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De bollensector kan veel leren van andere branches. 
Het werkveld verschilt misschien, maar de uitdagingen 
zijn hetzelfde. Iedere onderneming heeft te maken met 
veranderingen: op de markt, in de samenleving of op 
het bedrijf zelf. Gasthoofdredacteur Freddie Prins gaat 
in gesprek met Elske Doets, directeur-eigenaar van 
reisorganisatie Doets Reizen. “Ondernemen is als een 
tango: je gaat vooruit en je gaat achteruit.”

Tekst: Freddie Prins | Fotografie: René Faas

Freddie: “Elske, wij hebben elkaar in 
2017 ontmoet op de Young Lady Busi-
ness Academy. Ik kwam daar ietwat 
onzeker binnen met de droom om het 
bloembollenbedrijf van mijn vader 
over te nemen. Jij hebt in 2001 het 
familiebedrijf van jouw vader overge-
nomen. Waarom wilde jij dat?” 

Elske: “Ik heb rechten gestudeerd, maar 
als advocaat los je voornamelijk de pro-
blemen van anderen op en dat paste niet 
bij mij. Ik wilde zelf aan de knoppen kun-
nen draaien en dingen creëren. Toen mijn 
vader vroeg of ik het bedrijf (reisorgani-
satie Doets Reizen) zou willen overnemen, 
zei ik meteen ja. Ik heb niet nagedacht 
over de consequenties en risico’s, ik deed 
het gewoon. Terwijl het achteraf gezien 
wel een bizarre stap was. Mensen denken 
vaak dat je een familiebedrijf in de schoot 
geworpen krijgt en dat je als onderne-
mer per definitie rijk bent. Maar dat is 
natuurlijk niet zo. Het bedrijf was al op 
koers en winstgevend. Ik ging op mijn 
28e een miljoenenschuld aan. Rijk was ik 
zeker niet.”

Freddie: “Vaak zie je in familiebedrij-
ven dat de aandelen stapsgewijs wor-
den overgedragen. Jij hebt in 2001 in 
één keer 100% van de aandelen van 
Doets Reizen gekocht van jouw vader.”

Elske: “Klopt, dat wilde mijn vader zo en 
uiteindelijk ben ik daar heel erg blij om. Ik 
had daardoor gelijk volledige zeggenschap 
over het bedrijf.” 
Freddie: “Ik merk dat het best las-
tig kan zijn om beslissingen te nemen 
samen met iemand van een andere 
generatie met wie je niet alleen een 
zakelijke relatie hebt, maar ook een 
persoonlijke. Hoe ging dat met jouw 
vader Jan Doets?”

Elske: “Hij heeft mij enerzijds veel ruim-
te gegeven, anderzijds wilde hij ondanks 
dat hij het eigenaarschap had overgedra-
gen toch graag de controle houden. Dat 
is een enorme strijd geweest met heel veel 
pijn. Daar wil ik jonge ondernemers voor 
behoeden. Je kunt nog zo’n sterke band 
met elkaar hebben, maar op het moment 
dat er tevens een zakelijke relatie is, gaan 
er tegengestelde belangen spelen en word je 
ook elkaars concurrent.”

Freddie: “Kun je een voorbeeld geven?”

Elske: “In mijn eerste ondernemersjaar 
(2001) kreeg ik 9/11 voor mijn kiezen. Mijn 
vader deed toen uit eigen initiatief de cri-
siscommunicatie met de media. Ik was 
op dat moment directeur-eigenaar en pas 
later realiseerde ik me dat ik dat natuur-
lijk zelf had moeten doen. Je moet als nieu-

‘Ik zie ondernemen 
als een tango’



Elske Doets (l) en Freddie Prins.
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we generatie continu opletten en je vinger 
opsteken. Maar dat is best moeilijk en dat 
geeft spanning, want het is toch je vader. 
Jij moet alleen maar lachen.”

Freddie: “Ja, dat is zó herkenbaar. Ik 
heb een bijzonder hechte band met 
mijn vader, maar dat is soms een val-
kuil. Als toekomstige generatie wil ik 
nu al mijn stempel drukken op bepaal-
de zaken en ben ik heel bewust bezig 
om mijn plek te veroveren. Mijn vader 
vindt mij daarin soms veel te mans. Hij 
is bovendien nog steeds de eigenaar.”

Elske: “Ik vind dat wel belangrijk. Oudere 
eigenaren kunnen onbewust ontwikkelin-
gen tegenhouden. De nieuwe generatie is 
minder behoudend en gefocust op de toe-
komst.”  

Freddie: “Even iets anders. De bloem-
bollensector exporteert veel en is daar-
door, net als de reisbranche, afhan-
kelijk van internationale trends, 
ontwikkelingen en verhoudingen. Hoe 
ga je om met die risico’s?”

Elske: “Mijn hele ondernemerschap staat in 
het teken van externe uitdagingen. Er komt 
steeds meer onrust in de wereld en dat zijn 
dingen die je niet kunt voorspellen. Ik vind 
het belangrijk dat je als bedrijf wendbaar 
bent.” 

Freddie: “Hoe zorg je voor wendbaar-
heid?”

Elske: “Dat komt allereerst vanuit jezelf. 
Je moet altijd open staan voor positieve én 
negatieve ontwikkelingen. Ik zie het onder-
nemen als een tango. Je gaat vooruit en 
achteruit. Je overwint, maar je incasseert 
ook.” 

