
ONDERZOEK n In november 2014 introduceerde Wageningen 
UR Glastuinbouw de ‘Club van 100’. Een groep bedrijven rond-
om de tuinbouw die zich samen sterk gaan maken voor toe-
gepast fundamenteel en strategisch onderzoek bij Wagenin-
gen UR Glastuinbouw. De Bloemenkrant portretteert iedere 
maand één van de deelnemers van deze ‘Club van 100’: Wie 
zijn ze, waarom doen zij mee, en wat hopen zij te bereiken? In 
deze editie: Royal Brinkman.
Door Esdor van Elten

“Als toeleverancier willen wij een 
schakel zijn tussen overheid, het 
onderzoeksveld en de klant. We wil-
len telers vooral oplossingen bie-
den, niet zozeer een product.
Specialistische kennis is daarin van 
essentieel belang en daarom is Ro-
yal Brinkman vol overtuiging lid 
van de Club van 100”, vertelt Maar-
tje Jung, innovatiemanager bij Ro-
yal Brinkman en vertegenwoordig-
ster van het bedrijf binnen de Club.
 
STERKE BAND
“Onderzoek is voor ons van wezen-
lijk belang”, legt Maartje uit. “Ons 
werkveld is bijzonder kennisinten-
sief. Zelf doen wij vooral toegepast 
onderzoek, in samenwerking met 

onze strategische partners. Uit der-
gelijke samenwerkingen komen 
concrete producten zoals bijvoor-
beeld de Bioverdeler voort, een in-
novatief systeem voor de verdeling 
van roofmijten die gebruikt wor-
den om trips te bestrijden.
In dat soort gezamenlijke product-
ontwikkeling zijn we sterk, maar 
voor het fundamentelere onder-
zoek dat daar aan vooraf gaat doen 
we graag een beroep op Wagenin-
gen UR Glastuinbouw.”
Royal Brinkman hoorde dan ook 
bij de eerste groep bedrijven die de 
Club van 100 omarmde. “We deden 
al regelmatig projecten samen en 
vanuit Royal Brinkman bestond de 
wens om die band nog sterker te 
maken. De Club is een fantastisch 
initiatief om onderzoek op mid-
dellange en lange termijn vorm te 
geven.”
Dat de WUR ook de wens heeft om 
internationaler te gaan opereren 
juicht het bedrijf ook toe. “Tenslot-
te zijn wij ook wereldwijd actief. 
Wellicht kunnen we elkaar hierin 
ook versterken.
Eén van de grootste voordelen van 
de Club van 100 is dat de hele keten 
een rol speelt. Zo werken de on-
derzoeksresultaten uiteindelijk in 
de hele sector door en dat is goed, 
want het gaat, zoals de naam zegt, 
om fundamentele zaken.”
 
EMISSIELOOS TELEN
Maartje Jung vertegenwoordigt 
Royal Brinkman in de begeleidings-
commissie Water & Nutriënten. 
Een belangrijk onderwerp voor 
het bedrijf. “We willen meer weten 
over het gedrag van nutriënten in 

combinatie met watergift en de be-
hoefte van de plant. Een belangrijke 
vraag die wij ons stellen, ook in het 
kader van emissieloos telen is: hoe 
kunnen wij de bemestingsadviezen 
optimaliseren? Zo hopen we te ko-
men tot een ‘next generation’ be-
mestingsadvies.”
De vouchers voor businessonder-
zoek besteedt Royal Brinkman ook 
aan een algemeen onderwerp: het 
vraagstuk rond emissieloos telen. 
Een zeer actueel onderwerp en “Zo 
veelomvattend dat je dat niet alleen 
kunt oppakken. Met komkommers 
en paprika’s is de WUR er al in ge-
slaagd om jaarrond emissieloos te 
telen. Dat onderzoek krijgt nu een 
vervolg.”
In dat onderzoek haalt Royal 
Brinkman niet alleen kennis, maar 

brengt ook, zoals verwacht binnen 
de Club van 100, eigen kennis en re-
sources in.
“Wij beschikken over een prak-
tijknetwerk van telers waar we op 
basis van de eerste resultaten ver-
volgonderzoek kunnen neerleg-
gen. Zo kunnen we de onderzoeks-
uitslagen concreet vertalen naar 
de klant en hun ervaringen weer 
terugvertalen naar de WUR.”

 
ADVIESRAAD
Onlangs is Maartje Jung gekozen in 
de adviesraad, die de WUR onder-
steunt en adviseert over projectsa-
menstelling, onderzoeksonderwer-
pen en communicatie. Op haar lijf 
geschreven: “Het betekent voort-
durend sparren met de WUR en 
met de leden, en tegelijkertijd zit je 
dicht op het onderzoek. Zo kunnen 
we echt iets extra’s bijdragen!”

WERELDWIJD n Royal Brinkman is wereldwijd thuis in tuin-
bouw in de bedekte teelten. Leverancier, adviseur en instal-
lateur; gespecialiseerd in 7 thema’s.

De thema’s zijn teeltwisseling, 
gewasverzorging, gewasbescher-
ming & desinfectie, verpakking & 
ontwerp, mechanisatie, technische 
projecten en service artikelen.
Royal Brinkman wil haar klanten 
wereldwijd op deze thema’s bedie-
nen en ontzorgen. Kennis en advies 
over oplossingen waar de klant be-
hoefte aan heeft. Om hierop in te 
spelen heeft Royal Brinkman haar 
organisatie aangepast aan deze 
ontwikkeling. Door zeven thema’s 

centraal te stellen en te innove-
ren volgens de Lean Innovation 
methode kan slimmer en sneller 
ingespeeld worden op vragen en 
wensen uit de markt.
Binnen de thema’s wordt in nauwe 
samenwerking met strategische 
partners, waaronder leveranciers, 
kennisinstellingen en klanten, 
continu geïnnoveerd.
De strategie is gericht op de klant: 
het ontwikkelen, opbouwen en 
onderhouden van de klantrelatie. 

Door de snelle opkomst van digi-
taal zakendoen ontstaat er nieuw 
evenwicht. Naast de Royal Brink-
man winkels en de persoonlijke 
verkoop is de offerte- en webshop 
een belangrijke online aanvulling 
op de bestaande klantbenadering.

WEBSHOP
Met webshops en offerteshops 
in meer dan 14 talen heeft Royal 
Brinkman wereldwijd een enorm 
bereik.
In binnen- en buitenland staan de 
volgende kernwaarden centraal: 

beschikbaarheid van producten & 
diensten, toepassingskennis, ge-
mak, leverbetrouwbaarheid en be-
drijfszekerheid.
 
Foto hieronder: de Bioverdeler ter 
bestrijding van trips.
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Royal Brinkman en de ‘Club van 100’
n Maartje Jung: “Wij zijn de schakel tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven.”

Innovatiemanager Maartje Jung en inkoop-directeur Henry Janssen, zijn de motor achter de innovatiestrategie.

Streven naar emissieloos telen.

Specialist in zeven thema’s


