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e laatste Netwerk van 2020 ligt voor u. Het is een veelbewogen jaar geworden, waarbij de 

coronacrisis een hoofdrol heeft vertolkt. De crisis is nog niet voorbij en we moeten voorzichtig 

blijven, maar uiteraard blijven we onze werkzaamheden voortzetten. Met inachtneming van 

alle voorzorgsmaatregelen die het RIVM heeft opgesteld. Ik heb het al eerder gezegd, maar de 

gezondheid van onze medewerkers, leden, klanten en naasten is voor nu het belangrijkste. 

In deze editie van Netwerk leest u diverse mooie verhalen en interviews. Zo vertelt Miranda Ottink 

over de moeilijke periode na het overlijden van haar man en de steun die ze heeft ontvangen en 

nog steeds krijgt van bedrijfsverzorger Teun Hiddink, zodat zoon Robin binnenkort de boerderij kan 

overnemen. Verder zijn we op bezoek bij Landwinkel Luemes in Ulft waar medewerkers van Abeos 

helpen in de winkel en vertellen René Heesink en Rens Raat over hun werk als klauwbekapper. 

We hebben ook een interview met ledenraadslid Theo Benning. Hij vertelt waarom hij in de 

ledenraad zit en wat hij belangrijk vindt in zijn functie. Bent u ook geïnteresseerd in de ledenraad? 

Dan verwijs ik u graag naar onze oproep voor nieuwe ledenraadsleden. Er komen diverse zetels 

beschikbaar, we zijn hiervoor op zoek naar enthousiaste betrokken kandidaten.

De feestdagen zien er dit jaar ongetwijfeld anders uit dan we gewend zijn, toch wens ik u fijne 

feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021.

Veel leesplezier,

 

Martin Engbers

Algemeen directeur

VOORWOORD

‘De feestdagen zien er 
dit jaar ongetwijfeld 

anders uit dan we 
gewend zijn, toch wens 

ik u fijne feestdagen 
en een gezond en 

voorspoedig 2021.’
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Meer weten? 

Heeft u vragen over de  

tarieven voor 2021? 

Kijk dan op www.abeosagri.nl of neem 

contact op met coöperatiezaken via 

telefoonnummer 0575 – 43 88 40.

Tarieven 2021
Reductieregeling                          

Een groot deel van de leden van de coöperatie maakt 

gebruik van de reductieregeling.  Deze regeling biedt 

hulp bij ziekte of ongeval tegen een sterk gereduceerd 

tarief, zowel in het eerste als in het tweede jaar van 

arbeidsongeschiktheid (VRR). 

Via een goed doordacht systeem en op basis van een 

grote solidariteit tussen de leden/deelnemers blijft de 

jaarbijdrage beperkt en zijn de ziektetarieven relatief 

laag. De deelnemers aan de reductieregeling kunnen bij 

arbeidsongeschiktheid een vakkracht (bedrijfsverzorger) 

inzetten tegen minimale kosten.  

 

Contributie, jaarbijdrage reductieregeling(en)  

en ziektetarieven 2021

De ledenraad heeft in de vergadering van 3 december jl. de 

onderstaande jaarlijkse verhogingen van de basiscontributie, 

jaarbijdragen en het ziektetarief goedgekeurd ingaande 

1 januari 2021. De doelstelling voor 2021 is om de 

tariefsverhogingen zoveel mogelijk te beperken. Maar om 

de reductieregeling betaalbaar en financierbaar te houden, 

is een beperkte stijging van de contributie, jaarbijdragen en 

ziektetarieven noodzakelijk.

Onderstaande verhogingen zijn op 3 december jl. 

goedgekeurd door de ledenraad:

 • Basiscontributie te verhogen met 1,2% 

 • Jaarbijdrage reductieregeling te verhogen met 1,7% 

 • Ziektetarief uren met 2,5%

In enkele tariefgroepen (totaal aantal uren) was er historisch 

een scheve verhouding ontstaan in week- en weekenduren 

t.o.v. de jaarbijdragen. Met deze inzichten is er voor enkele 

tariefgroepen een beperkte aanpassing doorgevoerd zodat 

de verdeling tussen de tariefgroepen evenwichtiger is.

Per 1 januari 2021 zijn de bedragen van contributie, 

jaarbijdragen en ziektetarieven definitief en staan op de 

website www.abeosagri.nl. 

 

Veranderingen in uw bedrijfssituatie 

Als er veranderingen in uw bedrijfs- of gezinssituatie zijn, 

dan kunt u voor wijzigingen, inschrijvingen en advies altijd 

de flexconsultant in uw regio bellen. Opzeggingen van 

het lidmaatschap/deelnemerschap dienen conform het 

Bedrijfsreglement te geschieden door voor 1 oktober van  

het betreffende jaar een brief te sturen naar: 

C.V.A.B., t.a.v. de directie, Postbus 7, 7218 ZG Almen.

