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Groothandel

Bijna dertig jaar geleden startten Jacob 
de Jong en zijn ouders in Drachten een 

groothandel in bloemisterijartikelen. Jacob 
(44) en zijn vrouw Ellen (43) namen 12,5 jaar 
geleden het bedrijf over en breidden het 
gestaag uit. ,,Mijn ouders begonnen in een 
loods van 10 bij 8 m en inmiddels hebben we 
de beschikking over 2.600 m2 ’’, vertelt Jacob. 
Op bedrijventerrein De Haven in het Friese 
Drachten beschikt De Jong over een cash-
and-carry, magazijn, showroom, kantoor en 
woonhuis.  Jacob en Ellen en hun dochters 
van 13 en 15 wonen naast het bedrijf. ,,We zijn 
veel met de zaak bezig, maar dat is niet erg. 
We gaan nog elke dag met plezier naar ons 
werk. En onze dochters vinden het leuk om 
af en toe mee te helpen. Op de open dagen 
schenken ze koffie en rekenen ze af. Klanten 
vinden dat erg leuk.’’

Samen met de twee vaste medewerkers 
Harrie Geertsema en Theo Dijkstra vormen 
ze een hecht team. Harrie en Theo werken 
voornamelijk in de cash-and-carry, Ellen doet 
de administratie en boekhouding en verzorgt 
- samen met een styliste - de presentaties in 
de showroom en Jacob is verantwoordelijk 
voor de verkoop buitendienst. Het grootste 

deel van de week is hij onderweg om vaste 
klanten te bezoeken en nieuwe binnen te 
halen. En dat lukt sinds januari heel goed. 
,,Het gaat boven verwachting goed. Na het 
moeilijke afgelopen jaar hebben we sinds 
begin dit jaar zo’n zeventig nieuwe klanten 
erbij.’’ Deze groei vinden ze lastig te verkla-
ren. ,,We doen niets anders dan anders, we 
varen onze eigen koers. Klanten zijn wel weer 
wat optimistischer, dat merkten we ook op 
TrendZ in Gorinchem. Het zachte weer speelt 
vast ook een rol, evenals onze persoonlijke 
aanpak.’’ Het echtpaar is ervan overtuigd 
dat hun klanten blijven komen vanwege de 
goede service. ,,We zetten ons keihard in om 
onze klanten een goede kwaliteit tegen een 
betaalbare prijs te leveren en zoeken bewust 
persoonlijk contact met iedereen’’, zegt Jacob.

De service van de groothandel bestaat er 
uit dat Jacob bij de klanten langskomt met de 
showauto. Daarin staat een vast basisassorti-
ment en regelmatig een nieuwe serie produc-
ten. ,,Zijn er problemen, dan probeer ik die 
gelijk op te lossen. Bovendien vind ik het zelf 
prettig om de winkels te zien waar onze pro-
ducten staan. Door mijn ogen en oren open 
te houden, doe ik weer inspiratie op voor 

Kwalitatief goede producten tegen een betaalbare prijs en een per-
soonlijk contact met de klanten. Dat zijn in de kern de basisprinci-
pes van Groothandel De Jong BV in Drachten. Eigenaren Jacob en 
Ellen de Jong gaan elke dag met plezier aan het werk. 

Groothandel De Jong 
in Drachten

Tekst en foto’s: Cornéline Lanooy

Deze nieuwe serie aardewerk komt uit Portugal. Nieuwe producten worden 
regelmatig in de showroom neergezet om klanten een voorproefje te 
geven. Over vier weken is deze serie verkrijgbaar.

Samen met een bloemiste/styliste verzorgt Ellen de Jong de presentaties in de showroom. ,,Meestal wisselen we om de 
twee jaar van bloemist, dan krijg je steeds weer nieuwe ideeën. Nu heeft Klaaske Hut van Bloemenhuis Drint in Grijpskerk 
meegeholpen.’’

Momenteel zijn tekstborden zoals op deze foto populair, aldus 
het echtpaar.