Freddie: “Als je het dan hebt over exter-
ne ontwikkelingen, denk ik aan de 
toenemende maatschappelijke druk 
en wet- en regelgeving rondom gewas-
beschermingsmiddelen. Ook de reis-
branche heeft zo zijn uitdagingen. Zo 
hoor ik steeds vaker termen als ‘vlieg-
schaamte’ en ‘vliegtaks’ voorbijkomen. 
Hoe ga jij met deze termen om?”

Elske: “Onze branche zit in de ontkennings-

fase en praat daar liever niet over. Er stap-
pen steeds meer mensen in het vliegtuig, 
dus wordt er gezegd dat ‘vliegschaamte’ 
niet bestaat. Dat is in mijn ogen te kort 
door de bocht. Ik vind dat je moet erken-
nen dat wat je doet een footprint met zich 
meebrengt. Daar kun je bewust mee bezig 
zijn en maatregelen voor nemen, maar 
wat je doet moet wel echt zijn. Tegenwoor-
dig zie je plantenwanden op kantoren 
van banken. Zij financieren allerlei zwaar 
milieubelastende bedrijven en die planten-
wand moet dat dan goedmaken. Dat vind 
ik onzin.”

Freddie: “Dus jij vindt dat je er juist 
over moet praten?”

Elske: “Ja, laat van je horen. Erken het pro-
bleem en wees niet bang om het gesprek 
aan te gaan. Zorg ervoor dat je buiten je 
branche treedt. Het is belangrijk om ande-
re podia te pakken. Dan word je als sector 
interessanter voor andere partijen die wel-
licht kunnen bijdragen aan oplossingen of 
verbeteringen. Volgens mij is jullie branche 
best wel eenkennig.”  

Freddie: “Wat bedoel je precies?” 

Elske: “Ons kent ons. Daarmee maak je 
niet bekend welke problemen of uitdagin-
gen je als sector hebt, waardoor andere 
mensen van buiten de sector daar niet op 
aanslaan. Bovendien is het erg waarde-
vol om met mensen in contact te raken met 
hele andere ideeën en achtergronden.” 

Freddie: “Dat is de insteek van dit 
interview.”

Elske: “Jij onderschrijft dus die ‘kruisbe-
stuiving’ tussen verschillende sectoren.”

Freddie: “Absoluut. Ik zou de bloem-
bollensector verder als een zeer stem-
mingsgevoelige markt omschrijven. 
Het is hollen of stilstaan. Doets Reizen 
is tijdens de laatste economische crisis 
niet teruggezakt qua omzet en in de 
periode 2013-2017 zijn jullie zelfs 60% 
gegroeid. Hoe komt dat denk je?”

Elske: “Juist op de momenten dat het 
moeizaam gaat, moet je tegenovergesteld 
gedrag vertonen. Ik heb met mijn bedrijf 

enorm geïnvesteerd in technologie tij-
dens de crisis. Dat zijn lastige beslissingen 
waar je lef voor nodig hebt, maar des te 
beter kun je oogsten op het moment dat de 
markt weer aantrekt. Anticyclisch onder-
nemen noem ik dat. Daarnaast heb je als 
bedrijf een onderscheidend thema nodig 
om te kunnen overleven.” 

Freddie: “Door jouw titel Zaken-
vrouw van het jaar 2017 wordt er vaak 
gevraagd of je nog tips hebt voor vrou-
wen. Nu is de agrarische sector nogal 
een mannenwereld. Heb je voor hen 
advies?”  

Elske: “De wereld wordt steeds dynami-
scher. Als je wilt overleven, moet je zelf 
dynamisch zijn en dat kun je alleen maar 
door verschillende invloeden toe te laten. 
Diversiteit zorgt voor een heel ander 
krachtenveld. Verzamel mensen om je heen 
die kritische vragen stellen en tegenspraak 
bieden, simpelweg doordat zij anders den-
ken. Dat helpt een bedrijf verder.”

‘Werk met kritische mensen 
die tegenspraak bieden’

Elske Doets

Elske Doets (47 jaar) is meester in de rech-
ten en directeur-eigenaar van reisorganisatie 
Doets Reizen, dat gespecialiseerd is in reizen 
naar Amerika, Canada en IJsland. Zij is verko-
zen tot Zakenvrouw van het jaar 2017 en richtte 
de Young Lady Business Academy op. Hiervan 
hebben inmiddels vier edities plaatsgevonden. 
De Academy helpt en stimuleert jonge vrouwen 
om hun dromen en ambities na te jagen. Elske 
is daarnaast schrijfster van het boek ‘Het lef 
om gelukkig te zijn’.

Freddie Prins

Freddie Prins (24 jaar) heeft Small Business & 
Retail Management gestudeerd en werkt sinds 
2017 in het bedrijf van haar vader, Aad Prins 
Leliecultures B.V. in Breezand. Vlak daarvoor 
won zij de eerste editie van de Young Lady Busi-
ness Academy met haar droom om het bloem-
bollenbedrijf over te nemen. Freddie heeft nog 
elke dag profijt van de lessen die zij geleerd 
heeft van Elske en de Academy. Zo heeft zij 
vooral meer lef en zelfvertrouwen gekregen.
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