
‘Zegnee tegenmeerdan je lief is’

‘IkgametmijnfietsgroepdeAlpe
d’Huezbeklimmen.WilOot dat
financieel sponsoren?Enkunnen
wegranolameekrijgen zodat de

fietsers tijdensde tocht een lekker en
gezondontbijt hebben?’Demarketeer
vanOotwas enthousiast over het verzoek
vaneen van zijn klanten.Het zoumooie
naamsbekendheidopleveren voorhet
jongemueslimerk en zehielpenboven-
dien eengoeddoel.

MaarOot-oprichterValentine vander
Lande twijfelde.Hetmantra vanhaar
oudebaasDanielRopersbij Bol.com
zoemdedoorhaarhoofd: zegnee tegen
meerdan je lief is. ‘Hij hamerde tijdens
elke vergaderingophet belang van focus.
In alle onderdelen vanhet bedrijf had
hij dat aangebracht.Demarketing liep
slechts via eenpaar kanalen: geenprint,
geen sponsoring vanevenementen,wel
tv en radio. ‘Beter eenpaardingengoed
danheel veel eenbeetje’, was zijn over-
tuiging.

Toen zebij Bolwerkte, zag zeniet
altijdwaaromdie focus zo essentieel
was. Sterkernog, het zorgde er regel-
matig voordat enthousiastemensen

hunmooie ideeënniet verdermochten
uitwerken. ‘Dat vond ikweleensflauw.
Zokreeg ik als productmanagerEngels-
talige boekende vraagofBol boeken
wilde sponsoren voor kinderen inAfrika.
Het leekmij eengoedplan.Wehielpen
er kinderenmee, het kostte onsniet veel
enwekondenonzenaamverbindenaan
eenmooi initiatief.’

Zehield eenenthousiast verhaal aan
het bureau vanRopers, die zoals altijd
vroegnaar een cijfermatige onderbou-
wing vanhet plan. VanderLandeging
aande slag enkreeg vervolgens eennee
tehoren.Het droegniet voldoendebij
aandedoelstelling vanBol.com:deom-
zet verdubbelen. Vander Lande vond
dat toen ‘best lastig’,maar snapt tegen-
woordigwatRopersbedoelde. ‘Als je zo
hardwil groeienkanhetniet anders. Een
bedrijf is geenhobby, jemoet veel laten
gaanom je ambitieuzedoelen tehalen.
Ja, ookdienobele dingendie jemis-
schienhet liefstwil doen.’

Vander Lande zei dusnee tegende
sponsoring vandefietstocht.Geenmak-
kelijke keuze. ‘Nee zeggen is sowieso
lastig, nee zeggen tegen sympathieke

acties is nog veel lastiger.Maar ikweet
dat ikmoet focussenende sponsoractie
droegniet genoegbij aandedoelenwaar
weonsmetOot op richten.’Het vervelen-
dewoordjenee ‘zacht’ brengen, leerde
zeook vanDaniel. ‘Hij is zakelijk sterk,
maarbeheerst de soft skills ennamzijn
mensenmee indebeslissing. Als je te
zakelijk blijft, roept “nee” alleenmaar
weerstandop.’

Kleinewinkels die graaghaar granola
wildengaan verkopen, kregen vanVan
derLandeookeennee tehoren. ‘Als je
successenboekt,willen veel partijenmet
je samenwerken.Dat is leuk,maar in
ons geval haddenwebij de start vanOot
beslotendat consumentenonline een
abonnement kunnenafsluiten enweaan
eenaantal hotels, cafés en sportscholen
leveren.De verspreiding viawinkels is
duur en tijdrovend. Ja, het is frustrerend
omklanten teweigeren, omniet in alles
eenkans te zien.Maarde focusopeen
paardoelengeeft ook rust.’

Een vandiedoelen leerde zeookbij
Bol: het hebben vaneenuitmuntende
onlinewinkel. ‘Bol.comwasnooit goed
genoeg.HetwasDanielsmissie deklant
steedsweer eenbetere ervaring te geven,
het bestelproces te vereenvoudigen, nog
meer aanbod tebieden.’

