
‘ALTIJD EEN BIG        SMILE OP WERK’

Ze zijn alle vier jong en ambitieus en zitten naar eigen zeggen op de 
juiste plek. Bij groeispecialist Van Iperen krijgen Marlou, Jonathan, 
Sander en Erik het vertrouwen én de ruimte om door te groeien. Elk 
in hun eigen functie en in hun eigen vakgebied. Tijd om kennis te 
maken met deze vier jonge professionals. 

MARLOU (29), JONATHAN (30), SANDER (25) EN ERIK (29) – VAN IPEREN

NAAM: MARLOU SLOOTMAN
LEEFTIJD: 29
FUNCTIE: COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
“Ik ben een beetje de vreemde eend in de bijt binnen dit gezelschap, 

aangezien mijn aandachtsgebied granen en zaaizaden is. Ik ben dus ook in 

de landbouwsector actief. In mijn dagelijkse werk staat de klant centraal. 

Ik beantwoord vragen en mails en zorg dat klanten optimaal worden 

ondersteund. Omdat ik een binnendienstfunctie heb, werk ik vanuit ons 

kantoor in Westmaas, maar ik sta altijd in contact met mensen uit heel 

Nederland. Het zijn ondernemers die net als ik dagelijks bezig zijn met hun 

passie, maar die wel allemaal een andere benadering vragen. Dat maakt 

het voor mij ook zo leuk. Met een Groninger heb je bijvoorbeeld een heel an-

der gesprek dan met een Zeeuw. De relatie die ik met klanten heb, is meer 

dan alleen zakelijk. Wil je iemand goed kunnen ondersteunen, dan moet je 

je kunnen inleven in de klant. Zodat je weet hoe hij denkt en wat hij wil. En 

je moet bereid zijn om net een stapje extra te lopen voor je klanten. Daar 

krijg je uiteindelijk ook de waardering voor terug. Ik heb altijd een hart 

voor deze sector gehad. Mijn ouders hebben een bloembollen/akkerbouw-

bedrijf. Ook al heb ik aanvankelijk een studie Toegepaste Gerontologie 

gevolgd, uiteindelijk trok de agrarische sector mij toch het meest. Via een 

familielid ben ik bij Van Iperen terecht gekomen, waar ik het als medewer-

ker binnendienst enorm naar mijn zin heb. Want naast het contact met de 

klanten, spreek ik ook elke dag verschillende collega’s. Daardoor weet 

je wat er binnen het bedrijf allemaal speelt en ken je heel veel mensen. 

Van Iperen is een heel betrokken bedrijf dat graag het beste wil voor de 

klant. Het is mooi om bij een bedrijf te werken dat dit nastreeft. En leeftijd 

speelt hier geen rol. Ook jonge mensen worden gezien en gehoord. En je 

krijgt de ruimte om jezelf te ontplooien. Eigenlijk loopt ik altijd wel met 

een big smile op het bedrijf rond. Mijn wekker gaat altijd vroeg, al om 5.30 

uur. Maar het is iedere dag weer de moeite waard om op te staan.”
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NAAM: SANDER VERMEER
LEEFTIJD: 25
FUNCTIE: TECHNISCH SPECIALIST BEMESTING
“Ik kom uit De Lier en maak deze mooie sector al van kleins af aan mee. Na de mavo heb ik 

daarom voor een teeltgerichte opleiding gekozen aan het mbo Greenport, wat nu World 

Horti Center is. Ik heb daar de opleiding Horti Technics en Management gedaan. Daarna 

heb ik Tuinbouw & Agribusiness in Delft gestudeerd, waarbij ik in het tweede jaar koos 

voor de businesskant. Na een volledige teeltopleiding wilde ik ook een andere kant van de 

tuinbouw leren kennen. Na mijn studies heb ik een tijdje bij een exporteur gewerkt, maar 

via een oud-klasgenoot hoorde ik positieve verhalen over Van Iperen en van het een kwam 

het ander. Sinds afgelopen zomer ben ik technisch specialist bemesting bij Van Iperen. In 

het begin liep ik vooral veel met ervaren collega’s mee. Bemesting is vrij complexe mate-

rie. Alles staat of valt bij de juiste verhoudingen, dus dat vraagt veel kennis. Binnen ons 

team wordt daarom veel kennis uitgewisseld. Daardoor heb ik in korte tijd al een aardige 

groei doorgemaakt. Inmiddels heb ik enkele eigen klanten die ik bezoek en ondersteun. 

Maar ik kom ook vaak op kantoor. We hebben begin dit jaar een nieuw online meststoffen-

rekenprogramma ontwikkeld en ik maak op basis daarvan ook bemestingsschema’s voor 

klanten. Het is heel afwisselend werk en ik wil mij de komende jaren blijven ontwikkelen 

op persoonlijk en technisch vlak. Dat kan hier, je krijgt alle tijd en ruimte om te groeien in 

je vak. Daarnaast breng ik zelf ook kennis in. Als mensen twintig of dertig jaar hetzelfde 

kunstje doen, kun je ook vast komen te zitten. Door jonge mensen binnen de organisatie 

te halen, haal je ook verse inzichten binnen. Ik merk dat de ervaren mensen dat ook leuk 

vinden en daar energie van krijgen. Alles bij elkaar is de tuinbouw gewoon een supergave 

sector en Van Iperen is een gaaf bedrijf om voor te werken omdat elke uitdaging wordt 

aangegaan. Daar maak ik graag deel van uit.”

