#bovenkop

‘We doen wat
we kunnen’
Bloembollen trekken zich niks aan van corona. Zo
moeten de voorjaarsbollen gewoon weer gerooid
en verwerkt worden. Hoe doe je dat dan, met alle
hygiëneregels en op anderhalve meter afstand?
Het bollenvak is er klaar voor, zo blijkt als we
een aantal kwekers bezoeken. ‘We hebben voor
duurzame oplossingen gekozen. Dan hebben we
er volgend jaar ook weer iets aan.’
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ij World Flower BV in Breezand wordt al volop gewerkt in de
schuur. Naast zo’n tien vaste medewerkers heeft de bloembollenkwekerij nog eens dertig tijdelijke medewerkers in dienst
voor het pellen en verwerken van de diverse voorjaarsbollen.
“Dat zijn voornamelijk tulpen, krokussen, anemonen, fritillaria’s
en later de narcissen”, vertelt Nick van der Wereld. Om het team
gezond en veilig te kunnen laten werken, heeft het bedrijf de nodige
maatregelen genomen. “We hebben een extra kantine ingericht zodat
er voor iedereen genoeg ruimte is tijdens de pauzes. Verder hebben
we bij de lopende banden doorzichtig plastic zeil opgehangen om de
verschillende werkplekken af te schermen zodat iedereen veilig kan
werken.” De ‘extra pauzeplek’ is aan de overkant van het bedrijf. “De
dames pauzeren in de kantine aan de overkant en gebruiken daar de
toiletgroep. De heren blijven hier in de kantine. Dat kwam qua verdeling het beste uit.”

SOMS LASTIG
Dat alle benodigde maatregelen zijn getroffen betekent niet automatisch dat medewerkers zich altijd aan de coronavoorschriften houden.
“In sommige werksituaties is afstand houden lastig. Zo lang iedereen
op zijn plek zit, gaat het goed. Zodra we een partij wisselen en iedereen
van de band af stapt, wordt afstand houden moeilijker. Als mensen
de schuur in en uit lopen en elkaar passeren, is het ook lastig om
anderhalve meter te handhaven. De aandacht ervoor zakt soms weg,
ondanks dat we overal de posters van Stigas hebben hangen. Wij wijzen
medewerkers erop dat het mede ook hun eigen verantwoordelijkheid
is om zich eraan te houden.” Van der Wereld denkt dat de verwerking
doorloopt tot de tweede week van augustus. “Het rooien gaat niet makkelijk vanwege de regen, maar het verwerken loopt als een trein.”
Bij Mastenbroek Bloembollen in Sommelsdijk op het eiland Goeree
Overflakkee zijn medewerkers druk bezig om zo’n zestig hectare
tulpen te verwerken. Erika Mastenbroek vertelt: “Vooraf waren we
wel wat zenuwachtig: komt iedereen gezond aan, loopt er niemand te
kuchen en te niezen? Gelukkig waren die zorgen voor niks. Iedereen
is gewoon lekker aan het werk.” Mastenbroek heeft zo’n 35 tijdelijke medewerkers op het bedrijf aan het werk. De inrichting van de
werkplekken in de schuur is volledig coronaproof. “Aan de band zit
iedereen in zijn eigen afgeschermde ruimte te werken. We hebben
frames geplaatst met daarin plexiglas. We hebben bewust voor een
duurzame oplossing gekozen, dan hebben we er volgend jaar ook nog
iets aan, mocht corona dan nog niet weg zijn.”

CONTROLE
Medewerkers hebben bij aankomst allemaal het coronaprotocol van
Stigas moeten lezen en ondertekenen. “We hebben daar nog wat
eigen regels aan toegevoegd omtrent hygiëne en afstand houden.”
Medewerkers maken per toerbeurt elke ochtend de kantine en het
sanitair schoon. “Zo is iedereen ook mede verantwoordelijk voor een
veilige werkplek.” Omdat de kantine te klein is voor al het tijdelijke
personeel, wordt er gepauzeerd in de schuur. “Iedereen pakt een stoel
en gaat ergens zitten waar hij wil, natuurlijk op anderhalve meter afstand van de anderen.” Dat doen medewerkers niet altijd. “Wij wijzen
ze erop, en ze weten: als er controle komt is de boete voor henzelf.”
Overigens heeft Mastenbroek veel stellen en gezinsleden aan het
werk. “Zij hoeven natuurlijk geen afstand te houden.” Het bollenbedrijf heeft al een keer controle gehad van twee BOA’s. “Alles was in
orde. Ze waren wel kritisch, en wij hebben aangegeven: we doen wat
we kunnen, en soms kan het niet anders dan dat mensen toch dichter
bij elkaar komen. Dat geldt net zo goed voor de BOA’s zelf, die in een
auto hier naartoe kwamen, terwijl ze geen familie van elkaar waren.”
Het verwerken verloopt overigens ‘prima’. “De opbrengsten zijn
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