PASSIE

ELAINE VLAMING:

‘Als ik iets doe, ga ik er 120% voor’
Ze is van huis uit een bloembollenkind en is opgeleid tot onderzoeker. Tien jaar geleden werd ze – naast haar werk – actief in
de lokale politiek. Elaine Vlaming (46) wist zich in betrekkelijk
korte tijd op te werken van raadslid tot fractievoorzitter van het
CDA in de nieuwe gemeente Hollands Kroon. Met de vorming
van deze gemeente, had ze een keuze kunnen maken voor het
wethouderschap. Toch verkoos ze haar baan als onderzoeker bij
Mak Breeding boven een fulltime politieke functie. Wat is nu in
essentie de passie van Elaine Vlaming?
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E

laine Vlaming-Kroon had in alle opzichten een heerlijke jeugd. Het gezin Kroon
woonde in een vrijstaand huis met een
riant stuk grond erbij dat alle ruimte bood om
te spelen. Vader Arie zat met zijn broer in de
bloembollen en was altijd in de buurt. Moeder Toos was oorspronkelijk onderwijzeres en
altijd thuis om de kinderen op te vangen. “Er
mocht bij ons thuis heel veel: lekker ravotten in
de tuin, klimmen en klauteren, timmeren, koekjes bakken, knutselen en koken. Je mocht rommel maken en het was ook geen probleem als
je kleren vies werden, de wasmachine was er
goed voor. Vriendjes en vriendinnetjes waren
altijd welkom, het was onwijs gezellig.” Elaine’s
broer Ard (47) heeft het bollenbedrijf overgenomen van vader Arie. Broer Carl werkt op dit
moment voor een stekbedrijf in El Salvador.
Jongste zusje Alice (42) is verpleegkundige. Ze
omschrijft het vroegere gezinsleven als ‘gezellig’. “Er was altijd reuring. Verder werden we erg
gestimuleerd om te lezen, te leren en te studeren.”

POLITIEK
Elaine koos na het vwo voor de Hogere Tuinbouwschool in Utrecht. In 1988 werd ze aangenomen als onderzoeker op de Proeftuin
Breezand. “Eind jaren 90 verhuisden we naar
Proefbedrijf De Noord, maar ook die locatie
werd uiteindelijk gesloten. Zo kwam ik in 2007
bij CNB in Bovenkarspel terecht als teeltbegeleider.” Dit werk deed ze totdat ze in 2009 een
switch maakte naar de functie van onderzoeker bij Mak Breeding. “Uiteindelijk doel van
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mijn werk is de kwaliteit van de gewassen te
optimaliseren.” In 2000 is ze ook politiek actief
geworden, voor de lokale afdeling van het CDA
in de gemeente Anna Paulowna. “Ik had mijn
werk redelijk in de vingers en zocht een nieuwe
uitdaging. Iemand vroeg mij of de politiek misschien iets voor mij was, en dat leek me inderdaad wel interessant.

‘Ik hoef geen standbeeld
voor wat ik doe. Als ik zie
dat mijn inspanningen voor
de politiek of het onderzoek
iets opleveren, ben ik al heel
tevreden’
Van huis uit heb ik meegekregen dat het
belangrijk is om je steentje bij te dragen aan
de samenleving. Ik koos bewust voor het CDA
omdat deze partij zich inspant voor mensen
die het moeilijk hebben, maar wel uitgaat van
ieders eigen verantwoordelijkheid. Mensen
hoeven dus niet te worden gedragen, maar
kunnen wel aan de hand worden meegenomen. Dat vind ik een mooi uitgangspunt.” In
2008 werd ze fractievoorzitter en in opmaat
naar de gemeenteraadsverkiezingen van de
nieuw te vormen gemeente Hollands Kroon
– een fusie tussen de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer,

totaal 47.000 inwoners – werd ze lijsttrekker
voor het CDA. Inmiddels zit ze namens het
CDA in de nieuwe gemeenteraad.

CONTROL FREAK
Elaine werkt 24 uur per week voor Mak en zo’n
tien tot twintig uur per week voor de lokale
politiek. Als we haar vragen wat nu haar werkelijke passie is, kan ze niet echt kiezen. “Ik doe
beide met evenveel passie. Als ik iets doe, ga ik
er 120% voor, zo zit ik in elkaar. Ik ben ook nogal eigenwijs, wil het liefste overal zelf bij zijn en
kan moeilijk dingen uit handen geven. Inderdaad, een echte control freak. Ik steek dus veel
tijd in het uitzoeken en onderzoeken van dingen, probeer steeds mijn kennis op peil te houden, lees vakbladen en ga op internet op zoek
naar informatie. Wat mijn drive daarbij is? Ik
wil geen fouten maken. Bovendien beleef ik
er veel plezier aan om de diepte in te gaan.” In
haar onderzoekswerk ervaart ze vooral voldoening als ze ziet dat haar werk tot verbeteringen heeft geleid en de aanzet is tot een nieuwe
werkwijze. “Het allermooiste is natuurlijk als je
ziet dat de kwaliteit van producten beter wordt.
Dat je door een veld met bolgewassen loopt en
ziet dat het er allemaal strak bij staat. Dat geeft
een goed gevoel.” Sowieso geniet ze erg van het
product. “Ik heb me wel eens afgevraagd of ik
ook zo blij zou kunnen worden van onderzoek
in de aardappelen, maar dat denk ik toch niet.
Met bloemen heb ik veel meer, misschien ook
omdat ik het van huis uit heb meegekregen. Ik
heb ook altijd bloemen in huis, anders vind ik
het maar kaal.” Met haar vader en broers praat
Elaine graag over het vak. “We wisselen wel
eens ideeën uit, zijn benieuwd naar elkaars
mening. Maar, het is niet zo dat het alleen over
bollen gaat bij ons thuis. Er zijn ook nog andere
belangrijke dingen in het leven.”
Politiek is steeds meer een passie geworden.
“De politiek brengt mij in contact met allerlei
mensen en dat vind ik leuk. Verder leer ik er
veel van. Hoe processen werken, hoe zaken als
ruimtelijke ordening en sociale zaken georganiseerd worden. Mede door de politiek ben ik de
afgelopen jaren gegroeid als mens. Als 18-jarige was ik nogal verlegen, maar daar is nu niks
meer van over. Inmiddels ben ik eraan gewend
om voor een groep te staan en mijn verhaal te
vertellen. Ik durf duidelijk voor mijn mening uit
te komen.” Inmiddels heeft ze ook een wat dikkere huid gekregen. “Je kunt het nu eenmaal
nooit voor iedereen goed doen. Ik heb geleerd
om daar ook vrede mee te hebben. Natuurlijk is
dat best moeilijk, je wilt nu eenmaal het liefste

