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‘Kennis en ervaring
in de sector is uniek’

Marie-Carien
Slootman-Claassen
63 jaar
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Het nieuwe kabinet…
“Moet eens vaker naar de wereld buiten de Randstad kijken, met name naar de agrarische sector.
Wellicht kan men van ons leren hoe te handelen
met een dosis gezond boerenverstand (GBV). Dat
helpt bij het nemen van beslissingen met een langetermijnperspectief. Dit in tegenstelling tot de vele
ad-hoc- en kortetermijnbeslissingen, die worden
genomen, veelal gebaseerd op emotie.”

In deze coronatijd…
“Heb ik ervaren dat werken en leven in de agrarische sector een zegen is. Natuurlijk hebben
we onze zorg en verantwoordelijkheid voor de
oproepkrachten en vaste medewerkers gehad, maar
tot op heden hebben wij de oogst normaal kunnen
verwerken. Dit in tegenstelling tot sectoren als de
horeca en cultuur.”

Totdat zij trouwde en kinderen kreeg, was
Marie-Carien Slootman-Claassen sociaaleconomisch voorlichtster bij de ABTB. Vervolgens
verlegde zij de focus naar het familiebedrijf,
bloembollenkwekerij Maatschap
Slootman-Claassen, waarvan zij mede-eigenaar is.
Daarnaast was zij bestuurlijk actief bij onder
meer de Rabobank, Omroep Flevoland en is
op dit moment lid van het Algemeen Bestuur
van Waterschap Zuiderzeeland.
stukken zoals stikstof en waterkwaliteit. Verder is
het concept 7e Actieplan Nitraatrichtlijn van het
ministerie van LNV hét bewijs van de afstand van
politiek en ambtenaren tot de dagelijkse praktijk.
Samen optrekken als land- en tuinbouw en aanverwante dienstverlenende bedrijven bij het indienen
van voorstellen/wijzigingen op de Nitraatrichtlijn is
een goede zaak geweest. Eendracht maakt macht,
zeker nu de agrarische sector steeds kleiner wordt.”

Ondernemerschap is…
“Blijven inspelen op kansen en uitdagingen.
Hierbij zijn innovatie en onderzoek, en dus ook
tijd en geld, van groot belang. Bijvoorbeeld voor
het maken van een effectieve medicijnenkast met
gewasbeschermingsmiddelen voor een gezonde
bollenteelt. Verder is het belangrijk om aan tafel te
zitten als over onze bedrijfstak wordt gesproken en
besloten. Onze ervaring en kennis zijn uniek en dat
mogen ze horen ook.”

Wat zou het prachtig zijn als…
“De overheid samen met de land- en tuinbouw
gaat bijdragen aan een sector die toekomstbestendig blijft. Dus beleidsmatig niet top-down, maar
bottom-up.”

Ik word gelukkig van…

Van ons werk in de bollensector…

“Samenzijn met partner en kinderen. Met elkaar
gezellig aan tafel onder het genot van een maaltijd
luisteren naar ieders ervaringen en zaken van alledag met elkaar delen. Geef mij een goed boek en je
hoort me niet meer. En natuurlijk word ik gelukkig
van een prachtige bak bollen die klaar staat voor
vertrek naar de afnemer.”

“Wordt iedereen blij, dat heeft corona wel bewezen.
Ik droom wel van een coronavrije samenleving. Zou
het er ooit nog van komen? We moeten in ieder
geval positief blijven.”

Wat mij het meeste bezighoudt is…
“De ervaring dat de agrarische sector tegenwoordig
wordt gezien als de sector waar de quick wins gehaald kunnen worden voor het oplossen van vraag22

En ten slotte…

Volgende keer
CHRIS-THIJS STAATS
“De volgende kandidaat
is Chris-Thijs Staats, een
collega-gladiolenteler
uit het noorden van het
land. Hij straalt actief
ondernemerschap uit en
communiceert collegiaal
in de overleggen over
gladiolen. Zijn bedrijf ligt
in een gebied met weinig
bollencollega’s en dan moet
je je kennis echt halen, toch?”

“Een citaat uit de economielezing van Jacco Vonhof,
die de samenleving als volgt de spiegel heeft voorgehouden: ‘MKB moet altijd de norm zijn!’ Deze
uitspraak zou ik graag willen aanpassen in: ‘De
primaire sector moet de norm zijn.’ In de breedste
zin bedoeld als: land- en tuinbouw en de visserij.”
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