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‘Bollen die je tegemoet
glimmen, daar
word ik blij van’
Chris-Thijs Staats groeide op op het
akkerbouwbedrijf van zijn ouders in Tweede
Exloërmond, in het noordoosten van het
land. Na zijn opleiding stapte hij in het
familiebedrijf en pakte Maatschap Staats de
bloembollenteelt op, met tulpen, narcissen,
hyacinten, gladiolen en lelies. In 2014 nam
hij het bedrijf over van zijn ouders.

Wat mij het meeste bezighoudt is…

Chris-Thijs Staats
40 jaar

Eigenaar Mts Staats

“Hoe het iedere dag, week of seizoen elke keer een
stukje beter, makkelijker, efficiënter of leuker kan.
Zodat het bedrijf en de mensen zich blijven ontwikkelen, we er plezier in houden en we uitdagingen
blijven zien en houden. Dit geldt natuurlijk ook
voor de losse krachten, zzp’ers, loonwerkers en
collega’s met wie we samenwerken.”

Kwaliteit is…

“Hebben we het getroffen dat we gewoon aan het
werk konden blijven, met veel gezond buitenwerk
en gewoon collega’s en medewerkers om ons heen
zonder beeldschermen tussen ons in.”

“Naast een goed en mooi product ook afspraken
maken en ze nakomen. En communiceren als het,
om wat voor reden ook, niet lukt. Zoals bijvoorbeeld afgelopen zomer bij tekorten in de grote
maten. Dan kun je samen kijken of er geschoven
kan worden om eventueel wat te compenseren. Dit
werkt natuurlijk wel twee kanten op. Je hebt elkaar
nodig en het is fijn als aan beide kanten begrip is
voor elkaars situatie.”

Ik word er gelukkig van…

Ik zie nog kansen in…

“Als een teeltseizoen succesvol is afgerond dankzij
de enorme inzet van mijn medewerkers. Of het
nu een makkie was of dat er extra lange dagen
gemaakt moesten worden. Dat je er na afloop gezamenlijk een biertje op drinkt en weer met plezier
aan het volgende groeiseizoen begint. Dit geldt ook
voor de producten die we op contract telen. Als
deze bollen naar tevredenheid naar hun ‘baas’ gaan
en de volgende schakels in de keten er een goede
boterham aan kunnen verdienen.”

“De verdere verbetering van de productkwaliteit
door middel van nieuwe technieken, maar ook
zeker door de oude nog beter te gebruiken.”

Over vijf jaar…

Wat jammer dat…

“Werken we nog duurzamer en zullen er vast en
zeker teelthandelingen overgenomen zijn door
robotjes en autonome trekkers. Toch blijft het werken in de bloembollen nog steeds mensenwerk en
werken met mensen en dat is ook precies wat dit
vak zo mooi maakt.”

“Er zoveel goede en bruikbare gewasbeschermingsmiddelen niet toegelaten zijn in de ‘kleine’ bloembollenteelten omdat het blijkbaar niet loont om dit
aan te vragen. Volgens mij is hier veel milieuwinst
mee te behalen, natuurlijk nadat ze uitgebreid zijn
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getoetst.”
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In deze coronatijd…

Wat je echt gezien moet hebben, is…
“Een prachtig perceel bloeiende tulpen hier in de
Veenkoloniën, vooral de bollen die van zo’n perceel
af komen en je uiteindelijk tegemoet glimmen in
de kist, klaar om afgeleverd te worden. Daar word
ik echt blij van.”

Volgende keer
ARNOLD BANGMA
“De volgende kandidaat is
Arnold Bangma van ACN
Techniek uit Emmeloord.
Arnold is bij nieuwbouwen renovatieprojecten
zeer meedenkend en
altijd bereid om te helpen
storingen op te lossen, op
(bijna) ieder moment van
de dag.”
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