Elaine Vlaming: ‘Het mooiste is als je ziet dat de kwaliteit van het product verbetert’
je eigen ideeën realiseren en daar draag je feiten en argumenten voor aan. Maar, we leven in
een democratie en de meerderheid beslist. Als
raadslid moet ik ook een raadsbesluit waar ik
zelf een andere mening over heb, kunnen uitleggen en verdedigen. Dat is nu eenmaal hoe
het systeem werkt. Ik blijf daar niet in hangen,
maar probeer dan in elk geval nog het maximale te halen uit de keuze waarmee we verder moeten.” Niet iedereen begrijpt dat, en het
komt ook voor dat inwoners haar bij nacht en
ontij bellen om hun visie of problemen voor
het voetlicht te brengen. “Dat is niet altijd leuk,
maar ik respecteer ieders mening en blijf altijd
beleefd.”

RISICOVOL
Wie haar zo gepassioneerd over de politiek
hoort praten, vraagt zich af waarom ze in de
nieuwe gemeente Hollands Kroon niet voor het
wethouderschap is gegaan. “De politiek is heel
onzeker. Over twee jaar zijn er weer verkiezingen en wie zegt dat je dan herkozen wordt? Je
kunt ook op straat komen te staan. Dat is mij te
risicovol. Bovendien vind ik mijn werk zo leuk,
dat ik het niet snel zou willen opgeven. Ook
de combinatie van het onderzoekswerk en de
politiek bevalt me, zo blijft het heel afwisselend.” Hele grote ambities – behalve haar werk

goed doen – heeft Elaine niet. “Ik hoef geen
standbeeld voor wat ik doe. Als ik zie dat mijn
inspanningen voor de politiek of het onderzoek iets opleveren, ben ik al heel tevreden.”
De combinatie werk en politiek kost haar op
momenten veel tijd, erkent Elaine. “Vooral in
de campagnetijd – rond de verkiezingen – liep
het wel eens uit de hand. Dan kreeg ik thuis ook
wel commentaar: ‘Leg die laptop nu maar eens
aan de kant.’ Gelukkig delen mijn man Nico en
ik de huishoudelijke taken met elkaar, anders
zou ik dit niet kunnen doen.”
Elaine heeft altijd gewerkt, ook toen haar zoons
– Niels (16) en John (20) – nog klein waren. “Ik
zou doodongelukkig worden als ik thuis zou
moeten zitten. Ik moet bezig zijn.” Toch komt
haar gezin nog altijd op de eerste plaats. “Daar
ligt uiteindelijk toch mijn eerste prioriteit.” Dat
betekent dat ze soms keuzes moet maken.

“Soms heb ik een lange werkdag achter de rug,
kom ik thuis om snel te eten en ga ik daarna
weer vergaderen. Zulke periodes moeten niet
te lang duren, anders doe ik mijn gezin echt te
kort.” Elaine schiet niet snel in de stress – ‘ik blijf
heel lang lachen’- maar als het in een hectische
periode allemaal tegenzit, voelt ze de spanning wel oplopen. “Dan word ik een beetje kort
aangebonden.” Ze kiest dan ook bewust haar
momenten om te ontspannen. “Ik sport graag
– fitness en fietsen – dat is voor mij een goede
manier om alles even los te laten, mijn hoofd
leeg te maken. Fietsen proberen Nico en ik ook
zoveel mogelijk samen te doen, dat is wel zo
gezellig. Hoewel ik hem niet echt kan bijhouden…” Al met al is Elaine blij met haar goed
gevulde leven, waarin de passie voor alles wat
zij doet centraal staat. “Het heeft mij gemaakt
tot wie ik nu ben: gelukkig, een bezige bij, zelfbewust en middenin de samenleving.”

Resumé
Ze was ooit ‘een verlegen meisje’ en staat nu haar mannetje als onderzoeker bij Mak Breeding en fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Hollands Kroon. Elaine Vlaming combineert twee passies met elkaar en gaat voor beide ‘meer dan 120%’. Ze zou haar werk echter niet snel opgeven voor een politieke carrière. Daarvoor vindt ze het bollenvak te leuk.
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