 

Opzeggingen en wijzigingen per 1 januari 2022 dienen 

uiterlijk 1 oktober 2021  ontvangen te zijn. Wij verzoeken u 

om in de brief de reden van uw opzegging te vermelden.

Bedrijfsreglement  
Op de site www.abeosagri.nl 

onder Bedrijfsgegevens vindt u 

het Bedrijfsreglement. 

NIEUWS & ACTUALITEITEN
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‘Mollen
  zijn slimmer  
dan je denkt

‘Vooral in graslandpercelen met  
veel regenwormen en water rondom.  

Daar zitten ze het liefst.’

Roy Baars (36), mollenvanger  
voor Abeos: 

OP DE COVER

Roy werkt nu ruim 4 jaar voor Abeos. Als allround 

medewerker op een groot melkveebedrijf is hij 

dagelijks tussen de koeien te vinden. Vee is zijn 

passie. “Maar eigenlijk vind ik alles wat met het 

boerenbedrijf te maken heeft interessant.” Dus  

toen hij afgelopen zomer gevraagd werd om ook 

mollen te gaan vangen, hoefde hij niet lang na te 

denken. “Je werkt lekker buiten en draagt bij aan 

kwalitatief goed kuilvoer voor de koeien.”

Ervaring had Roy eigenlijk niet. Ja, alleen met de 

mollen in zijn eigen tuin. Gelukkig kon hij een aantal 

keer meelopen met de vertrekkende mollenvanger. 

“Hij leerde me de fijne kneepjes van het vak. Nu ga ik 

alleen op pad. Vooral in de omgeving van Emmen en 

Dalen. Als mollenvanger ben je heel flexibel, dus ik kan 

het goed met mijn werk op de boerderij combineren. 

Stel dat ik op maandag klemmen ga zetten bij een 

opdrachtgever, dan kom ik daar op woensdag terug 

om ze te controleren en eventueel wat bij te plaatsen. 

Dit kan ‘s ochtends of ’s avonds, net wat het beste 

uitkomt. Op de vrijdag controleer ik ze dan weer en 

haal alles doorgaans weer weg.”

“De meeste telefoontjes komen van veehouders. 

Molshopen in het weiland zijn slecht voor de 

kwaliteit van het kuilvoer. Ze willen bij het maaien 

geen grond tussen het gras krijgen, dus moeten 

die mollen weg. Ik zet de klem in de gang waar ze 

het meeste doorheen gaan. Die vind ik door in de 

grond tussen de molshopen te prikken. Heb ik de 

gang gevonden, dan check altijd of de klem vrij kan 

‘springen’. Met handschoenen aan natuurlijk! En 

dan is het belangrijk om die gang weer goed af te 

dekken. Want die mollen zijn slimme beestjes hoor. 

Als ze vermoeden dat er iets gebeurd is, graven 

ze er gewoon langs of onderdoor. Ondertussen 

heb ik al honderden mollen gevangen. Vooral in 

graslandpercelen met veel regenwormen en water 

rondom. Daar zitten ze het liefst.”

“Sinds ik een vast contract heb bij Abeos kan  

ik met het mollen vangen meer uren maken.  

‘s Zomers zit ik ook nog in de aardappelselectie. 

En wie weet komen daar nog wel meer klussen 

bij. Grond- en kuilmonsters nemen, lijkt me ook 

leuk. Zolang het past met mijn werk op  

de boerderij, sta ik overal voor open.”Roy Baars, mollenvanger 
voor Abeos

8
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‘Sfeer en service 
onderscheiden ons van de 

grote supermarkten.’

INTERVIEW

Gieneke Luemes en Wouter  
van Landwinkel Luemes:

De boerenschuur met rustieke houten balken geeft Landwinkel Luemes in 

Ulft precies de warme uitstraling die de eigenaren voor ogen hadden. Logisch 

dat klanten hen steeds beter weten te vinden. Uiteraard komen ze voor de 

streekproducten en delicatessen, maar ook de gezelligheid en ruimte voor 

persoonlijke aandacht. Gieneke Luemes en Wouter hebben de dagelijkse leiding 

en zijn vastbesloten deze mooie neventak verder uit te bouwen.

“De eerste buiten-aardbeien 

natuurlijk!” Wouter hoeft niet lang 

na te denken over de vraag welk 

product hij zelf het lekkerste vindt. 

Die mening wordt trouwens gedeeld 

door een groot aantal streekgenoten. 

