FRED KLOEN VERTREKT NA 20 JAAR ALS
COMMERCIEEL DIRECTEUR BIJ OTC ORGANICS
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VERHAAL
"Toen ik eind jaren ‘90 per toeval in aanraking kwam met de
handel in biologische groenten en fruit, had ik nooit kunnen
bevroeden dat ik hier 25 jaar actief in zou zijn. Laat staan in de
tussentijd een eigen bedrijf te starten en te leiden! Wat niet
iedereen weet is dat het zaadje voor de start van ons eigen
bedrijf is gezaaid tijdens de Biofach 1999 (of was het 2000?).
Traditioneel kwamen een aantal commerçanten van onder
andere Eosta en Nautilus (onze voormalige werkgevers) na de
beurs regelmatig samen in de beroemde (en beruchte) Irish
pub in Nürnberg. Na het (per ongeluk) legen van mijn bierpul
over de broek en in de schoenen van Edward, was het tijd om
te gaan slapen. Een aantal maanden later bleek deze illustere
avond de basis te zijn geweest voor wat uiteindelijk zou leiden
tot de start van Tellus Produce in september 2001, door
Edward Out, Nils Tromp en ondergetekende.
De start was als uit een jongensboek. Spaarpotten leeg
kloppen, alle bezittingen verpanden en lullen als Brugman voor
een startkrediet. Na een aantal afwijzingen troffen we bij de
ING-bank een luisterend oor en iemand die zijn nek voor ons
uit durfde te steken. De start van ons avontuur werd op
3 september 2001 een feit (Arnold bedankt!)
We vestigden ons aan de Bronsweg in Lelystad - voor mij
bekend terrein - in een kantoortje van 60m2 inclusief
keukenblok en kantine. Al snel hadden we de groei te pakken,
namen onze activiteiten toe en sloten de eerste medewerkers
aan.
In 2004 leidde dit tot een fusie met Trabana (onderdeel van
Tradin Organics) en hebben we het fusieproduct “Organic Trade
Company” genoemd. Tijdens deze prettige en leerzame
samenwerking zijn we in een hoog tempo verder gegroeid,
geholpen door een ruimere kredietbeschikbaarheid, maar
zeker ook door het gezamenlijk omzetten van ideeën en
ambities in nieuwe relaties en productlijnen wereldwijd.
Wanneer Tradin in 2008 overgenomen wordt door Sun Opta,
besluiten Edward en ik Tradin’s aandelen in OTC terug te
kopen, aangezien we ons zelf niet “rijp” achtten in een
corporate omgeving te acteren en dus gaan we weer
zelfstandig verder.

De markt in Europa bleef sterk groeien en intussen startten we ook een
bedrijf in de US en Canada. Dat viel niet altijd mee, maar leerzaam was het
zeker wel. Met OTC Canada zijn we erin geslaagd een succesvol bedrijf op te
zetten en zijn we in de loop der jaren een toonaangevende biologische citrus
importeur geworden, een speciale dank aan onze partners
Mike & Mike's!
In 2015 starten de gesprekken met Total Produce Nordic, aangezien de
biologische markt in de Nordic snel groeit en er een biologisch specialist
ontbrak in de groep. In april 2016 tekenen we een overeenkomst met Total
Produce en verkopen we een gedeelte van onze aandelen. Een periode van 5
jaar intensieve samenwerking volgt en inmiddels zijn ook de overige
aandelen aan Total Produce verkocht en overgedragen.
In mei 2018 verhuizen we naar de Eskimolaan in Dronten en betrekken we
ons nieuwe stekje. Hier was iedereen aan toe. Aan de rand van het bos, veel
glas, een heerlijke en inspirerende plek om te werken. Met de verhuizing
lanceren we ook de huidige bedrijfsnaam “OTC Organics B.V.”. Een bewuste
keuze, aangezien we ons minder en minder als “trade company” bewegen,
maar meer en meer lange-termijn-projecten uitrollen, waarin we ons in
steeds meer projecten zelfs producent mogen noemen.
Na 20 jaar OTC kwam er voor mij het moment om eens goed in de spiegel te
kijken. Het harde werken, het vele reizen en het steeds maar ‘aan’ staan
heeft na al die jaren zijn tol geëist. Het is tijd om een stap terug te doen. Ik
ben ervan overtuigd dat enkel door volledig uit deze doorrazende trein te
stappen, ik de rust ga vinden waar mijn lichaam, geest én omgeving
momenteel om vragen. Lastig? Jazeker, maar geen drama. Gewoon in een
notendop hoe mijn verhaal in elkaar steekt. Vanaf januari is mijn agenda leeg
en start ik mijn sabbatical. Een gek idee, maar het voelt goed!
Inmiddels staat er een mooi (volwassen) bedrijf met enthousiaste en
toegewijde medewerkers en een prachtig toekomstperspectief. Ik laat dit
bedrijf dan ook met een gerust hart én vol trots over wat we samen bereikt
hebben, achter bij Edward Out, alle medewerkers en de nieuwe
aandeelhouders, in de overtuiging dat het succesverhaal voortgezet zal
worden. Ik wil iedereen onwijs bedanken voor de prettige samenwerking en
de steun en het begrip voor mijn keuze. Ik wens jullie een voorspoedige en
vruchtbare voorzetting van dit prachtige bedrijf toe.
Het was met recht een wereldreis, waarin ik veel heb geleerd, onwijs veel
heb gezien van de wereld, heel veel bijzondere mensen heb mogen
ontmoeten, waar ik mooie vriendschappen aan heb overgehouden, en niet te
vergeten onwijs veel heb gelachen!
Ik had dit avontuur voor geen goud willen missen en zal deze reis nooit
vergeten. Het ga jullie goed en wellicht tot ooit!"
Warme groet,
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