
Machteld van der Meulen (31) werkt op het bloembollenbe-

drijf van haar partner. De firma A.J. Kroon & Zn. in

Breezand in Noord-Holland. In totaal hebben re 30 hectare

voor de bollenteelt, waarvan 21 hectare in eigendom. Het

bedrijf is gespecialiseerd in bijzondere bolgewassen.

Daarnaast telen re tulpen en narcissen. Machteld werkt in

deeltijd mee op het bedrijf. Verder heeft de firma één mede-

werker in vaste dienst, een leerling van het leerlingstelsel

voor vier dagen per week en seizoensarbeiders van mei tot

en met juli.

Burger kijkt graag binnen op het bedrijf
"Ik kom niet uit de bollenwereld, maar ik groei er langza-
merhand in", zegt Machreld, De laatste jaren probeert ze
door middel van cursussen steeds meer te weten te komen
van de sector.
Het valt haar op dat de maatschappij graag wil weten wat
je als ondernemer allemaal doet. Door duidelijk aan te
geven waar je mee bezig bent, voorkom je de nodige
misverstanden en vooroordelen, is de mening van
Machteld van der Meulen. Wat haar betreft mogen men-
sen binnen kijken op het bedrijf. Jaarlijks nemen ze deel
aan de landelijk open dag. Burgers kunnen dan een
bezoek brengen aan hun bedrijf. Over het algemeen zijn
de reacties erg positief.

Goede arbeidsomstandigheden
Machteld is van mening dat de jonge ondernemers al op
een hele andere manier tegen maatschappelijk verant-
woord ondernemen aankijken dan de generatie daarvoor.
Voor jonge ondernemers zijn sommige zaken heel logisch.
Als voorbeeld geeft Machreld van der Meulen de Arbo-

wetgeving. Ze vindt het heel normaal dat er regels voor
zijn, die ervoor zorgen dat het per oneel geen gevaar
loopt. De werknemers moeten op een veilige en een
gezonde manier hun werk kunnen uitvoeren. ,,Als ik bij
iemand in loondienst werk, verwacht ik ook dat alles goed
geregeld is", zegt Machreld. Het bloembollenbedrijf in
Breezand heeft het afgelopen jaar een aantal aanpassingen
gedaan. Er zijn speciale verstelbare stoelen aangeschaft.
"Het blijft natuurlijk eentonig werk achter de lopende
band bij het sorteren. Juist daarom is het belangrijk dat
het personeel goed zit", zegt Machreld. "Als het personeel
zich goed voelt, zie je dat terug in hun werk".

In gesprek blijven
De jonge onderneemster vindt het belangrijk om met
verschillende instanties in gesprek te blijven. "In principe
is het goed om met iedereen een ge prek aan te gaan, van
afnemer of burger tot milieuorganisatie", zegt Van der
Meulen. Een stukje begrip naar elkaar toe maakt samen-
werken eenvoudiger. Organisaties en burgers kijken over



Speerpunten:

• aanpassen van.arbeidsomstandigheden

• in gesprek blijven met omgeving

"Als het personeel zich
goed voelt, zie je dat
terug in hun ioerk".

de schouder mee van de ondernemer. "Dat vind ik in
principe oké. Maar de ondernemers moeten wel zelf hun
eigen koers kunnen bepalen binnen de regels van de
overheid", besluit Machreld haar betoog.