NAAM: ERIK NOORDAM
LEEFTIJD: 29
FUNCTIE: COMMERCIEEL TECHNISCH SPECIALIST
“Na de middelbare tuinbouwschool werkte ik op een paprikakwekerij, waar ik alles samendeed met de eigenaar. 

Gewasbescherming lag grotendeels op mijn bordje. Ik had in die tijd veel contact met Sosef en heb daar uitein-

delijk ook gesolliciteerd op de functie van technisch adviseur biologie. Ik heb er alleen nooit een dag gewerkt, 

omdat het bedrijf vlak erna failliet ging. Ik ben toen weer teruggegaan naar de paprikakwekerij, maar heb op een 

gegeven moment zelf contact opgenomen met Van Iperen en geïnformeerd of zij een adviseur biologie zochten. 

Dat was het geval. Maar ik kwam er al snel achter dat een commerciële functie mij nóg beter lag. Sindsdien ben 

ik commercieel technisch specialist. In die functie ben ik 99 procent buiten de deur om op bezoek te gaan bij 

klanten. En onderweg ben ik veel aan de telefoon omdat ik dat persoonlijker vind dan mailen. Ik moet er voortdu-

rend voor zorgen dat klanten tevreden zijn. Als ze vandaag bellen, willen ze gisteren geleverd hebben. Dus moet 

je er kort op zitten en je oren en ogen open houden. Op die manier kun je de vraag van klanten voor zijn. Ook heb 

ik veel contact met fabrikanten om mij bij te laten praten over ontwikkelingen. Zo blijf je altijd up-to-date. Ik voel 

mij thuis in de tuinbouw. Het is een dynamische sector die constant vernieuwt. Paprika’s, tomaten, bloemen... 

er gaat zoveel aan vooraf voordat ze in de winkel liggen. Ik ben er trots op dat ik daar ook aan kan bijdragen. Het 

geeft mij ook een enorme kick om voor elke vraag van een klant een antwoord te bedenken. Dat doe ik natuurlijk 

niet alleen, maar samen met collega’s. Daarbij draait het niet om leeftijd, functie of ervaring, maar alleen om het 

beste idee. Zodat de klant op de beste manier geholpen kan worden. Wil je bij Van Iperen slagen, dan moet je niet 

denken dat het wel komt aanwaaien. We zijn een bedrijf van schouders eronder en gaan. We zoeken doeners die 

een stap vooruit willen maken. Soms zijn we misschien iets te nuchter en staan we te weinig stil bij de succes-

sen. Want we mogen best trots zijn op wat we doen en daar hoort ook het vieren van successen bij.”

NAAM: JONATHAN BLEEKER
LEEFTIJD: 30
FUNCTIE: TECHNISCH SPECIALIST GEWASBESCHERMING EN BIOLOGIE
“Ik kom uit een agrarische omgeving en werkte enige tijd bij een Alstroemeriakweker. 

Door de ervaringen die ik daar opdeed groeide mijn interesse voor de tuinbouw. Ik was 

teeltmanager bij het bedrijf en volgde in de tussentijd een deeltijdstudie Tuin- en Akker-

bouw in Dronten. Tijdens mijn studie en in mijn werk was het vooral de combinatie van 

gewasbescherming met biologische bestrijders die mij erg aansprak. Op dat vlak leerde 

ik ook veel van de specialist van Van Iperen die regelmatig op de kwekerij langskwam als 

adviseur. Via hem maakte ik ook kennis met Van Iperen en heb ik direct gesolliciteerd toen 

ik hoorde dat er een vacature vrijkwam. Voor mijzelf was toen al duidelijk geworden dat 

ik verder wilde groeien in de gewasbescherming. Ik ben nu een half jaar werkzaam bij Van 

Iperen. In het begin liep ik voornamelijk mee met collega’s, inmiddels mag ik een aantal 

telers zelf begeleiden. Door het meelopen en het vele contact dat ik heb met collega’s leer 

ik snel bij, want er is veel kennis binnen het bedrijf aanwezig. Door mijn eigen ervaringen 

en inzichten breng ik zelf ook kennis binnen het bedrijf en hebben we leuke discussies 

over hoe iets nog beter kan. Het bedenken van plannen om een zo goed mogelijk gewas 

te realiseren en het monitoren van die plannen is wat het werk voor mij zo leuk maakt. De 

tuinbouw is een mooie sector om in te werken. Er gebeurt altijd wat, de ontwikkelingen 

gaan in snel tempo door. Daarom moet je jezelf altijd afvragen of wat je doet optimaal is, 

of dat het nóg beter kan.” 

OVER VAN IPEREN
Van Iperen is dé groeispecialist 

binnen de land- en tuinbouw. Het fa-

miliebedrijf bestaat als sinds 1921. 

Wie bij Van Iperen werkt, werkt dus 

bij een toonaangevende organisa-

tie die al generaties lang samen 

met klanten zorgt voor de groei 

van gezonde gewassen. En ook nog 

eens op een manier die goed is voor 

mens, dier en plant. De liefde voor 

wat groeit en bloeit zit diep in de 

vezels bij Van Iperen. Daarbij gaat 

het niet alleen om het groeien van 

planten, maar ook om de groei van 

medewerkers. Meer weten over 

een carrière bij Van Iperen? Scan 

de QR-code! (https://www.iperen.

com/carriere/vacatures/).

Check onze vacatures!
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