
Is er sinds de coronacrisis veel veranderd 
in  jullie bedrijf?
“Gelukkig niet zoveel. De grootste bedreiging 
voor ons is het komkommerbontvirus dat onze 
planten kan aantasten. Hierdoor en ook vanwege 
onze	certificeringen	hebben	we	altijd	al	veel	
strenge hygiënemaatregelen. Zo is er een hygiëne-
sluis waar werknemers doorheen moeten voor ze 
binnenkomen. Verder wassen en desinfecteren 
ze hun handen en heeft iedereen eigen bedrijfs-
kleding die bij ons wordt gewassen.” 

Hebben jullie nog extra maatregelen 
 moeten  nemen?
“Ja, we hebben wel enkele kleine aanpassingen 
gedaan om te kunnen voldoen aan alle richt-
lijnen rondom het coronavirus. Bijvoorbeeld bij 
de sorteerruimte is een perspex scherm gekomen 

Karin Hermans werkt bij Van  Lipzig 
 Tuinderijen, een familie bedrijf dat 
 komkommers teelt sinds 2008. Zij is 
 onder andere verantwoordelijk voor 
personeel en financiën. Wij vroegen 
haar naar de impact van het corona virus 
op haar bedrijf en werk nemers.

Tekst: Elte Palm (Colland)

Het belangrijkste is dat werknemers zich 

veilig en  
gewaardeerd voelen
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tussen de twee opvoerbanden. En er mag maar 
één persoon aan een draaitafel inpakken zodat de 
anderhalve meter gewaarborgd kan worden. In de 
kantine hebben we de stoelen gemarkeerd met rode 
en groene stickers om aan te geven waar je kunt zitten 
en waar niet. De coronaposters van Stigas hangen op 
verschillende plekken in verschillende talen hangen. 
En we hebben de coronachecklist van Stigas, als 
onderdeel van de RIE, uitgevoerd.” 

En wat was de impact op jullie werknemers?
“Er heerste natuurlijk in het begin grote onzekerheid 
over wat er ging gebeuren. Maar we hebben onze 
werknemers en uitzendkrachten direct laten weten dat 
we ze niet laten vallen. We hebben ook goed geluisterd 
naar wat hen bezighield, zowel op het werk als privé. 
Het is voor ons heel belangrijk dat mensen zich veilig 
en gewaardeerd voelen. We hebben daar tijdens onze 
evaluatiegesprekken met de werknemers ook veel 
waardering voor gekregen. Door deze betrokkenheid 
proberen wij ons ook te onderscheiden ten opzichte 
van concurrenten in onze regio.” 

Heeft de coronacrisis verder nog positieve 
 gevolgen gehad?
“De meeste internationale werknemers zochten 
zekerheid en bleven mede door de quarantaineplicht 
in eigen land, hier bij ons werken. Hierdoor ontstond 
minder verloop en dat had een positief effect op 
onze arbeidsproductiviteit. Maar om eerlijk te zijn 

waren we ook echt blij toen ze hun eigen familie 
weer konden opzoeken.” 

Hoe krijgen we volgens jou de sector er 
weer  bovenop?
“De tijd nemen om de juiste maatregelen te nemen 
totdat we het virus onder controle hebben. In de 
tussentijd is het belangrijk om door te gaan waar je 
mee bezig was. Voor ons is dat kwaliteit leveren en 
onderscheidend zijn en blijven. Voor ons is 2020 
gelukkig een prima jaar geworden. Onze afnemers zijn 
onze komkommers blijven afnemen. De prijzen zijn 
wel enkele weken iets minder goed geweest, maar 
wij mogen niet klagen over de middenprijs dit jaar. 
Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.” 

De Werkgeverslijn heeft een video gemaakt waarin 
Karin Hermans verder ingaat op wat ‘goed werk-
geverschap’ voor haar inhoudt.

Ga naar youtu.be/BXXfgUOkdI4  ■

“ We zijn direct met onze werk
nemers en  uitzendkrachten 
gaan zitten en hebben 
 aangegeven ze niet te laten 
vallen.”
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https://youtu.be/BXXfgUOkdI4