In het voorjaar vliegen de aardbeien 

de winkel uit. “Ze worden hier vers 

geplukt”, vult Gieneke aan. “Mijn 

vader teelt ze. Net als de aardappelen. 

Die zijn ook niet aan te slepen.” Van 

oudsher komen veel mensen hun Agria 

of Frieslanders op de boerderij halen. 

Eenmaal geconfronteerd met al het 

vers en lekkers in de landwinkel, gaan 

ze vaak met meer boodschappen naar 

huis dan alleen aardappelen. 

Mix van vertrouwd en nieuw

Het grote assortiment is 

medebepalend voor het succes van 

hun landwinkel, beseft de familie 

Luemes. Groente en fruit, noten, verse 

vrij uitloopeieren, vlees, boerenijs 

en verse boerenzuivel en -kaas. En 

dat is slechts de basis. Wouter: “We 

proberen de juiste mix van vertrouwde 

en nieuwe producten aan te bieden. 

Dat is een continue zoektocht. We 

polsen collega’s, proeven zelf en 

informeren natuurlijk veel bij onze 

klanten. Wat missen ze nog? Wat 

vinden ze lekker? Die aandacht wordt 

zeker als prettig ervaren. Ik denk ook 

dat het een belangrijke reden is voor 

hun terugkeer naar de winkel. Het is hier 

gewoon gezellig en we proberen voor 

iedereen tijd te maken.”

Nieuwsgierig naar herkomst

Soms komen productinnovaties 

ook uit onverwachte hoek. Gieneke 

noemt een partycentrum bij hun 

in de buurt. “Vanwege corona kon 

de ondernemer geen gasten meer 

ontvangen en besloot haar vertrouwde 

familierecepten via lokale streekwinkels 

te verkopen. Er staan nu potjes met de 

lekkerste rode kool en rabarbercompôte 

bij ons in de schappen. Ik vind het 

mooi om dat verhaal te vertellen aan 

de klanten. Ze willen sowieso veel over 

de herkomst van voedsel weten. Als 

dochter van een akkerbouwer kan ik er 

veel over vertellen.” 

Gezond en bewust leven is een thema 

dat zeker het afgelopen jaar bij veel 

Nederlanders centraal stond. Het 

vergrootte de bezoekersaantallen 

van boerderijwinkels. Platform 

Multifunctionele Landbouw van LTO 

heeft het zelfs over een landelijke 

omzetgroei van gemiddeld 30 procent. 

Belangrijke opgave nu: hoe ga je al die 

klanten vasthouden? 

Beleving centraal

Gieneke en Wouter hebben daar wel 

ideeën over. Ze zoeken het niet zozeer 

in uitbreiding van de winkel, maar meer 

in uitbreiding van de beleving. “Onze 

kracht zit juist in het kleinschalige, 

de ontspannen sfeer. Het zou super 

zijn als we dat gevoel op termijn 

kunnen uitbreiden met een stukje 

horeca, een speeltuin of misschien 

wel wat zorg.” Plannen genoeg, maar 

voorlopig focust de familie zich vooral 

op het neerzetten van een financieel 

sterke onderneming. Op korte termijn 

betekent dat op tijd de kerstpakketten 

afleveren. Een gestructureerde operatie 

die veel vraagt van het kleine team 

enthousiaste medewerkers. En wie weet, 

leiden die smakelijke cadeaus straks 

weer tot nieuwe klanten. 

“We proberen  
de juiste 
mix van 
vertrouwde 
en nieuwe 
producten  
aan te bieden.”

Marion Westerveld, 

medewerker Abeos

Jouw verhaal in de volgende editie van Netwerk?

E-mail naar: redactienetwerk@abeos.nl en we nemen contact met je op!

Lees verder op de volgende pagina’s >

Monique Lieftink, 

medewerker Abeos
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Parttime medewerkers

Bang dat ze de aanloop niet aankunnen, zijn ze zeker 

niet. Sinds 2016 en 2018 werken bij de landwinkel drie 

parttime medewerkers via Abeos. Hun inzet maakt 

het mogelijk om iedereen goed van dienst te kunnen 

zijn en de winkel netjes te houden. De samenwerking 

tussen Luemes en het agrarische uitzendbureau vindt 

zijn oorsprong in de akkerbouwtak van de familie, 

vertelt flexconsultant Trudy Wolsink. “Abeos werd al 

regelmatig ingeschakeld tijdens drukke oogstperioden. 

Dus toen ze mensen zochten voor de winkel, mochten wij 

de vacatures invullen. En één ding is zeker: de ‘groene 

instelling’ van onze medewerkers is hier zeker op zijn 

plaats. Het is echt een heel mooie, landelijke winkel.”

