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‘Certificering is vaak
voorloper van weten regelgeving’
Mitch Schoorl startte zijn loopbaan op
de afdeling Kredietbeoordeling bij de
Rabobank. Via onder andere een functie
als manager Food & Agri kwam hij in het
sierteeltvak terecht. Inmiddels is hij Manager
Bloembollen bij Agrifirm-GMN.
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Ik word gelukkig van…
“De strijdbaarheid van de ondernemers die vaak
‘lonely at the top’ geconfronteerd worden met
bijna onoverkomelijke aanpassingen van wet- en regelgeving. Het speelveld verandert en keer op keer
blijken zij in staat deze veranderingen in te passen
en blijven zij een boterham verdienen. Anderzijds
word ik boos van het gemak waarmee impactvolle
beslissingen genomen lijken te worden zonder een
goede, op feiten gebaseerde, basis. Privé word ik
gelukkig van stevige wind, een blauwe hemel en
een kite in de lucht. Als ik over het water surf of
door de lucht vlieg, is mijn hoofd leeg en heb ik de
rest van de dag een onstuitbare energie.”

Ondernemerschap is…
“Ten volle aanwezig binnen deze sector, waarin
ondernemers, naast het produceren van kwaliteitsproducten, zich bezighouden met de volledige
keten, van veredeling tot bol, potje of steel. Ondernemerschap anno nu staat voor mij gelijk aan
duurzaamheid en continuïteit en is daarmee een

basisdoelstelling voor elke onderneming. Daarbij
gaat het om optimalisatie: het maximale resultaat
behalen met een minimale milieu-impact (areaal
en gewasverzorging) zonder uitputting of andere
langetermijngevolgen voor de onderneming, haar
bodem en haar omgeving.”

Mijn omgeving is…
“Enorm divers. Enerzijds heb ik vanuit mijn studie
veel vrienden die ver van de agrarische sector af
staan en anderzijds ben ik opgegroeid in Barsingerhorn, waardoor ik een nauwe verwantschap ervaar
met de sector. Deze combinatie zorgt regelmatig
voor interessante gesprekken. De trots voor Nederland als voorloper in de sector wordt breed erkend,
maar de hiermee gepaard gaande intensiteit van
bedrijfsvoering wordt niet altijd gewaardeerd. Ik
maak graag de vergelijking met de huizen in het
centrum van Amsterdam. Deze dure vierkante
meters wil je graag optimaal inzetten voor je woongenot, waardoor natuur- en biodiversiteit meer en
meer tot buiten de stadsgrenzen wordt gedwongen.
Op wereldschaal zie ik een vergelijkbare ontwikkeling. De gouden klimaatzone waarin onder andere
Nederland zich bevindt, levert een enorme bijdrage
aan de agrarische productie. Als Nederland volledig
natuurinclusief wil telen, zal meer druk optreden
in andere gebieden, zoals de regenwouden, en over
het belang van deze gebieden is geen twijfel. Daarom sta ik voor optimalisatie van de teelt op een
duurzame manier waarmee continuïteit voor teler,
grond en omgeving zijn geborgd.”

Volgende
keer
STAN AMMERLAAN
“De volgende
kandidaat is Stan
Ammerlaan. Stan
heeft eind vorig jaar
zijn stage succesvol
afgerond en daarmee
Agrifirm-GMN
verder geholpen
om technisch
onderbouwde
adviezen ook
financieel te
onderbouwen. Hij
is aafgestudeerd en
toegetreden tot het
familiebedrijf. Ik ben
benieuwd naar zijn
verhaal en blik op de
1 juli 2022
toekomst.”
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