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‘Niet de makkelijkste
weg kiezen’
Na de opleiding Groen, Grond en Infra
werkte Fabian de Groot eerst een paar jaar
voor een loonbedrijf. In 2015 startte hij zijn
eigen onderneming: Loonbedrijf F. de Groot,
gevestigd in de Bollenstreek. In die regio ziet
hij nog veel kansen voor verbetering op het
gebied van mechanisatie.

Kwaliteit is…
“Alles in één keer goed doen en leveren boven verwachting van de klant. Als een nieuwe, aangepaste
machine perfect werkt, kan ik daarvan genieten.”
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Het nieuwe kabinet moet…
“Harde en doordachte keuzes maken, ook gebaseerd op de verre toekomst, zodat we niet telkens
te maken krijgen met veranderende regelgeving.
Dit brengt vroeg of laat ook een keer verkeerde
investeringen met zich mee.”

Ik word gelukkig van…
“Mensen met een grote passie voor het vak die heel
positief naar de toekomst kijken.”

Wat mij het meeste bezighoudt is…
“Ervoor zorgen dat mijn klanten meer dan tevreden zijn. Ieder jaar jezelf weer overtreffen, bijleren
en nog efficiënter en makkelijker werken. Zo blijf
je in ontwikkeling.”

Wat mij drijft, is…
“De energie die ik krijg van mooi werk afleveren.
Als uiteindelijk alles voor de klant op tijd af is en
iedereen tevreden is over het resultaat.”
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Ik zie nog kansen in…
“Efficiënter werken. De mechanisatie in de Bollenstreek loopt naar mijn mening vele jaren achter. Er
kan nog veel meer gecombineerd worden. Je ziet de
laatste jaren wel veranderingen in de streek, maar
dit had jaren eerder gekund.”

Ondernemerschap is…
“Altijd kijken of het beter of totaal anders kan
en niet de makkelijke weg kiezen omdat het bij
anderen al jaren zo gaat. Er is altijd ruimte voor
verbetering.”

Bloembollen zijn…
“Een product om van te genieten, vooral in het
voorjaar. Dan kun je echt zien dat we in een prachtig gebied wonen. Wel jammer dat de toeristen niet
begrijpen dat ze ziektes kunnen verspreiden door
het gewas in te gaan en er geen rekening houden
dat dit het brood is van de kweker.”

Wat jammer dat…
“Ons vak regelmatig in een kwaad daglicht wordt
gesteld, vooral als het gaat om landbouwspuiten.
Als er weer een artikel in de krant wordt gepubliceerd staat er altijd een foto bij van een oude landbouwspuit met een grote wolk drift erachteraan.
Dat beeld past niet bij de realiteit. Tegenwoordig is
alles GPS-gestuurd en kunnen we heel nauwkeurig
werken. Er wordt niks gemorst en de regelgeving is
ontzettend streng. Dit zou wat meer in de aandacht
mogen komen.”

Volgende
keer
LEON VAN RUITEN
“De volgende kandidaat
is Leon van Ruiten, een
enthousiaste verkoper
bij Mechanisatie
Haarlemmermeer.
Ik kocht mijn eerste
machine bij hem. Ik
bewonder hem om zijn
doorzettingsvermogen
en hij heeft een mooie
kijk op de sector.”
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