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ONDERNEMEN

Frederique van der Wal 
kiest voor bloemen

“De bloemen zijn verpakt in een prach-
tige doos en daar omheen gaat een leuke 
tas. De bos zit al in een vaas met water, 
die na het uitpakken zo kan worden neer-
gezet. De ontvangers krijgen een cadeau 
thuis of op het werk en dan is het echt 
even een feestje”, zegt Frederique van 
der Wal enthousiast. Ze vindt het grappig 
hoe alles ‘op een bijna organische manier’ 
is samengekomen. “In 1989 ben ik naar 
Amerika gegaan. Ik had een contract 
gekregen als fotomodel en, in tegenstel-
ling tot Parijs en Milaan, lag New York 
me meteen. Ik werd niet meteen in een 
hokje geplaatst. Toen al zocht ik naar 
een combinatie tussen het modellenwerk 
en iets zakelijks. Nadat ik een tijdje voor 
het lingeriebedrijf Victoria’s Secret had 
gewerkt, heb ik eerst een eigen badpak-
kenlijn ontwikkeld. Daarna kon ik via een 
licentieovereenkomst met een bedrijf de 
geur van mijn Frederique-parfum bepalen 
en ten slotte heb ik me met ondergoed 
beziggehouden. Ik heb daar een heerlijk 
gevoel aan overgehouden, maar het was 
nooit helemaal van mezelf. Het ging in 
licentie, ik was het gezicht van..., of ik 
kwam ergens opdagen, kreeg betaald en 
dan was het klaar. Ik ben altijd iemand 

geweest die ergens voor gaat, maar nu 
word ik als ondernemer ‘s nachts wakker. 
Ik loop risico’s en ook dat is nieuw voor 
me. Het is ontzettend prettig een doel 
voor ogen te hebben en heel spannend 
om met de juiste mensen een fundament 
te leggen. Het geeft me een enorme 
kick om dingen die eerst alleen maar 
op papier stonden werkelijkheid te zien 
worden”, vertelt Frederique. “Ik heb ont-

zettend veel aan de ervaring die ik al die 
jaren heb opgedaan, maar weet je wat 
ik echt heb moeten leren? Delegeren. Ik 
was op sommige punten een beetje een 
‘controlfreak’.”

Bij elkaar
“Nadat bekend was dat er een lelie naar 
mij vernoemd zou worden, ben ik eerst 
naar Nederland gekomen om te ontdekken 
of ik nog wel Hollands genoeg was”, zegt 

ze zonder een spoor van een Amerikaans 
accent, terwijl ze heel natuurlijk opgaat 
in het decor van een gezellig café in de 
Amsterdamse Jordaan. “Als ambassadeur 
van de Dutch Fashion Foundation leek het 
mij leuk de onthulling van de lelie in de 
Keukenhof samen te laten gaan met een 
modeshow met mooie modellen en klas-
sieke muziek. Het combineren van ver-
schillende partijen, het delen van kennis, 
kortom het samen sterk zijn, is eigenlijk 
typisch Amerikaans. Het hele proces van 
het kweken tot de verkoop van bloemen 
vond ik reuze interessant en ik kreeg het 
idee er een televisieprogramma over te 
maken. Ik ben naar Discovery Channel ge-
stapt en daar is de documentaire ‘Invisible 
journey with Frederique’ uit voortgeko-
men. Daarin zie je de weg die een bloem 
afl egt voordat deze in een vaas of een 
bloemstuk terechtkomt.” Frederique van 
der Wal wordt directeur-grootaandeel-
houder van het bedrijf dat ze op haar 
beurt weer vernoemt naar de bloem, 
Frederique’s Choice. “Ik ben begonnen 
met het bij elkaar zetten van mensen die 
elkaar gewoonlijk nooit spreken, zoals 
bollen- en bloemenmensen, pr-mensen, 
vertegenwoordigers van een bank en 

“De handel in bloemen is een miljardenindustrie, maar zonder merken. Dat is heel apart in een 

maatschappij waarin alles ‘gebrand’ is”, zegt fotomodel, presentatrice en zakenvrouw Frederique van 

der Wal. “in 2005 is een speciaal gekweekte lelie naar mij vernoemd. Dat was de katalysator voor 

de introductie, drie jaar later, van het eerste bloemenmerk ter wereld, Frederique’s Choice.” van der 

Wal, die al twintig jaar in new York woont, is een tijdje in nederland, waar ze zich niet alleen met 

bloemen, maar ook met de ontwikkeling van een nieuw televisieprogramma bezighoudt.

“Ik wou ontdekken 
of ik nog Hollands 

genoeg was.”
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specialisten op het gebied van 
merken en licenties. We heb-
ben besproken hoe we samen 
verder zouden kunnen gaan. 
Eerst was er wat terughoudend-
heid - ‘moeten we onze kennis 
wel delen met de concurrentie? 
- maar gaandeweg bleken er 
heel veel overlappingen te zijn 
en was het positieve resultaat 
dat de deelnemers elkaar konden 
en wilden bijstaan. In april 2008 
is Frederique’s Choice geïntrodu-
ceerd in de Amsterdamse Bijenkorf 
en nu, een jaar later, zijn de kinder-
ziektes eruit.” 

