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Hoe groei je op in een familiebedrijf in de oesters en 
 mosselen?
“Toen ik klein was, was ik waarschijnlijk meer geïnteresseerd in 
barbies, maar onbewust krijg je aan de keukentafel, waaraan ook 
de rest van de familie vaak aanschoof, veel mee over het bedrijf. 
Van ‘hoe was het op kantoor’ tot ‘we moeten even wat bespre-
ken’. Het is eigenlijk een way of life, want als bijvoorbeeld vriend-
jes en vriendinnetjes in de zomer- en kerstvakantie op vakantie 
gingen was het voor mijn vader het piekseizoen in de mosselen 
en oesters. Maar het kwam ook weleens voor dat zakelijk en 
privé gecombineerd werden wanneer mijn vader voor zaken naar 
bijvoorbeeld Parijs moest en dit direct een leuk gezinsuitje werd. 
En als een klant in nood ons thuis belde was het ‘hup in de auto’ 
en op pad naar de loods en de oesterputten om samen nog een 
paar oestermandjes in te pakken. Dat vond ik als kind enorm 
spannend.”

Waarom koos je ervoor om in het familiebedrijf te gaan 
werken? 
“Onze ouders hebben altijd gezegd dat we ons eigen pad moeten 
volgen, doen waar we gelukkig van worden. Ik heb nooit gezegd 
‘ik ga niet in het bedrijf’. Tijdens mijn studie Marketing, Sales & 
Communicatie werkte ik casussen uit aan de hand van het fami-
liebedrijf. Dus ik was bewust en onbewust altijd al met Prins & 
Dingemanse bezig. Het kriebelde toen al en dat werd in de tijd bij 
mijn vorige werkgever alleen maar sterker. Toen ik alles op een 
rijtje zette voor mezelf wist ik het zeker. Wat is er nu mooier dan 
als vijfde generatie, samen met mijn familie en de mensen die bij 
ons werken verder te bouwen aan zo’n mooi bedrijf? Gesprekken 
met de familie volgden. Mijn broer en ik waren er beiden heel 
stellig in dat er geen baan voor ons gecreëerd moest worden. We 

wilden een positie waarin we nodig zijn en die van toegevoegde 
waarde is voor het bedrijf. Drie jaar geleden kwam ik in het be-
drijf op de afdeling Marketing. Vervolgens liep ik mee op verschil-
lende commerciële afdelingen om het ‘hart’ van het bedrijf te 
leren kennen en antwoorden te krijgen op vragen als ‘wat wil de 
markt?’, ‘wie zijn onze klanten?’ en ‘wat speelt er binnen het be-
drijf?’. En tot op de dag van vandaag gebruik ik heel graag de 
kennis en expertise van de mensen die bij ons werken en van de 
generaties voor mij.”

Waar geniet je het meest van tijdens je werk?
“Van heel veel. Mijn werk is heel divers en dat maakt het zo leuk. 
Het ene moment zit je bij een klant, vervolgens sta je op een 
beurs of werk je samen met collega’s aan nieuwe producten of 
een klantendag. Je moet flexibel zijn in deze wereld. Mijn agenda 
ziet er volgende week heel anders uit dan nu, zeker in drukke pe-
rioden. En dan vergeet je snel hoe mooi de wereld van mosselen 
en oesters is. Voor ons is het  gewoon, maar velen kennen die nog 
niet. Dus er is niets leuker om over onze sector te vertellen en ons 
bedrijf te laten zien. De overrompelde blik van mensen als ze aan 
boord van een kotter zijn en een kor boven water zien komen, is 
geweldig. Ja, dan besef ik weer wat voor prachtige sector het is.”

Wat is je visie voor P&D?
“Groei en continuering van het bedrijf waarborgen. Prins & Din-
gemanse bestaat volgend jaar 135 jaar. Ons bedrijf nog verder te 
laten groeien en uit te bouwen zie ik als een mooie uitdaging. Ik 
stel mezelf daarom voortdurend de vraag: hoe kan ik bijdragen 
aan deze speerpunten? Hetgeen ik doe moet altijd in het teken 
staan van Prins & Dingemanse. Er zijn nog heel veel kansen voor 
onze mooie producten en die wil ik graag aangrijpen. n

Monique Prins
Ze groeide op met barbies, oesters en mosselen. Van jongs af 
aan was het familiebedrijf een vaste waarde in haar leven. 
Drie jaar geleden koos Monique Prins voor de ‘way of life’ 
van het familiebedrijf Prins & Dingemanse in Yerseke.
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