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Een abonnement op ‘bananen’
Het bedrijf FirmaFruit bezorgt sinds kort goedgevulde fruitschalen bij
bedrijven in Drenthe en Groningen.

HJALMAR GUIT

We worden in Nederland
steeds bewuster van
wat we eten, ook tij-
dens het werk. Toch

blijft het altijd lastig om de verlei-
dingen van ongezonde tussendoor-
tjes te weerstaan. Maar wat nou als
dat lekkers gewoon gezond is? Als
het aan FirmaFruit in Emmen ligt,
kan dat prima.

Het bedrijf zorgt voor een goed
gevulde fruitschaal naast de snoep-
pot. Want welk bedrijf heeft – of
neemt – de tijd om elke keer naar de
winkel te gaan om fruit te halen?
Geen probleem, volgens oprichter
Brian Meier: ,,Je kunt als bedrijf bij
ons een abonnement nemen op
fruit. Wij komen dan elke week
boxen met vers fruit voor heel het

‘Wie zich goed
en gewaardeerd
voelt, werkt
ook lekkerder’

bedrijf bezorgen.” Collega Eddie
Groen vult aan: ,,We brengen onze
fruitboxen persoonlijk rond in Gro-
ningen en Drenthe, niet via postbe-
drijven. Zo kunnen we eventuele
feedback gelijk meenemen.”

De boxen worden elke week op-
nieuw samengesteld. Naast appels,
bananen en mandarijnen kunnen er
ook kiwi’s, cactusvijgen of andere
exotische verrassingen in de fruit-
box zitten. Eddie: ,,Elke keer hetzelf-

de beleg tussen je brood is toch ook
niks aan? Een bedrijf kan vanaf 18
euro – inclusief bezorging – op onze
website een abonnement afsluiten
op basis van het aantal stuks fruit
dat je wil hebben. De inhoud is elke
keer een verrassing, maar kan ook
naar wens worden aangepast.” Wie
meer bananen wil, krijgt meer bana-
nen. Zelfs iets exotisch als dragon
fruit, de vrucht van een cactus, is
geen probleem. Ook is het fruit uit
de box seizoensgebonden en weet
de klant altijd uit welke landen de
vruchten komen.

Volgens de medewerkers van Fir-
maFruit is uit meerdere onderzoe-
ken gebleken dat werknemers fruit
op het werk als iets positiefs erva-
ren. Zo zou personeel minder vaak
ziek zijn en zich een stuk fitter voe-
len wanneer ze geregeld fruit eten.

Ook voelt fruit als een teken van
waardering. En wie zich goed en ge-
waardeerd voelt, werkt ook lekker-
der.

De onderneming is onderdeel van
het bedrijf Jager, dat groente en fruit
vanuit de hele wereld exporteert
naar onder meer Duitsland en Scan-
dinavië. Om die reden heeft Firma-
Fruit altijd meer dan genoeg verse
vruchten om in de regio rond te bren-
gen. Medewerkster Hilda Sobel: ,,Wij
hadden zelf bij Jager altijd al een
schaal met fruit op kantoor staan en
zo is het idee ontstaan om dit ook bij
andere bedrijven aan te bieden. We
zijn begonnen in Emmen en dat
sloeg zo goed aan dat we nu actief
zijn in heel Groningen en Drenthe.
We merken ook dat mensen het echt
leuk en lekker vinden. Allerlei bedrij-
ven hebben al een abonnement.’’
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