Landwinkel Luemes te Ulft

Van een hoekje op de ‘deel’ naar een professionele 

winkel van ongeveer 125 m². Midden jaren ‘80 startten 

Gerrie en Wim Luemes met de verkoop van eigen 

aardappelen en aardbeien. En wat begon als hobby werd 

een serieuze neventak. In 2009 besloot het echtpaar 

zich aan te sluiten bij de coöperatie Landwinkel. Dit 

is een keten van boerderijwinkels in heel Nederland 

die door samenwerking hun producten aan de man 

brengt. Deze stap stelde Luemes in staat om het 

assortiment flink uit te breiden. In 2014 verbouwden 

ze de 'deel' tot echte boerderijwinkel met verschillende 

streek- en ambachtelijke producten. Vanwege een 

allesverwoestende brand verplaatste de verkoop zich in 

2018 tijdelijk naar de aardappelschuur. Op 9 november 

2019 opende de nieuwe landwinkel haar deuren. Locatie 

is ongewijzigd: Het Goor 59 in Ulft.

Dus toen ze mensen zochten 

voor de winkel, mochten wij de 

vacatures invullen. En één ding is 

zeker: de ‘groene instelling’ van 

onze medewerkers is hier zeker op 

zijn plaats. Het is echt een heel 

mooie, landelijke winkel.’

‘Abeos werd al regelmatig  
ingeschakeld tijdens 
drukke oogstperioden.  

Landwinkel Luemes, Het Goor 59 in Ulft.
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Top 5 kersttips van  

Landwinkel Leumes

De cadeaumanden van Landwinkel 

Luemes zijn een begrip in de regio. In 

de decembermaand komen daar de 

kerstpakketten nog bij. Ze kunnen 

kant-en-klaar besteld worden of 

door de klant zelf samengesteld. 

Medewerkers Monique, Marion en 

Sylvia adviseren de klanten daar 

graag bij. Speciaal voor ons stelden  

zij een favoriete top 5 samen.

  Top 5  
lekkers voor  
  de kerstdagen

1. 3. 5.

2.
Bakmixen van molen De Hoop

‘Je bakt er de lekkerste taarten 

mee, succes verzekerd!’

Melk & Karnemelk van boer Lubbers

‘Een complete, romige zuivellijn  

in glazen fles.’

Varkensvlees van Sandershof uit 

Etten ‘Een lekker stukje vlees mag 

niet ontbreken bij het kerstdiner.’ 

IPA ’n Diquen van de Fightstreet 

brewery (Vechtstraat) in Ulft

Honing van Lieftink uit Silvolde

‘Goed alternatief voor suiker en  

mijn man is de imker, dus ja…’

4.



‘Klauwbekappen  
leer je niet uit 
een boekje.’

Hoe lang werken jullie al als klauwverzorger?

René: “Al ruim dertig jaar! Tot drie jaar geleden deed ik ook nog ziektehulp 

voor Abeos. Nu focus ik me volledig op het klauwbekappen. Ik heb daarom 

ook mijn instructeursdiploma gehaald. Rens is de eerste collega die ik heb 

opgeleid.”

Rens: “Ik werk al vier jaar bij de bedrijfsverzorging en werd twee jaar geleden 

gepolst voor het vak van klauwverzorger. Ik volgde een versnelde opleiding, 5 

dagen in Oenkerk en daarna liep ik mee met René en andere klauwverzorgers. 

Na een half jaar had ik mijn diploma op zak en kon ik zelfstandig op pad.”

Wat vinden jullie mooi aan dit vak?

René: “Dat je een duidelijk resultaat ziet. Als je een kreupele koe hebt 

behandeld en later hoort dat zij weer goed kan lopen en de productie oppakt, 

geeft dat voldoening.”

Rens: “Het is echt ‘mijn kunstje’. Ik heb mijn spullen bij me en kan op elk 

willekeurig bedrijf mijn specialisme uitvoeren. Koe rustig in de box krijgen, zo 

comfortabel mogelijk behandelen en vakwerk leveren.”

Wat hebben jullie van elkaar geleerd?

René: “Door intensief over klauwproblemen en oplossingen te praten, 

waardeer je gezonde klauwen nog meer. Je kunt een zieke klauw wel genezen, 

maar je kunt het beter voorkomen. De aandacht verschuift meer en meer 

richting preventie. Een goede zaak.”

Rens: “René heeft me geleerd om vooral secuur te zijn. Kwaliteit staat altijd 

voorop, snelheid komt met de jaren. Ik luister nog steeds graag naar hem en 

andere collega’s. Het houdt je kritisch op je eigen werk.”

