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Van oudsher willen we dat al het rivierwater zo 
rap mogelijk door Nederland stroomt, zodat 
we er geen hinder van hebben. Tegelijkertijd 
hebben we in Nederlands het probleem van 
de dalende grondwaterstand. Door gebrek 
aan zomerse regenval zakt het grondwaterpeil. 
Telers en kwekers hebben daardoor geen  
andere keus dan grondwater oppompen om 
hun land te beregenen. De waterbeheerders 
moeten soms besluiten tot een beregenings
verbod, omdat water voor alles en iedereen 
belangrijk is. Die zorgvuldigheid is maar goed 
ook, want voor het waterbeheer is er in ons 
land nogal wat opgetuigd: van Rijkswaterstaat 
tot 21 waterschappen, dijkgraven, water
leidingbedrijven en alles wat daarbij hoort. 
Daar mogen we blij mee zijn, want hoe je het 
ook wendt of keert, zo houden we (meestal) 
droge voeten. En dat is knap voor een land dat 
zo laag ligt. Het heet niet voor niets NEDERland, 
HOLland, Pays BAS (laag land). Waterbeheerders 
hebben er hun handen vol aan:  
melkveehouders in het veen willen een lagere 
grondwaterstand, maar op zandgrond willen ze 
een hogere waterstand. Ga er maar aan staan!

Maar dat ‘managen’ van water houdt op bij 
regen, zeker als het veel is. Daar kunnen ze in 
Limburg – met nota bene het hoogste punt van 
Nederland – over meepraten. Het grootste deel 
van de agrarische sector moet het hebben van 
regen, en als het te lang niet regent, maken ze 
zelf regen met grondwater. Die afhankelijkheid 
van regen kan lastig zijn, vooral in het voorjaar 
als de jonge planten nog niet diep genoeg  
wortelen. Er zijn tientallen technologische 
oplossingen om planten water te geven, van 
irrigatiesystemen en druppelaars tot de  
sensoren die erbij horen. Hoe is het dan in 
vredesnaam mogelijk dat wij (van Plant Health 
Cure) in staat zijn om bomen in de woestijn te 
laten groeien?

Misschien hebben we te weinig verstand van 
water. En dan bedoel ik de relatie tussen  
plantenwortels en water. Daar is veel over 
bekend, maar we weten er nog te weinig van. 
De grootste vergissing die gemaakt wordt in 
onderzoek en praktijk, is de gedachte dat  
wortels water en mineralen opnemen via  
osmosedruk en ionenwisseling. Dat klopt  

simpelweg niet. Dat is ‘kunstmesttaal’ die 
alleen klopt in kassen en laboratoria, maar 
niet op het land. Het restje echte natuur dat 
we nog hebben in de wereld, bewijst dat elke 
dag. Wereldwijd is er geen enkele bemestings
theorie die rekening houdt met de rol van 
mycorrhiza en wortelbacteriën. We zijn op het 
verkeerde been gezet, al vanaf het moment dat 
kunstmest de dienst ging uitmaken. Dat moet 
snel veranderen, want de wereld stelt nu echt 
andere eisen aan de landbouw en kwekerij
sector. Watermanagement op de kwekerij kan 
alleen worden overwogen als de kennis klopt 
tot in de wortelpuntjes.
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'Melkveehouders in het  
veen willen een lagere 
grondwaterstand, maar op 
zandgrond willen ze een  
hogere waterstand. Ga er 
maar aan staan!'

Watermanagement
Als zelfs onze Koning zich bezighoudt met watermanagement, moet het wel een belangrijk thema zijn. En dat is het ook. Nederland is het putje van 

West-Europa. Al het water van de Rijn, Maas, Schelde en Eems stroomt naar ons land toe.
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Accountmanager tuinbouw
werkgebied: gehele land met de nadruk op het zuiden en westen

DCM Nederland is een sterk groeiende onderneming en produceert organische meststoffen,
bodemverbeteraars en biostimulanten. De producten van DCM worden toegepast in de tuin-
en akkerbouw, de hoveniers-, openbaar groen- en sportveldensector. De verkoop aan telers
verloopt via dealers waarbij de accountmanager een adviserende rol heeft richting dealers,
substraatleveranciers en telers. Ter uitbreiding van het tuinbouw team zijn we op zoek naar
een accountmanager die zich gaat richten op het ondersteunen van dealers, substraat-
leveranciers en telers in diverse tuinbouwsectoren.

Functieomschrijving
• Verantwoordelijk voor het realiseren van omzetgroei
• Onderhouden van bestaande relaties met dealers, substraatleveranciers en telers en deze uitbouwen
• Als sparringpartner fungeren voor jouw relaties m.b.t. tot DCM- producten en hun toepassingen
• Telers, substraatleveranciers en dealers vakkundig adviseren op basis van analyses
• Vergroten van kennis en ervaring met demo’s en proeven
• Signaleren van kansen voor (nieuwe) DCM producten in de markt
• DCM vertegenwoordigen op vakbeurzen en productpresentaties geven bij relaties
• Je bent onderdeel van een team accountmanagers en rapporteert aan de sales director

Technische kennis en commerciële kwaliteiten
Functie-eisen
• Hbo-niveau richting tuinbouw of vergelijkbaar
• Relevante ervaring in een commerciële functie, bij voorkeur in de branche
• Je spreekt de taal van de teler en bent in staat jouw enthousiasme over organische meststoffen
 over te brengen
Competenties 
• Commercieel en sociaal vaardig
• Doorzetter met overtuigingskracht
• Enthousiast, resultaat- & klantgericht
• Gestructureerd, analytisch & pragmatisch

Standplaats 
Home Office (bij voorkeur woonachtig in het midden van Nederland)

Aanbod 
DCM is een groot internationaal familiebedrijf, waar een persoonlijke sfeer en korte lijnen voorop staan 
en waar veel ruimte is voor jouw ideeën en ondernemerschap. Kortom, een bedrijf waar je veel kunt leren
en jezelf volop kunt ontwikkelen. Natuurlijk kun je rekenen op een goed salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden, inclusief een auto van de zaak, mobiele telefoon en laptop. Je wordt begeleid en
opgeleid door ervaren collega’s.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd? Word je enthousiast van organische meststoffen? Reageer dan nu! Stuur je
sollicitatie naar pla@dcm-info.nl of neem contact op met Peter Laan, bereikbaar op 06 – 53 73 15 53. BE SOCIAL 

Scan, lees & deel!