Ellen en Jacob de Jong.
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Bedrijfsprofiel

Naam: Groothandel De Jong BV
Eigenaren: Jacob en Ellen de Jong
Start: 1985; Jacob en Ellen zijn sinds 2001  
eigenaar
Doelgroep: bloemisten, woon- en decoratie-
winkels en tuincentra
Assortiment: ruim 3.500 bloemisterij-, woon-  
en decoratieartikelen
Deelname beurzen: TrendZ in Hardenberg en  
Gorinchem en tweemaal per jaar een eigen  
huisshow
Oppervlakte: 2.600 m2

Medewerkers: twee vaste fulltimers
Adres: Het Helmhout 65, 9206 AZ Drachten,  
(0512) 51 91 33, www.groothandeldejongbv.nl

www.bloemenblad.nl/ondernemerschap

onze collectie.’’ Hij rekent voor dat hij zo’n 
7.000 km rijdt in ruim een maand. De klanten 
zaten vroeger vooral in Friesland, maar het 
verzorgingsgebied is nu groter geworden. 
Bloemisten tot aan de lijn Purmerend-Arn-
hem en over de grens in Duitsland behoren 
tot de klantenkring. ,,En daarnaast hebben 
we nog klanten in Zuid-Nederland die op de 
beurs bij ons inkopen.’’ Een webshop heeft 
De Jong nog niet. ,,Het kost veel tijd en het 
lukt nog steeds goed zonder. Maar wie weet 
komt het er toch nog van in de toekomst. Wij 
blijven het persoonlijke contact belangrijk 
vinden. Als klanten dat willen, mailen we ze 
foto’s van producten en op onze website ver-
nieuwen we regelmatig ons foto-aanbod.’’

Assortiment
Het assortiment van De Jong bestaat uit 

zo’n 3.500 producten. Veel hiervan komt uit  
China en Vietnam, maar ook in Europa zitten 
producenten. Zo heeft het bedrijf een eigen 
keramiek-serie ontwikkeld die in Portugal 

wordt gemaakt. Belangrijk criterium voor een 
product van De Jong is dat het betaalbaar is. 
,,We hebben de naam dat we goede kwaliteit 
leveren en niet duur zijn, en die naam willen 
we graag hoog houden’’, aldus Ellen.

Het contact met de buitenlandse leveran-
ciers loopt voornamelijk via internet. ,,De 
fabriek stuurt een foto van een monster die 
wij goed bekijken. Soms veranderen we iets 
aan de vorm of kleur, en daarma wordt het 
gemaakt. Op de beurzen in Frankfurt leggen 
we zelf contact met vaak Aziatische leveran-
ciers om in te kopen. We hebben in de loop 
der jaren een groot netwerk van leveranciers 
opgebouwd met wie we goed samenwerken.’’

Wat nu precies een ‘De Jong-artikel’ is vindt 
het echtpaar moeilijk te zeggen. ,,We weten 
intuïtief wat bij onze klanten past. Eigenlijk 
hebben we daar nooit onenigheid over. Dat 
we dit bedrijf samen leiden, werkt voor ons 
heel prettig. We zijn niet bang om groot in 
te kopen, soms zelfs per container. Maar zo 
houden we wel die prijs betaalbaar.’’

Bloemiste Klaaske Hut decoreerde de showroom extra feeste-
lijk voor de voorjaarsshow die half maart plaatsvond. 

Producten van een goede kwaliteit voor een betaalbare prijs leveren, dat is het motto van het bedrijf.   

Het overgrote deel van de collectie bestaat uit producten in basic 
kleuren. ,,Die tinten zijn populair bij onze klanten’’, aldus Jacob 
en Ellen de Jong. De glazen vazen met takken eromheen zijn net 
nieuw in de collectie.

Ook buiten, voor de showroom en cash-and-carry, zijn presenta-
ties neergezet.

Klanten kunnen tijdens het inkopen rustig even zitten en wat drinken in de showroom. ,,We willen iedereen die hier komt een 
goed gevoel geven.’’

Omdat bijna alles op voorraad leverbaar is, kan de groothan-
del binnen een week leveren. 
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