Westelijke Randweg. Het bedrijf is gevestigd
aan het Marcelisvaartpad, aan de
rand van het Ramplaankwartier.
Tientallen jaren waren in deze omgeving bekende kwekerijen gevestigd, die allemaal zijn verdwenen,
net als de in het voorjaar bloeiende
bollenvelden. De bewoners van het
Ramplaankwartier hebben overigens
een nauwe band met het bloembollenbedrijf. Op het dak van Thoolen
liggen bijna 1400 zonnepanelen, die
120 woningen in het Ramplaankwartier voorzien van zonne-energie. En

Brede gastenlijst
NV Haarlem
De worsteling van de Haarlemse Horeca met het vinden van geschikte
werknemers is een van de onderwerpen tijdens de talkshow NV Haarlem,
maandag 24 juni. Daarnaast vertelt
Laura van Dijk in de kleine zaal van de
Philharmonie over haar leven na het
winnen van de HOP en praat Thijs Vrij
over zijn revolutionaire uitvinding op
het gebied van actiecamera’s.
Ook ondernemer Sander van Doorn,
die na deelname aan zware zeilraces
in Frankrijk zijn zakelijk leven weer
oppakte, is te gast. Net als Rob Zoon
van Thoolen International BV. Er is live
muziek, naast de gebruikelijke rubrieken Student on Stage, Gedane Zaken
en het Lichtje van Lampe.

 Inloop vanaf 16.30 uur, start
om 17.00 uur. Aansluitend
netwerkborrel. Aanmelden:
www.nvhaarlem.nl

dan zijn er nog de elf tennisbanen
van de Fablohal. Bollen en ballen dus
bij Thoolen International BV.
Tennishallen
Rob Zoon is directeur eigenaar van
Thoolen International BV. Daarnaast
is hij met Paul Thoolen directeur van
de tennishallen. 'Die bestaan inmiddels bijna veertig jaar. Ze werden
na de oliecrisis gebouwd, toen de
regering de VUT introduceerde om
de hoge jeugdwerkeloosheid te bestrijden. Er was plotseling een grote
groep ouderen met een zee aan vrije
tijd. Bijkomend voordeel was dat we
de hallen, die in de wintermaanden
leeg stonden, konden gebruiken. We
begonnen met vier tennisbanen, nu
zijn het er elf.'
Kwekers die verdwenen, bloembollenexporteurs die hun bedrijf moesten verkopen, hoe slaagt Thoolen erin het hoofd boven water te houden?
Rob Zoon: 'We hebben veel, vooral
kleinere bollenbedrijven, waarvoor
geen opvolgers waren, overgeno-

Nico Perdaan
'Op school - zeker in m'n puberteit
- was ik een boefje, een lastpak. Ik
heb het weleens geanalyseerd, mijn
klasgenoten op het stoeltje naast mij
bleven allemaal zitten.' Die prestatiecurve heeft Nico inmiddels grondig
bijgesteld. 'Bij JAN© zijn we het
reismaatje voor dga's en ondernemers. We helpen ze verder.' Hoe?
Daar heeft Nico goed over nagedacht.
'Ik kon makkelijk leren en in 5 VWO
wist ik 't zeker: de cijfertjes, daar ligt
mijn toekomst.'
Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo
Rob Zoon: 'We hebben heel veel kleine klanten, zodat ons risico is gespreid.'

men. Daarin zit onze kracht. We hebben heel veel kleine klanten, zodat
ons risico is gespreid. Bovendien
maken we relatiegeschenken voor
allerlei grote bedrijven. Bloemen en
vooral tulpen blijven een belangrijk
exportartikel. In het najaar krijgen
klanten van bedrijven een relatiepakket bollen, in het voorjaar sturen ze

een foto dat ze samen met hun partner in een tuin vol bloeiende tulpen
en hyacinten staan.'
Rob Zoon is maandag 24 juni een
van de gasten tijdens de talkshow NV
Haarlem.
 www.thoolen.nl

Gewoon wordt buitengewoon met GOSOAKY
Vier jaar geleden besloten Johanna Carlier, Urs Hasham en Fleur van Noesel toffe regenkleding voor kinderen op de markt te brengen. Ze kozen als naam voor
GOSOAKY, een fonetisch synoniem voor ‘lekker nat worden’.

Vier jaar lang bleek GOSOAKY een gat
in de markt, inmiddels is de concurrentie groot. Het drietal zag het aankomen en richtte het vizier niet langer
alleen op regenkleding, maar tevens
op outerproofs TM: dagelijkse, waterdichte kleding.
Waterdichte, modieuze kleding,
daarmee veroveren Johanna, Urs
en Fleur de internationale kledingbranche. Het merk GOSOAKY wordt
inmiddels door ruim 120 retailers in
28 verschillende landen verkocht.
Fleur: 'Die groei is fantastisch. Het
is een uitdaging, want elk land heeft
zijn eigen wensen en bestsellers. Het
fijne aan de kledingindustrie is dat je
aan de hand van Sample-collecties
het verkoopseizoen in gaat. In maart
weten we wat in de herfst wordt verkocht. We maken vooraf de nodige
kosten, bijvoorbeeld voor de ontwerpen en de fotografie. Daarvoor is
werkkapitaal een vereiste.'

