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“ VERTEL JE  
EIGEN VERHAAL 
EN VERTEL  
HET VAAK”

Schoenmaker Floris van Bommel  
in gesprek met Dick Kroot

Schiet niet in de kramp als in de media de veehouderij wordt 
neergesabeld, maar blijf je eigen verhaal vertellen. Dat is de 
boodschap van Floris van Bommel van gelijknamige 
schoenenfabrikant uit Moergestel.

Aan het eind van het gesprek vraagt Dick Kroot wie Floris van Bommel eigenlijk is. “Dit”, zegt 
de creatief directeur van Nederlands enige schoenenmaker. “Gewoon, dit.” Het gesprek tus-
sen Kroot en Van Bommel (over hoe creativiteit toepassen in een onderneming en hoe een 
omslag maken met een bedrijf van degelijk naar hip) is te reduceren tot één woord: dit. Toch 
gaat er een hele filosofie achter dat ene woord schuil. Een filosofie waar veehouders, en de 
hele agrarische sector, veel van kunnen leren. Daarover later meer.



Dick Kroot in gesprek met Floris van Bommel
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Geen vleeseter
Eerst maar eens naar de eerste vraag van Kroot: of Floris van Bom-
mel de veehouderijsector kent. Het antwoord blijkt kort: “Helemaal 
niet”. Van Bommel is drie jaar geleden gestopt met vlees eten. 
Dus zelfs op zijn bord komt hij de veehouderij niet tegen. Toch 
heeft hij wel een frisse kijk op hoe de veehouderij zijn kop boven 
water kan houden en wat er moet veranderen om bij een hogere 
kostprijs toch meer inkomsten te realiseren.
Zelf heeft Van Bommel Schoenen in de jaren tachtig een grote 
omslag gemaakt. Vanuit Azië kwamen er containers vol met goed-
kope schoenen op de Europese markt. De afzet stagneerde en het 
bedrijf moest uit een ander vaatje tappen om de concurrentie het 
hoofd te bieden. Met de introductie van het hippe merk Floris van 
Bommel (genoemd naar de huidig creatief directeur), heeft vader 
Frans de concurrentie het hoofd geboden. Sterker nog zowel het 
merk Floris van Bommel als het aloude merk Van Bommel winnen 
sindsdien beide aan populariteit.

Geen powerverhaal
Merken creëren en waarde toevoegen aan het product is het de-
vies van Van Bommel. In de veehouderij moet er daarom volgens 
hem meer met merken gewerkt worden. “Biefstuk is biefstuk. 
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Maar er zijn zoveel rassen. En achter elk ras zit weer een verhaal. 
Waarom wordt dat niet verteld? Ook boeren zouden zelf veel 
vaker als merk op moeten treden. Boer Jansen moet in het vlees-
schap”, vindt de creatief directeur. 
Kroot haalt aan dat hij laatst op een bijeenkomst was waar een 
karkas van een varken werd kleingesneden. De stukjes werden 
daarna op de barbecue bereid en werden heerlijk klaargemaakt. 
Kroot: “Mensen die zeiden dat ze nagenoeg geen varkensvlees 
aten, waren enthousiast en lovend.” Een mooi voorbeeld, vindt Van 
Bommel. “Op dat moment kun je de mensen een goed verhaal 
vertellen. We willen entertaint worden. Vertel een mooi verhaal, 
vertel een goed verhaal en vertel veel. Geen powerverhalen waar 
iedereen doorheen prikt, maar eerlijke verhalen.”

Napoleon in luier
Van Bommel treedt af en toe op als spreker. Ook dan vertelt hij 
een verhaal. “Ik zeg dan niet dat ons bedrijf bestaat sinds 1734, 
want dat zegt niemand iets. Ik zeg dat wij al schoenen maakten 
voordat Napoleon werd geboren. Toen hij in zijn luier rondliep, 
maakten wij al schoenen van de hoogste kwaliteit.  Vertel daarom 
geen saaie verhalen en doe het niet op de traditionele manier, 
maar vertel je eigen verhaal”, luidt zijn advies aan de Nederlandse 
veehouderij.
Kroot zegt dat hij dat herkent. Ook Boerenbond Deurne bestaat 
al lang, sinds 1896. Als hij een presentatie geeft over Boerenbond 
Deurne wil hij niet overkomen als oubollig en steeds teruggaan 
naar het begin. “Maar het laat wel zien dat we een krachtige en 
betrouwbare partij zijn. Anders bestonden we niet zo lang. Ook 
de naam van ons is nog steeds hetzelfde, terwijl in de mengvoer-
markt er allemaal nieuwe flitsende namen opduiken na fusies.”
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Sympathieke naam
Van Bommel zegt dat het verhaal over de historie wél vertelt moet 
worden, maar op een eigen manier, met mooie anekdotes. “Ook 
de naam van jullie spreekt mij aan. Ik krijg vaker verzoeken voor 
een interview en wimpel er veel af. Maar Boerenbond Deurne vind 
ik sympathiek overkomen. We moeten terug naar de menselijke 
maat en echte mensen achter het merk laten zien. En dat verhaal 
moet je in de hersenpan van de mensen printen.”

Is het persoonlijke verhaal van Van Bommel niet een ver-
haal dat alleen bij consumenten werkt, wil Kroot weten. 
“Waarom?”, pareert Van Bommel. “Het verhaal achter een 
merk vindt iedereen interessant. Op de onderkant van 
sommige van onze schoenen zijn namen in de zool 
gegrift. Dat zijn de voornamen van de werknemers. Als 
een verkoopster in een winkel zo’n schoen uit het rek 
pakt, kan ze een uniek verhaal vertellen. Dit vergroot 
de kans dat die persoon de schoen koopt. Ook in de 
veehouderij kunnen persoonlijke verhalen achter het 
product verteld worden.”

Iedereen kan vertellen
Kroot: “Maar een agrarisch ondernemer is geen marke-
teer.” “Iedereen kan een eigen verhaal vertellen”, zegt Van 
Bommel. “Begin er aan. Het zijn dus geen ingewikkelde 
campagnes, maar persoonlijke verhalen.” Kroot geeft 
aan dat hij dit thema tegenkomt bij de bouw van grote 
stallen: waar sommige ondernemers op het ene na het 
andere bezwaar stuiten, lukt het andere ondernemers 
om de buurt te overtuigen van hun plannen. “Ik noem dat 
stakeholdermanagement. Alle mensen die met je bedrijf te 
maken hebben, zeker diegene in je eigen omgeving, moet 
je uitleggen wat je doet en waarmee je bezig bent.”
Van Bommel: “Ga er vanuit dat niemand op je product zit te 
wachten. Er zijn veel andere partijen die jouw plaats kunnen 
innemen. Je moet dus altijd laten zien dat je goed voor je die-
ren zorgt.” Kroot vindt dat met de huidige mediagekte - waar de 
statements van een paar partijen, zoals Wakker Dier, het imago 
bepalen - een flinke opgave voor veehouders. Van Bommel: 
“Schiet niet in de kramp en ga je niet verdedigen tegen zulke 
partijen. Het is een mediadiscussie die niet leeft bij de man in 
de straat. Ga er vanuit dat je in een eerlijke sector werkt en vertel 
dat. Zo vaak mogelijk en zoveel mogelijk én met een persoonlijk 
verhaal.”

“ Boeren zouden zelf veel 
 vaker als merk op moeten 
treden. Boer Jansen moet in 
het vleesschap.”