BEROEP IN BEELD

Klauwbekappers René Heesink (53)  

en Rens Raat (26):

Schoolboeken zijn noodzakelijk voor de theorie, 
maar het echte werk leer je in de praktijk. Dat 
geldt zeker voor een vak als klauwverzorger. 
Mede daarom hielp de ervaren René Heesink 
‘jonkie’ Rens Raat op weg. De begeleiding 
duurde een dik half jaar en nog steeds  
werken ze graag met elkaar.

Lees verder op de volgende pagina’s >
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Tijdens koffie met de boer praat je over…:

René: “Van alles. Hoe vaker je op een bedrijf komt, hoe 

beter je het leert kennen. Ik heb een brede belangstelling 

voor de sector en boeren zien mij vaak als volwaardig 

gesprekspartner. We hebben het dus net zo makkelijk over 

die nieuwe melkstal van de buren als over de problematiek 

rondom fosfaatrechten.”

Rens: “Ik mag graag adviseren. Ik hou van mijn vak en vind 

het leuk om boeren te helpen om de klauwgezondheid op 

orde te krijgen.”

Hoe verandert jullie werk?

René: “Lichamelijk is het minder zwaar geworden, maar het 

aantal klauwproblemen mindert helaas niet. En je merkt 

duidelijk dat de bedrijfssituatie bij boeren is veranderd. 

Door alle wetten en regels is het minder ontspannen dan 

vroeger.”

Rens: “Door de grootte van bedrijven gaan we meer naar 

groepsbehandelingen toe. Dus elke vier tot zes weken 

een vast aantal koeien bekappen. Ingepland onderhoud. 

Verstandig, maar het maakt mijn werk wel minder 

afwisselend.”

Ben je ooit uitgeleerd?

René: “Ik heb het meeste wel gezien, denk ik. Toch 

leer je steeds bij. Bijvoorbeeld over de gevolgen 

van (veranderende) voeding en staltypen op de 

klauwgezondheid. Zolang je de interesse houdt, gaat het 

goed. En heel belangrijk, belangstelling voor de bedrijven 

die je bezoekt, moet oprecht zijn.”

Rens: “Voorlopig nog niet. Er zijn zeldzame aandoeningen 

waar ik nog weinig of geen ervaring mee heb. En soms 

kom je bijzondere gevallen tegen. Laatst nog behandelde 

ik een pink waarvan de klauw aan beide kanten was 

afgesleten. Normaal zet je een klosje onder het goede 

deel, maar dat was bij deze klauw dus niet aanwezig. Dan 

moet je gaan knutselen. Dat is superleuk en leer je van.”

‘Schoolboeken zijn 
noodzakelijk voor de 
theorie, maar het echte 
werk leer je in de praktijk.’

BEROEP IN BEELD

Kennis moet je doorgeven
Koeien met gezonde klauwen voelen zich comfor-

tabeler, staan vaker in het voerhek en zullen beter 

produceren.  Ze verdienen een goede verzorging,  

een taak die Abeos al jaren invult.  

De vakkennis die daarvoor nodig is, koesteren wij. 

Abeos zet actief in op het werven en opleiden van 

voldoende specialisten. Nieuwkomers volgen de 

erkende beroepsopleiding tot rundveepedicure aan 

het DTC (Dairy Training Centre) in Oenkerk én krij-

gen intensieve begeleiding door collega klauwver-

zorgers. Een perfecte combinatie van hedendaagse 

kennis en jarenlange ervaring. En om de kwaliteit te 

borgen (en hun certificaat te behouden), doen onze 

klauwverzorgers één keer per twee jaar examen.  

Zo bent u verzekerd van de beste kwaliteit. 

18 19
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Op de bewuste zaterdagmiddag stond Miranda Ottink’s 

wereld in één keer op zijn kop. Dan heb je wel wat anders 

aan je hoofd dan de koeien. Toegesnelde familie zorgde 

voor de eerste opvang en belde Abeos. Deze regelde een 

bedrijfsverzorger, want ook de volgende ochtend moest er 

weer gevoerd en gemolken worden. 

Kiezen voor ‘klik’

Van die eerste tijd herinnert Miranda zich één gebeurtenis 

nog heel duidelijk: “Mijn zoontje Robin, toen 11 jaar, vroeg 

of de boerderij nu ook zou stoppen. Hij wilde altijd al boer 

worden en was bang dat hij die droom moest opgeven. 

Voor mij gaf die vraag de doorslag, we gingen alles op 

alles te zetten om ons bedrijf te behouden. In ieder geval 

voor 9 maanden, zo lang gold de reductieregeling van 

Abeos. Daarna zouden we wel weer verder zien.” 