Op zoek naar een verschaffer van
dat werkkapitaal kwam de directie
van GOSOAKY terecht bij Rabobank.
Fleur: 'Dit seizoen startte onze samenwerking met Rabobank Haarlem en
Omstreken. De Rabobank verschaft
ons het werkkapitaal voor het seizoen
dat gaat komen. Ze kijken in ons orderboek, zien dat het goed is gevuld
en lenen ons het kapitaal dat nodig
is om verder te gaan. We hebben met
de accountmanager van de Rabobank
een prettige band opgebouwd. De
bank denkt met ons mee, weet hoe
het werkt in de kledingbranche. Dat
een deel vooraf wordt betaald, maar
dat retailers pas tijdens het verkoopseizoen in staat zijn de rest aan ons
over te maken. Het feit dat je niet
steeds alles opnieuw hoeft uit te leggen, is echt verfrissend.'
Taakverdeling
Fleur: 'Wij kennen elkaar vanuit de
kledingbranche, waarin we altijd

Johanna Carlier, Urs Hasham en Fleur van
Noesel veroveren de internationale markt
met modieuze, waterdichte kleding.

hebben gewerkt. Urs is het creatieve
brein, Johanna is verantwoordelijk
voor de sales en ik houd me bezig
met de ontwikkeling & productie van
de collecties. Plus dat we nog allerlei
organisatorische taken erbij hebben.
Maar dat hoort nu eenmaal bij ondernemen.'
 www.rabobank.nl/haarlem

Nico ging all the way. Hij volgde de
opleiding tot accountant en is cum
laude afgestudeerd, in fiscaal- en
belastingrecht. 'Die brede opleiding,
daar heb ik altijd veel aan gehad en
nog steeds. Ik heb geleerd een situatie vanuit verschillende invalshoeken te analyseren. Op zoek naar de
strategisch beste oplossing voor mijn
klant. Soms ga ik om die te vinden
een eind hardlopen, dat brengt
ruimte in mijn hoofd. Schoenen aan
en kilometers maken, heerlijk!'
'En verslavend.' Nico heeft op alle
continenten een marathon gelopen
en heeft er nog een flink aantal op
zijn verlanglijstje staan. 'De wereld
ontdekken, naar buiten toe!.' Zo is
het ook met JAN© gegaan. 'Na mijn
studie heb ik drie jaar als assistentaccountant gewerkt bij Coopers
Lybrand. Interessant, maar niet mijn
wereld. Te corporate. Ik ben een
jongen van de straat en wilde werken
voor dga's en ondernemers.' Nico
maakte de overstap naar een kleiner
kantoor en is daar partner geworden.
Dat kantoor was de basis van JAN©
Accountants en Belastingadviseurs,
een organisatie met 4 kantoren en
170 medewerkers. 'Ons vakgebied
is enorm veranderd, interessanter
geworden. Vroeger bestond ons
werk grotendeels uit het handmatig
invoeren en verwerken van de cijfers.
Bij JAN© ligt de nadruk op adviseren,
staan we naast de klant. Dat is maatwerk. Iedere ondernemer is anders,
heeft andere ambities en vragen. We
gaan met onze klanten in gesprek en
reizen met ze mee.'
 L
ees verder op www.pergezicht.nl/
nico-perdaan
Op Pergezicht.nl vertelt Jan Glas de
verhalen van ondernemers.
Goede Zaken plaatst maandelijks één
van deze verhalen.

COLOFON

AGENDA
do. 20 juni
OV IJmond Haringparty
Jaarlijks netwerkevenement, met als
thema: Noordzeevis.
16.00-18.30 uur
Locatie: Vishal D
ww.ovijmond.nl
w

ma. 24 juni
GIDS Netwerkborrel
Ontmoeting, bijpraten en
inspireren.
17.00-19.00 uur
Locatie: LaatBloeien Werkcafé
anmelden: info@gelovenindestad.nl
A

di. 2 juli
Bijeenkomst HOS
Met als spreker Maria Genova, auteur
van ‘Komt een vrouw bij de h@cker’.
16.30-21.30 uur
Locatie: Koepelgevangenis
ww.hos-haarlem.nl
w

ma. 24 juni
NV Haarlem
Talkshow met aansluitend
netwerkborrel.
17.00-18.00 uur
Locatie: Philharmonie
ww.nvhaarlem.nl
w

ma. 1 juli
Open Coffee Haarlem
Open inloop, ongedwongen netwerken
met andere ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Jopenkerk
ww.opencoffeehaarlem.nl
w

wo. 3 juli
Goede Zaken Exclusief
Open uitwisseling van ideeën bij
tweegangenlunch, gast: Piet Buter.
12.00-14.00 uur
Locatie: Brouwerskolkje Exclusief
anmelden: goedezaken@decoalitie.nl
A

Goede Zaken wordt geproduceerd onder redactionele
verantwoordelijkheid van:
communicatieadviesbureau
De Coalitie, Jaap Bonkenburg,
Jaap Sluis & Johan Tempelaar.

Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.
Volg ons ook op
www.goedezaken.nu
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Goede Zaken is een commerciële uitgave,
in samenwerking met de partners:

waarderpolder.nl

