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‘We zijn nog niet van 
corona af, maar ik ben 
er van overtuigd dat 
we aan het begin van 

het einde staan.’
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e eerste maanden van dit jaar zijn net zo hectisch geweest als het jaar 2020. We zijn nog 

niet van corona af, maar ik ben er van overtuigd dat we aan het begin van het einde van deze 

pandemie staan. Het vaccinatieprogramma loopt en het mooie weer heeft waarschijnlijk net als 

vorig jaar een positief effect op de cijfers. Laten we hier aan vasthouden. In de tussentijd zie ik bij 

leden en medewerkers de inzet en passie om de werkzaamheden voort te zetten. Uiteraard met 

inachtneming van de RIVM maatregelen. Let op uw gezondheid, dat blijft natuurlijk belangrijk.

 

Dat uw gezondheid belangrijk is, blijkt maar weer uit het verhaal van Martin Neppelenbroek. 

Deze 57-jarige melkveehouder werd hard getroffen door corona. Hij vertelt, in betere gezondheid 

inmiddels, zijn verhaal en hoe Abeos hem en zijn gezin heeft ondersteund. Ook laten we 

akkerbouwer Pieter Tromp graag aan het woord. Hij vertelt over de mooiste maand van het jaar en 

hoe hij zichzelf scherp houdt. Ledenraadslid Daan Derix doet zijn verhaal over automatisering en 

goed personeel en dat goede borging van kennis en kunde belangrijke zaken zijn.

 

Zoom, Teams, Google Meet, niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. Binnen het 

onderwijs wordt deze vorm van communicatie dagelijks toegepast om online lessen mogelijk te 

maken. Zo ook door Saskia Wolbers, docente aan het Zone.college. In het laatste artikel van deze 

editie nemen we een kijkje bij haar thuis en vertelt zij over de gastlessen die Abeos verzorgt.

 

Ik wil u fijne paasdagen wensen en alvast een mooi voorjaar.

 

Veel leesplezier,

 

 

Martin Engbers

Algemeen directeur

VOORWOORD
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Op vele bedrijven is de preventieve klauwgezondheid een arbeidsintensieve 

bezigheid om goed op orde te houden. Een voetbad plaatsen geeft stress 

onder het vee en is ongezond voor de veehouder door de middelen die hiervoor 

worden gebruikt. Abeos helpt u hier graag bij en heeft hierin samenwerking 

gezocht met Bio Enterprise. In de afgelopen periode hebben wij bij diverse 

klanten het Klauwspray System mogen testen met goede resultaten. Als 

specialisten op het gebied van klauwgezondheid bieden wij de mogelijkheid  

om deze service ook bij u uit te voeren.

Hoe werkt het ?

Wanneer u er voor zorgt dat de te behandelen dieren vast staan in het 

voerhek, start onze bedrijfsverzorger met het reinigen van de klauwen met  

een ontsmettingsmiddel waarna in de 2e ronde de klauwen behandeld worden 

met de Intra Hoof Fit Spray. Binnen 45 minuten is het mogelijk circa 100 

dieren te behandelen. Deze dienst wordt in een frequentie van 1 keer  

per 2 weken uitgevoerd. Kleine moeite, veel profijt.

 

De voordelen

De grootste voordelen van deze nieuwe methode zijn het verminderen  

van stress bij de dieren en het terugdringen van het gebruik van risicovolle  

stoffen als kopersulfaat en formaldehyde. Het middel dat wordt gebruikt, 

is milieuvriendelijk en komt met deze manier van aanbrengen op de juiste  

plek waardoor het resultaat erg goed is.

NIEUW: Klauwspray systeem  
van Abeos; de manier voor  
klauwgezondheid.

NIEUWS & ACTUALITEITEN

Meer weten?
Interesse in deze manier van het preventief  

gezond houden van de klauwen van uw dieren?  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer 

informatie via Abeos Agri Diensten 088 – 199 21 11.
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De grootste voordelen van 
deze nieuwe methode zijn het 
verminderen van stress bij de 

dieren en het terugdringen 
van het gebruik van risicovolle 

stoffen als kopersulfaat en 
formaldehyde.



