
Van groene vingers 
naar big data

Wooning Orchids

Van schuurtje naar speler van betekenis. Dat is in een notendop de ontwikkeling 
die Wooning Orchids door de jaren heen maakte. Als specialist op de 

orchideeënmarkt profileren wij ons nadrukkelijk als pionier. Waarbij we flink aan de 
weg timmeren met Dendrobium Nobile (Bamboe Orchidee). Wie een bijdrage aan 

ons bedrijf kan leveren, is van harte welkom!

Wooning Orchids is een familiebedrijf dat 
al langere tijd een belangrijk rol speelt 
op gebied van orchideeën. De laatste 
jaren stonden vooral in het teken van 
een transitie. Wij zijn van tuinder naar 
organisatie gegroeid en hebben een 
bewuste omslag naar de zakenwereld 
gemaakt, want hard werken alleen is 
niet genoeg om in de huidige markt 
succesvol te zijn. Om die reden hebben 
we ook gekozen om vol in te zetten op 
Dendrobium Nobile, een product waar wij 
heilig in geloven. Nu is het wellicht nog 
een nichemarkt, maar de vraag naar ons 
product groeit in snel tempo. 

We send you a gift
In de huidige structuur van het bedrijf heeft 
iedereen een duidelijke eigen rol. Maar 
iedereen werkt met dezelfde missie. Onze 
slogan is ‘we send you a gift’, dus moet 

iedereen zich ook bewust zijn dat we hier 
bij Wooning Orchids cadeautjes maken. 
De focus moet altijd liggen op het maken 
van een mooi kwaliteitsproduct, waar 
we trots op kunnen zijn. We bieden onze 
medewerkers veel vrijheid en eigen initiatief 
om dat doel te bereiken. En eigen inbreng 
wordt ook zeer gewaardeerd. Denk jij dat je 
op een andere manier een beter resultaat 
kunt bereiken? Prima, laat het maar zien! 
Onze mensen moeten borrelen van de 
ideeën en zelf daarmee aan de slag gaan. 

Bij Wooning Orchids zijn verschillende 
disciplines te onderscheiden. In kas draait 
alles om het uitgangsmateriaal, de teelt, 
de watergift en de kwaliteitscontrole. 
Bij de verwerking voorzien we in het 
stokken steken, het beheren van de 
bloeibuffer en het inpakken en hoezen. 
En de verkoopafdeling zorgt voor de 

sales. Door al die afdelingen aan elkaar 
te koppelen en iedereen mee te laten 
denken en vooruit te laten denken, zijn 
we een mooie goedlopende trein. Daarbij 
is communicatie essentieel. Je mag 
vragen stellen bij ons en je krijgt ook een 
antwoord. Duidelijkheid, daar staan wij 
voor. 

Dendrobium Nobile

De Dendrobium Nobile (Bamboe 
Orchidee) is een zeer fraaie en 
robuuste plant. De plant vindt zijn 
oorsprong in verschillende Aziatische 
landen zoals China, Laos, Myanmar, 
Thailand en Vietnam. De onbekende 
schoonheid uit Azië groeit op hoogtes 
tot wel 1800 meter. Wat deze orchidee 
extra bijzonder maakt is het feit dat 
deze op bomen en rotsen groeit, denk 
hierbij aan bergdalen en tropische 
bossen. De knoppen groeien in trosjes 
aan de stam.  
Hierdoor ontstaat er een zee aan 
bloemen wanneer de knoppen open 
springen. De Dendrobium Nobile is 
inmiddels de nummer één bijzondere 
orchidee.
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Thuis in de tuinbouw
Wat bij onze medewerkers opvalt, is de 
passie waarmee zij hun werk doen. Het 
plezier straalt er af. We hebben nu 32 
mensen in vaste dienst en 70 uitzend
krachten voor ons werken. Wil jij ook 
bij ons werken? Stel jezelf dan de vraag 
wat jij aan ons bedrijf kunt toevoegen. 
Affiniteit met de tuinbouw is niet per se 
nodig. We vinden het veel belangrijker 
of jij je thuis voelt in de tuinbouw en of jij 
goed kunt omgaan met een stuk eigen 
verantwoordelijkheid. Kun je dat, dan 
bieden wij jou ook alle mogelijkheden om 
jezelf door te ontwikkelen. 

De glastuinbouw zit in een fase waarin 
groene vingers gaan plaatsmaken voor 
big data. Informatie zal straks de basis 
van elk bedrijf vormen en wij geloven heel 

sterk in nieuwe technieken en methoden 
om die informatie te verkrijgen en op de 
juiste manier in te zetten. Daarom zoeken 
wij mensen die ons daarbij kunnen helpen. 
We willen innovatief blijven en projecten 
opzetten die heel interessant zijn voor 
jonge mensen. Of het nu gaat om de inzet 
van drones in de kas of het starten van 
een social mediatraject. Zie jij in dat soort 
dingen een uitdaging en wil jij Wooning 
Orchids helpen om die volgende stap te 
zetten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Meer weten over Wooning Orchids?  
Kijk op www.wooningorchids.nl 

144]