Witgroene bos
De business-to-businessmarkt is 
interessant voor onderneemster 
Frederique, wier kantoor in Hengelo 
staat. “Het eigen bedrijf bestaat uit 
drie mensen, aangevuld met een per-
soneelslid. We hebben partnerschap-
pen met verschillende bedrijven, die 
teams in dienst hebben waarvan wij 
gebruik kunnen maken. Bij Triangle 
Flowers stelt een team onze bossen 
samen bijvoorbeeld. Zo hebben we 
met zijn vieren op een handige manier 
toch een groot bedrijf.” Bedrijven of 
particulieren die bloemen van het merk 
Frederique’s Choice fraai en origineel 
verpakt willen laten bezorgen bij relaties, 
vrienden of familieleden, kunnen op de 
website bijvoorbeeld aangeven welke 
kleuren ze willen. “Zelf vind ik een wit-
groene bos heel chic”, zegt Frederique. 
“We hebben ook een bos van de week. 
Daarin zie je terug dat ik van rustige kleu-
ren houd, hoewel het in het voorjaar wel 
wat uitbundiger mag. Belangrijk is dat de 
kwaliteit goed is en die houden we dan ook 
heel goed in de gaten.” Nederland is al een 
bloemenland. “We kijken daarom ook naar 
andere Europese landen en Amerika. In de 
Verenigde Staten is het vooral een kwestie 
van de juiste mensen vinden en dat kost tijd. 
In 2007 heb ik een programma gemaakt voor 
The Learning Channel (TLC) over vrouwen 
van alle leeftijd die hun vrouw-zijn vieren. Op 
Times Square hadden we een billboard met hun 
foto opgehangen. Toen ze die zagen kregen 
ze een hele mooie bos Nederlandse bloemen. 
Als Amerikanen zo’n cadeau krijgen, reageren 
ze alsof je ze een diamant hebt gegeven!” Ze 
heeft inmiddels om de tafel gezeten met een 
Amerikaanse partij die heel interessant zou kun-
nen zijn. “Wij hebben het concept inmiddels 
bewezen en zoeken naar partners die het wiel 
al hebben uitgevonden. Daar gaat veel tijd in zit-
ten. Als we zover zijn dat we er samen uitkomen 
is de economie alweer aan een ‘upswing’ bezig”, 
verwacht Frederique van der Wal. “Voor ons is het 
belangrijk dat we rustig groeien. Dat gebeurt ook, 
hoewel we wel wat merken van de crisis. Deals die 

we met een paar bedrijven hadden zijn afgeketst.” 
Om er onmiddellijk optimistisch aan toe te voegen: 
“Het grote voordeel voor ons is dat bloemen altijd 
blijven. Bedrijven gaan nu misschien niet met ze uit 
eten, maar ze blijven hun klanten wel een bloeme-
tje sturen. Bovendien brengt zo’n crisis sommige 
mensen juist succes. Dit is de tijd voor marketing en 
het neerzetten van je naam. Nu moeten bedrijven 
adverteren. Ondernemers moeten openstaan, po-
sitief blijven denken en beseffen dat ze van vallen 
en opstaan kunnen leren. Falen bestaat niet, er zijn 
alleen maar ervaringen!” 

Is Frederique’s Choice haar enige bedrijf? “Gelukkig 
wel”, zegt ze. “Ik ben wel bezig met een televisiepro-
gramma, dat ook weer met bloemen te maken heeft. 
Ik gebruik ze alleen op een andere manier. Bloemen 
staan voor genieten van het leven en niet alles té se-
rieus nemen. Het programma, dat in eerste instantie 
voor Nederland en later ook voor Amerika bestemd 
is, gaat erg over mensen en basiswaarden als trots- en 
samenzijn. Het verbaast me namelijk dat er zo weinig 
gemeenschapszin meer over is in Nederland. We zijn 
een beetje te individualistisch geworden.” Frederique 
van der Wal, die als supermodel op de covers van vrij-
wel alle belangrijke tijdschriften heeft gestaan en in 
talloze televisieprogramma’s te gast is geweest, doet 
ook nog steeds modellenwerk. “Een shoot, een haar-
ding of iets voor L’Oréal.” Omdat ze het waard is. Op 
dit moment verblijft Frederique in Nederland. “Dat is 
een leuke ervaring na twintig jaar. Mijn dochter is 8 
en heeft een Nederlands paspoort. Ik wil graag dat ze 
weet waar mijn wortels liggen. Daarom zit ze hier nu 
op school, maar in de zomer gaan we weer terug.” 
Ze neemt snel een laatste slok muntthee, staat op en 
neemt afscheid. Op naar de volgende afspraak, want 
uitrusten is er in Nederland niet bij.

“De geur is de intelligentie van de bloemen.”
— Henry de Montherlant —

Frederique van der Wal 
is ondernemer, fotomo-
del en presentatrice. Ze 
kreeg internationale be-
kendheid door haar werk 
voor bladen als Vogue en 
Cosmopolitan en stond 
op honderden covers. Ze 
was betrokken bij grote 
campagnes van merken 
als Revlon, Guess en 
MCI. Vorig jaar ontving 
ze tijdens de uitreiking 

van de Dutch Model Awards een Lifetime Achievement 
Award voor haar internationale modellenloopbaan. Het 
lingeriebedrijf Victoria’s Secret, waar ze in 1989 ging 
werken, groeide mede dankzij haar uit tot een pro-
minent bedrijf. Later presenteerde ze haar eigen bad-
kleding-, lingerie- en parfumlijn. Tegenwoordig wordt 
ze nog steeds gevraagd als model, is ze bezig met een 
nieuw tv-programma en verspreidt ze het eerste bloe-
menmerk ter wereld via haar bedrijf Frederique’s Choice 

frederiquevanderwal@speakersacademy.eu
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