Een lastige periode, vertelt de veehoudster. Want los 

van het verdriet moest ze plots ook met allerlei vreemde 

mensen op het erf samenwerken. “Willy en ik hadden 

voor elke klus een eigen werkwijze ontwikkeld en voelden 

elkaar feilloos aan. Zo’n klik heb je niet met iedereen. Die 

constante onrust vond ik heel moeilijk.” Dus toen het gezin 

na 9 maanden de keuze maakte om inderdaad door te gaan 

met een vaste medewerker (via Abeos), stelde Miranda een 

duidelijke voorwaarde: ze wilde inspraak in de keuze. 

Duidelijke taakverdeling

En dus kwam Teun op ‘sollicitatiegesprek’. Miranda: 

“Hij liep de keuken binnen en het voelde gelijk goed.” 

Ook voor Teun was het spannend. De oud-veehouder 

deed voornamelijk hovenierswerk voor Abeos toen ze 

hem polsten voor de familie Ottink. “Ik ben een echte 

koeienman en miste het werken met dieren. Enerzijds was 

Bedrijfsverzorger Teun Hiddink helpt 
veehoudster na overlijden man: 

REPORTAGE

‘Mooie en moeilijke  
momenten wisselen  

elkaar af.’

Nog een jaartje en dan rondt zoon Robin Ottink zijn opleiding 

veehouderij af. Thuis in Hall wacht de boerderij op hem. Hij is er klaar 

voor. En het bedrijf gelukkig ook. Vanzelfsprekend was dat zeker niet. 

In 2013 overleed Robins vader onverwacht en stond zijn moeder voor 

de keuze: doorgaan of stoppen. Zij koos voor doorgaan. Dat lukte, met 

behulp van familie, vrienden, Abeos en een flinke dosis wilskracht. 

Bedrijfsverzorger Teun Hiddink staat het gezin al 6 jaar bij.

ik dus gelijk enthousiast, anderzijds hield ik ook mijn hart 

vast. Want in wat voor situatie kom je terecht? Gelukkig 

klikte het direct.” Na ruim 6 jaar samenwerken is hun band 

alleen maar sterker geworden. “We zitten op één lijn qua 

werk”, vervolgt Teun. “En heel belangrijk, vanaf het begin 

af aan hebben we alles goed overlegd. Wie doet wat? 

Natuurlijk liep ik in het begin als een weeskind over het 

erf. Wat moet er eerst gebeuren, waar staan de spullen 

enzovoorts? Je moet gewoon beginnen, hé.” 

Als vanzelf leerde Teun de koeien kennen en wist hij 

de juiste gebouwen en percelen te vinden. De algehele 

dierverzorging, inclusief het voeren, is zijn taak. Het 

melken doen ze samen en Miranda doet het computerwerk 

en de boekhouding.

Samen koffie drinken

Bedrijfsverzorger zijn, is meer dan alleen werken. Je hebt 

ook te maken met een gezin. En in dit geval met rouw. Teun 

wenste daarom een eigen kantine. “Om soms zelf even op 

adem te komen en om Miranda en de kinderen hun privacy 

te gunnen. Ik hoefde echt niet overal getuige van te zijn, 

maar was er natuurlijk wel als ze me nodig hadden.” Zo 

snapte hij heus dat Miranda soms wat eerder stopte met 

melken. Dan maakte hij het werk netjes af en ging daarna 

wat eerder en langer dan normaal koffie met haar drinken. 

“Even praten. Dan kon ze haar hart luchten en weer lachen. 

Die momenten zijn mooi en dankbaar.” 

En dus kwam Teun op 

‘sollicitatiegesprek:

 “Hij liep de 
keuken binnen 
en het voelde 
gelijk goed.”



Ook met Robin raakt Teun goed bevriend. De jongen 

behoudt al die jaren zijn interesse voor het bedrijf 

en luistert gretig naar de ervaringen en tips van de 

bedrijfsverzorger. Ze kletsen net zo makkelijk samen over 

fokkerij als dat ze wat koeien door de klauwbekapbox 

halen. “Robin heeft het duidelijk in zich om boer te worden. 

En ik vind het prachtig om hem daarbij te helpen. Dit is 

toch waarvoor je het doet: de continuïteit borgen zodat hij 

straks in het bedrijf kan stappen.”

Afstand bewaren

Teun mocht 37,5 uur per week bij de familie Ottink werken. 

