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Het aantal vrouwelijke ondernemers in de land- en tuinbouw is niet erg
hoog, maar groeit wel. In 2000 was van alle bedrijfshoofden 9 procent
vrouw, ofwel ruim 12.000 van de in totaal 135.000 (Centraal Bureau voor
de Statistiek). In de glasbloementeelt ligt dat percentage op twintig. Deze
vrouwen runnen soms alleen, maar vaker samen met hun partner of
anderen een bedrijf. Hoewel het in deze sector niet ongebruikelijk is dat
een vrouw ook deelneemt aan de bedrijfsvoering, varieert hun werkelijke
betrokkenheid nogal. Bernadette Bijman-Kroon is in ieder geval zeer
betrokken. Met haar man heeft ze de taken op de rozenkwekerij verdeeld
en de bedrijfsbeslissingen nemen ze samen.
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haar columns en bestuurswerk.
Als columnist schrijft ze wekelijks over het
leven op een tuinbouwbedrijf. Het liefst
draagt ze kennis over of laat ze een boodschap doorklinken. “Kijk uw energierekening
na, bij die van mij klopte er niets van.” Af en
toe haalt ze iemands woede op de hals. “We
kochten voor de belichting een installatie van
6.000 kilowatt. Bij nameting bleek dat tien
procent minder te zijn. Wat ik als antwoord
van de fabrikant kreeg? Dat is standaard,
mevrouw. In mijn column maakte ik vervolgens een vergelijking met iemand die tien
gebakjes bij de bakker koopt en er bij thuiskomst negen in de doos vindt. StandaardRozenkwekerij Bernadette en Win Bijman
Duivenweide 7, Opdam
t 022 645 3443
i www.bijmanrozen.nl

hoop dat andere vrouwen zien dat zij het

Alléén al het werk in het gezin doen, dat lukt

afwijking, mevrouw. Dat heeft heel wat stof
doen opwaaien in de installatiewereld.”

