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Hoe zorgt een werkgever dat het bedrijf
probleemloos doordraait tijdens zijn vakantie?
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ZOMER
VAKANTIE

‘DANKZIJ MIJN MENSEN
IS VAKANTIE OOK ECHT VAKANTIE’

Rob en Hannie Moors runnen een paprikabedrijf van veertien hectare, verspreid over twee locaties.
Vooral in de zomermaanden is het enorm druk op de kwekerij. Toch gaan de ondernemers in deze
periode twee weken met vakantie. Dat kan zonder problemen. ‘De truc? Een goed team om je heen
verzamelen en altijd twee mensen verantwoordelijk maken voor een taak.’

in de zomermaanden stijgt naar
recordhoogte, gaan Rob en Hannie Moors
altijd twee weken met vakantie in deze
periode. ‘Dat kan prima’, zegt Moors.
‘Mijn dagelijkse werk bestaat vooral uit
het regelen van het klimaat in de kas,
het aansturen van de bedrijfsleiders en
teamleiders en het in de gaten houden
van alles wat te maken heeft met energie.
Maar voor al deze taken is ook nog
iemand anders verantwoordelijk. Datzelfde

B

ij Kwekerij Moors worden rode,
gele en groene paprika’s geteeld.
Het is een echt familiebedrijf:
Rob Moors en zijn vrouw Hannie namen
het bedrijf in 2007 over van Robs ouders.
Sindsdien is de kwekerij ﬂink gegroeid. ‘In
2007 hadden we nog vier hectare paprika’s,
nu zijn dat er veertien’, vertelt Rob Moors
(39). ‘Naast onze thuislocatie in AstenHeusden hebben we sinds 2014 ook een
kas in Someren. En komend jaar groeien
we verder door; dan komt er nog eens vijf
hectare bij. Deze groei is nodig om onze
klanten voldoende grote partijen te kunnen
bieden.’

‘Belangrijk is ook dat
je goede werknemers
hebt, waar je op kunt
vertrouwen’
Door alle ontwikkelingen is het leiden van
het bedrijf een hele klus geworden. ‘Er
zijn veel zaken die onze aandacht vragen:
natuurlijk de teelt, maar bijvoorbeeld ook
de energievoorziening, de administratie
en het aansturen van het personeel. We
hebben zo’n vijftien vaste werknemers,
waaronder de bedrijfsleiders en leidinggevenden. Daarnaast werken we veel met
uitzendkrachten: Nederlandse en Poolse
mensen. In de zomermaanden kan het
aantal uitzendkrachten oplopen tot vijftig.’

Gedeelde taak
Hoewel het aantal te oogsten paprika’s
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geldt voor de administratie, die Hannie
doet. Hierdoor is het eigenlijk nooit een
probleem om weg te gaan en kan alles
gewoon doordraaien. Wel moeten we
vakanties onderling afstemmen, zodat er
altijd één iemand aanwezig is die een taak
kan uitvoeren.’
Ook het aansturen van het personeel loopt
in de zomermaanden zonder problemen
door. ‘Dit is een gezamenlijke taak van de
bedrijfsleiders en teamleiders. Als de een
met vakantie is, neemt de ander het over.
En indien nodig spring ik bij, als een soort
van ‘vliegende keep’.’

Goede mensen
Toch is alleen twee mensen verantwoordelijk
maken voor een en dezelfde taak niet voldoende
om met een gerust gevoel op vakantie te gaan,
geeft Moors toe. ‘Belangrijk is ook dat je goede
werknemers hebt, waar je op kunt vertrouwen.
Wij hebben de afgelopen jaren veel tijd besteed
aan het vinden van de juiste mensen. Ook
proberen we goed te zijn voor ons personeel,
zodat ze graag bij ons blijven werken. Doordat we
nu zo’n ﬁjn team hebben, kunnen we in de zomer
makkelijker weg dan enkele jaren geleden. Hoe
groter je bedrijf is en hoe meer werknemers je
hebt, hoe beter je gemist kunt worden. Mijn vader
had vroeger twee hectare paprika’s en deed alles
zelf. Op vakantie gaan in de drukste periode van
het jaar was toen echt geen optie!’

Telefoon uit
Tijdens zijn vakantie is Moors nauwelijks met
zijn bedrijf bezig. Hoewel hij het klimaat in de
kas, de energiezaken en de paprikaprijzen op
de voet kan volgen via zijn telefoon of tablet,
heeft hij zijn telefoon meestal uit staan. ‘Alleen
’s avonds check ik mijn e-mail en kijk ik of ik
belangrijke telefoontjes heb gemist. Als dat
nodig is, bel ik nog even met mijn bedrijfsleider.
Maar verder is vakantie ook echt vakantie voor
mij. Met dank aan mijn werknemers, waar ik
blind op kan vertrouwen!’ ■