“Dat is natuurlijk nooit voldoende, zeker niet voor een pietje 

precies zoals ik. Maar meer uren waren financieel simpelweg 

niet mogelijk.” Hij beperkte zijn werkzaamheden dan ook tot 

het hoogst noodzakelijke en probeerde Miranda niet op te 

schepen met zware klussen voor het weekend. Op vrijdag 

haalt hij bijvoorbeeld altijd voldoende plastic van de kuilen 

af. En eerlijk is eerlijk, thuis kijkt hij via de webcam mee in 

de afkalf box. Toch valt het Teun duidelijk zwaar. “Ik moet 

die uren respecteren, maar het is elke dag weer moeilijk om 

in de auto te stappen en weg te rijden. Zeker in het begin 

gaf dat stress, zorgen die ik meenam naar huis. Gelukkig 

kan ik daar mijn verhaal delen en vind ik veel steun, dat 

geeft rust. Ook voelde ik me heel erg bekeken. Iedereen die 

op de boerderij kwam, van dierenarts tot familieleden, had 

zijn ogen op mij gericht. Wat is dat voor man, doet hij het 

wel goed? Ik heb best wel eens overwogen om te stoppen. 

Dat zeg ik eerlijk.” 

‘Mijn tweede gezin. 
Wat de toekomst ook in petto 
heeft, die vriendschap zal  
altijd blijven.’

Waardevolle vriendschap

Miranda stelt hem gerust: “Iedereen keek naar je vanuit 

waardering. De boerderij liep gewoon lekker. We hebben 

daarin een goede weg gevonden, denk ik. Nu, 2020 bestaat 

het bedrijf nog steeds: 110 melkkoeien, 12 ha mais en 55 ha 

gras. Jij, de loonwerker, de buurt, vrienden en familie hebben 

daarbij geholpen. Dat verhaal mag best verteld worden.” 

De uren van Teun worden verder afgebouwd. Dat kan 

dankzij de aanschaf van twee melkrobots. En binnenkort 

komt Robin thuis om een deel van het werk over te nemen. 

Voorlopig zijn ze nog met hun drieën. “Mijn tweede gezin”, 

lacht Teun. “Wat de toekomst ook in petto heeft, die 

vriendschap zal altijd blijven.”
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Ledenraadslid Theo Benning (44):

LEDENRAADSLID VERTELT

Theo Benning staat midden in de praktijk. Thuis in Eursinge melkt hij 

60 koeien en twee dagdelen per week leidt hij de komende generatie 

veehouders op. De toekomst van het vak gaat hem aan het hart. 

Vandaar ook zijn toetreding tot de ledenraad. Een gezonde coöperatie 

moet wat hem betreft de actualiteiten blijven volgen.

‘Niet bang om mijn 
zegje te doen’

Fysieke ontmoetingen met de andere ledenraadsleden 

zijn op een paar vingers te tellen. Jammer, maar 

begrijpelijk, meent Theo. De meeste vergaderingen 

verlopen nu telefonisch. “Dat maakt het inwerken 

iets lastiger. Gelukkig konden we vorig najaar nog wel 

samenkomen. Toen hebben we als ledenraad de statuten 

eens goed doorgespit en de jaarrekening gecontroleerd. 

Dan leer je een organisatie snel kennen.”

Voor de opvolgers

Het typeert Theo. Hij ontdekt graag de wereld voorbij zijn 

erf. Eerder bekleedde hij al een positie in de jongerenraad 

van DOC en volgde cursussen bij Neyenrode. Na zijn 

werk bij Agrifirm benutte hij zijn didactische ervaringen 

door veehouderijlessen te verzorgen op het AOC Terra 

in Meppel. “Dat doe ik nu nog steeds. Ik deel mijn 

praktijkervaringen graag en vind het leuk om de jeugd 

te motiveren voor de veehouderij. Ik geniet elke lesdag, 

simpelweg omdat de wisselwerking met jongeren zo leuk 

is. Nee, het aantal studenten is niet echt groot. Elk jaar 

komen er zo’n 20 nieuwelingen binnen. Maar hun  

interesse is serieus! 

Ze willen graag boer worden, ook al zijn ze dat niet 

allemaal van huis uit. Dat sterkt me in de gedachte dat we 

de sector goed op orde moeten houden. Voor de opvolgers. 

Daarbij hoort zeker ook een sterk Abeos. Nieuwkomers 

moeten inzien dat onder meer de reductieregeling 

bijdraagt aan de continuïteit van hun bedrijf.  

Abeos moet zichzelf dus goed blijven promoten.”

Flexibele organisatie

Want die nieuwe aanwas heb je nodig voor een 

gezonde coöperatie, vervolgt Theo. “Het is onze taak 

om de organisatie interessant te houden voor deze 

bedrijfsopvolgers. Onder meer door goed naar het werkveld 

te blijven kijken. Het boerenbedrijf verandert en ik breng 

die veranderingen graag onder de aandacht bij Abeos. 