Toendewebsite vanOotbijnaklaar
was, legdeVanderLandehemvoor aan
mensen inhaar omgeving. Eengoede

vriendinbelde al snel: ze vondniet alles
opde site duidelijk.Haarbroerbeaamde
dekritiek. ‘Omdat aan tepassenmoest
er zoveelworden veranderd inde tech-
nische structuur, dat opnieuwstarten
de enige echt goedeoptiewas. Ik sliep er
slecht van,wehaddener zo lang enhard
aangewerkt,maarhetwasniet goedge-
noeg.Niet leuk eneenfinanciële tegen-
slag,maar terugkijkendwashet een van
mijnbestebeslissingen.’

Ambitieus engroots denken: Vander
Landeontdektede afgelopenmaanden
dat ze ookopdat vlakbesmet is geraakt
methetRopers-virus. ‘Mijnoorspronke-
lijkeplanwas vanOot eenmiddelgroot
ontbijtmerk temakenmet eenpaar
mensen indienst.Maar ineensmerkte
ikdat ikniet genoegmotivatiemeer
had. Ik snaptenietwaarhet aan lag, het
ging tochgoed?’Nagesprekkenmet een
coachontdekte zedat eenbescheiden
groeiscenario voorhaarniet zo interes-
santwas. ‘Ikwil honderdduizendenmen-
sen latenontbijtenmetOot enhet groot-
ste ontbijtmerk vanNederlandworden.
Dus gaanweeen investeerder zoeken.
Sinds ik ambitieuzedoelenhebgeformu-
leerd, heb ikweerplezier inwat ikdoe.’
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Valenti-
ne van
der
Lande

(40) is oprich-
ter van Oot.nl,
een onlinegra-
nolamerk met
minder suikers.
Ze ging begin
2018 live en
verkocht sinds-
dien tiendui-
zenden zakken
ontbijtgranen
in Nederland en
België. In 2020
wil ze elke
maand 100.000
mensen gezond
laten ontbij-
ten met Oot.
In Amsterdam
werken er vijf
mensen bij het
bedrijf, de bak-
kerij staat in
Noord-Brabant.
Hiervoor was
Van der Lande
eigenaar van

het uitgeef- en
crowdfundplat-
form TenPages.
com, dat hon-
derd boeken
publiceerde
met behulp
van 25.000
crowdfunders.
Ze ging in 2014
failliet en ging
daarna aan de
slag bij verschil-
lende uitgevers.
Eerder werkte
ze onder ande-
re bij Bol.com
en fotoboeken-
printer Albelli.
Van der Lande
studeerde
Latijns-Ame-
rikaanse talen
en culturen aan
de Universiteit
Leiden en volg-
de eenmaster
bedrijfskunde
aan de Erasmus
Universiteit
Rotterdam.

Daniel
Ropers
(45)
is di-

recteur van
wetenschappe-
lijke uitgeverij
Springer Natu-
re. Hij studeer-
de twee jaar
geneeskunde
en daarna be-
drijfseconomie.
Ropers werkte
als consultant
bij McKinsey
en schreef daar
voor het Duitse
mediabedrijf
Bertelsman een
plan voor de
Nederlandse
tak van Bol.
com. Hij begon
in 1998 bij Bol
als financieel

directeur, twee
jaar later werd
hij algemeen
directeur. Toen
Bol.com in 2012
voor €350mln
werd verkocht
aan Ahold, ver-
kocht Ropers
ook zijn eigen
aandelenpak-
ket. In 2017
stapte hij over
naar uitgever
Springer Na-
ture.

Valentine van der Lande,
oprichter vanOot.nl, een online-
granolamerkmetminder suikers.
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Omeen succes temaken van je bedrijf moet je je
extreem focussen, leerde ondernemer Valentine van
der Lande (40) van Bol.com-oprichter Daniel Ropers
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