
‘DIGITALISERING 
IS HOT!’

Max van den Hemel is 24 jaar oud. Eerder dit jaar rondde hij zijn studie Agrotechnologie aan de 
Wageningen Universiteit af en sinds enkele maanden is hij bij Delphy Digital in Bleiswijk aan de 
slag als Teelt Engineer. Negen vragen aan een nieuwkomer in de sector...   

K
un je je eerste werkdag nog herinneren?
“Zeker! Ik werd heel goed onthaald. Een laptop, een 

telefoon en m’n eigen bureau stonden al voor me 

klaar. Dat was goed geregeld. Verder werd de dag vooral 

besteed aan introductie. We werken in een team van zeven 

personen, dus is het belangrijk te weten wie wat doet.”

Werd je meteen in het diepe gegooid?
“Juist niet. Als nieuwkomer ben je vaak heel ‘eager’. Je 

vindt het al snel te langzaam gaan. Hier werd daar vanaf 

dag één goed opgelet. D’r werd ook niet meteen allerlei 

werk over de schutting gegooid. ‘Wacht maar, je agenda 

komt vanzelf wel vol’, kreeg ik te horen. En daarin hadden 

ze gelijk. Het inwerken gaat in een mooi tempo, met elke 

keer weer een stapje d’r bovenop.”

Hoe zag het inwerkprogramma eruit?
“Er waren ‘meeloopdagen’ met de teeltadviseurs van 

Delphy. Ik liep een dagje mee om te kijken hoe dat in de 

praktijk gaat. Verder waren er verschillende cursussen en 

programma’s voor alle mensen die nieuw zijn bij Delphy. 

Een plantenfysiologie-sessie, verzorgd door een eigen 

Delphy-deskundige. Maar ook door mensen van buiten. Een 

trainer communicatieve vaardigheden, die ons inzicht gaf 

hoe je met de verschillende klanten in gesprek komt en 

blijft. De bijeenkomsten waren inhoudelijk interessant en 

uitermate nuttig voor mijn netwerk. Delphy telt inmiddels 

250 medewerkers, je komt collega’s van allerlei afdelingen 

tegen.”

Lag jouw keuze voor de tuinbouw erg voor de 
hand?
“Ik ben opgegroeid in De Kwakel en fietste dus dagelijks 

tussen de kassen door naar school, maar ben toen eigenlijk 

nooit in een kas geweest. Wel was ik altijd graag buiten 

bezig en werkte ik in mijn vrije tijd bij een hovenier. Na 

mijn VWO heb ik me georiënteerd op een hbo-opleiding 

Bouwkunde. Maar dat voelde niet goed. En weten wat je 

niet wilt, is natuurlijk ook een uitkomst. ‘Waarom ga je niet 

in Wageningen kijken?’ suggereerden mijn ouders, die daar 

beide gestudeerd hebben. Na een bezoek aan een open dag 

was ik verkocht.”

Wat houdt het werk van een Teelt Engineer in?
“Binnen mijn team zijn we met drie Teelt Engineers – ik 

heb glasgroenteteelt als specialisatie, de andere twee doen 

sierteelt en fruitteelt - en onze taak is om via digitalisering 

teelten naar een hoger plan te brengen. Kort gezegd bren-

gen wij drie werelden bij elkaar. We combineren groene 

kennis met data-science en met softwareontwikkeling.”

Hoe ziet een werkdag van een Teelt Engineer eruit?
“Ik ga regelmatig bij klanten langs, dat is het leuke van 

deze job. Ik zit echt niet hele dagen achter een bureautje. 

We doen veel aan ontwikkeling van onze eigen concepten 

en applicaties. En we spreken veel met allerlei partijen 

over samenwerkingsverbanden.”

Zijn werk en privé in balans?
“Volgens mij wel. Voor mijn afstudeerstage, die ik in het 

Westland heb gelopen, ben ik vanuit Wageningen naar 

Delft verhuisd. Daar moet ik mijn weg nog zien te vinden, 

maar ik heb van jongs af aan gevoetbald en dat wil ik hier 

weer oppakken. Als de situatie het toelaat, zou ik graag 

weer een leuke reis maken in het buitenland. Verder zijn 

mijn vriendin en ik op zoek naar een huis met een tuintje, 

want ik ben dol op planten en op tuinieren. Thuis spreken 

we veel over het werk, ik denk dat dat belangrijk is. Mijn 

vriendin, die ook in Wageningen heeft gestudeerd, werkt in 

de levensmiddelensector dus er liggen wel raakvlakken.”

Hoe kijk je aan tegen digitalisering in de tuinbouw?
“Digitalisering is een hot topic. Veel mensen snappen dat er 

een transitie nodig is. Tuinbouw is, op sommige vlakken, een 

wat conservatieve sector. Nieuwe generaties nemen digi-

talisering serieus, maar je ziet ook steeds meer telers van 

boven de 40 of 50 jaar die niet bang zijn de stap te zetten. 

Autonome sturing in de kas is dé richting die we op moeten. 

Vasthouden aan het verleden ‘ik doe het zoals ik het al jaren 

doe’ is geen optie. Dan ben je continu achteraf aan het 

sturen en foutjes zo goed mogelijk aan het herstellen. Dat is 

suboptimaal. We werken hard aan deze volgende stap.”

Wat is jouw boodschap aan studenten die een 
carrière in de tuinbouw overwegen?
“Dat er veel kansen liggen. En dat er met name voor jonge 

talenten veel ruimte is om het verschil te maken, misschien 

juist wel meer dan in andere sectoren. Weet je wat ik gek 

vind? Dat de eerste vraag vaak is of je een achtergrond 

hebt in de tuinbouw. Ik denk dan; ‘wat maakt dat uit?’ Het 

gaat erom wat je te brengen hebt en wat je gedachtes zijn. 

Laat je dus niet afschrikken als je niet uit die tuinbouwwe-

reld komt. Bij Delphy worden om deze reden júist mensen 

aangenomen die niet uit de sector komen.”
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