Laatst nog opperde een flexconsultant om de flexibiliteit 

van de reductieregeling wat te verruimen. Hij constateerde 

terecht dat bedrijven steeds groter worden en vaak vaste 

medewerkers in dienst hebben. Het zou mooi zijn als  

we daarvoor ook een vangnet kunnen creëren. Ik zie  

het als mijn rol om dit soort wensen onder de aandacht  

te brengen.”

Vakmanschap moet blijven

“Als ledenraadslid kan ik me inzetten voor een gezonde 

coöperatie. Een sterk Abeos, daar profiteert de hele 

sector van. Ik ook. De agrarische vakmensen komen bij ons 

bijvoorbeeld altijd koeien scheren en vanaf dit voorjaar 

besteden we het mollenvangen ook uit. En als ik ziek zou 

worden, staat er een kundige bedrijfsvervanger klaar. Die 

service moet zo blijven.”

‘Als ledenraadslid kan ik me 
inzetten voor een gezonde 

coöperatie. Een sterk Abeos, daar 
profiteert de hele sector van.’ 
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 Was vaak uw handen met water en  

 zeep, daarna handen goed drogen.

 Hoest en nies in de binnenkant  

 van uw elleboog.

 Gebruik papieren zakdoekjes om  

 uw neus te snuiten en gooi deze  

 daarna weg.

OPROEP LEDENRAAD #STAYSAFE

Abeos zoekt 
ledenraadsleden  
in 2021.

Het coronavirus  
is helaas nog 
steeds actueel. 

In 2021 loopt de maximale zittingstermijn van meerdere ledenraadsleden ten einde. Dit betekent dat er zetels 

in de ledenraad beschikbaar komen. Voor deze vacante zetels is Abeos op zoek naar enthousiaste betrokken 

kandidaten. Graag willen wij u, als lid van de C.V.A.B., de gelegenheid bieden zich kandidaat te stellen.

De ledenraad van de C.V.A.B.

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de C.V.A.B. in 

ledenraadsvergaderingen met de directie. Daarnaast is de 

ledenraad onder andere verantwoordelijk voor de benoeming 

van de raad van commissarissen. De ledenraad bestaat uit 

15 zetels, allen bestemd voor leden met een agrarisch bedrijf.

Agrarische sector

De zetels voor leden met een agrarisch bedrijf worden 

onderverdeeld in vier subsectoren:

• Dierlijk intensief (pluimvee, varkens,  

 vleeskalveren, konijnen)

• Dierlijk extensief (melkvee, vleesvee,  

 schapen, geiten)

• Plantaardig intensief (fruitteelt,  

 glastuinbouw, boomteelt)

• Plantaardig extensief (akkerbouw, 

 vollegrondsgroente)

In drie subsectoren is een vacante positie beschikbaar 

waarvoor u zich kunt aanmelden. We nodigen leden uit de 

subsectoren dierlijk intensief, plantaardig intensief en 

plantaardig extensief uit om zich kandidaat te stellen.

Waar moet een kandidaat aan voldoen?

Leden van de ledenraad zijn lid van de Coöperatieve 

Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging. Zij staan als 

ondernemer/vennoot ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel en hebben een sterke affiniteit met de sector. 

De ideale kandidaat heeft daarnaast een betrokken en 

constructieve houding en is op de hoogte van de laatste 

trends en ontwikkelingen in de sector. 

Benoeming

Ledenraadsleden worden benoemd voor  

een periode van vier jaar. Na het verstrijken  

van deze termijn is een eenmalige  

herbenoeming mogelijk. 

Interesse om het stokje over te nemen?

Op onze website www.abeosagri.nl/ledenraad leest u meer over de ledenraad en kunt 

u een uitgebreide profielschets downloaden. Tevens vindt u er nadere informatie over 

hoe u zich kandidaat kunt stellen. Aanmelden kan tot en met 15 maart 2021 door een 

e-mail te sturen t.a.v. Coöperatiezaken naar cooperatie@abeos.nl.

Het aantal besmettingen in ons land is nog steeds niet gedaald tot waar we het willen hebben.  

Daarom is het verstandig om samen onze verantwoording te blijven nemen en de basismaatregelen  

zoals 1,5 meter afstand bewaren te hanteren.

 Schud geen handen.

 Houd 1,5 meter afstand  

 (2 armlengtes) van anderen.

 Klachten? Laat u testen en blijf  

 thuis tot de uitslag bekend is.
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Netwerk Magazine  

Netwerk is een uitgave van Abeos Agri Diensten. Niets uit deze uitgave mag worden  

overgenomen zonder toestemming van de redactie. Heb je een bijdrage of een vraag  

voor Netwerk? Neem dan contact op met: redactienetwerk@abeos.nl