‘Gelukkig sprong  
Abeos bij!’

Martin Neppelenbroek (57)
getroffen door corona:

Eerste, tweede en derde golf. Al ruim een jaar 

teistert het corona-virus de wereld. Zonder 

onderscheid, elke sector moet eraan geloven.  

Ook de landbouw. En dat is een hard gelag, 

ondervond Martin Neppelenbroek. De 

melkveehouder uit Lemelerveld werd door  

de ziekte 9 maanden op een zijspoor gezet. 

Dikke pech, dat is het. Martin (57) heeft geen idee 

hoe hij corona opliep en ook niet waarom het juist 

bij hem zo hard toesloeg. Zijn vrouw en kinderen 

bleven gespaard. Alhoewel, de zorgen die zij gehad 

moeten hebben over hun man/vader plus het bedrijf… 

“Dat is haast niet te bevatten”, blikt de veehouder 

terug. “Gelukkig stonden ze er niet alleen voor. De 

bedrijfsverzorgers van Abeos namen schijnbaar 

moeiteloos de bedrijfsvoering over. Petje af.” 

Sterk team

“Je weet: Abeos doet niet anders. Dat gaf ons 

absoluut een vertrouwd gevoel. Anja, mijn vrouw, 

werkte altijd al een beetje mee en ook onze 

medewerker Jelle kent de boerderij. Maar zo’n 

bedrijf echt helemaal runnen, dat is toch andere 

koek. Het is fijn als je dat uit handen kunt geven.” 

Zorgen daarover heeft de veehouder dan ook niet 

gehad. “Ik had thuis een sterk team, dus kon me 

richten op mijn eigen herstel. Het laatste wat ik 

tegen Anja mompelde voordat ik het ziekenhuis 

inging, was dat ze de loonwerker maar moest 

bellen voor de eerste snee gras en de maïs. Het 

was april 2020. Vervolgens ben ik 7 weken in 

een kunstmatige coma gehouden. Zij heeft toen 

ook gelijk alles met Abeos geregeld. En even 

meelopen met de bedrijfsverzorger was er niet  

bij, want ze zat zelf binnen in quarantaine.” 

Vertrouwen in bedrijfsverzorging

Na de ziekenhuisopname startte het revalideren. 

Martin kon niks meer. “Ik moest opnieuw leren 

praten, leren lopen. Dan denk je er niet aan om je 

ook met de boerderij te bemoeien. Anja hield me 

op de hoogte en ik had vertrouwen in de situatie. 

En terecht, bleek. Thuis trok bedrijfsverzorger 

Henk zeven dagen per week de kar. En ook Jelle 

zette een tandje bij. 

OP DE COVER

Lees verder op de volgende pagina’s >
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Het ging gewoon goed door. Al die tijd 

hebben ze bijvoorbeeld goede kwaliteit melk 

afgeleverd, we hebben geen enkele attentie 

van de fabriek gehad. Dat vind ik knap.” Pas 

begin december kon Martin weer naar huis 

en begon hij langzaamaan mee te werken. De 

eerste periode samen met Henk. “We hebben de 

hulp rustig afgebouwd en vanaf februari is de 

bedrijfsverzorging helemaal gestopt.”

Vakkundig geregeld

Hij loopt nog bij de fysio en probeert zoveel 

mogelijk werk weer op te pakken, samen met 

Anja en Jelle. In de weekenden springen zijn 

kinderen veel bij. “Het gaat de goede kant op 

en de boerderij wordt weer langzaam ‘van mij’. 

Want natuurlijk deed de bedrijfsverzorging 

sommige dingen anders dan ik. Logisch ook. 

Dat vertrouwen moet je ze geven. Een paar 

veranderingen houden we er zelfs in. Henk deed 

bijvoorbeeld de drachtige vaarzen eerst een 

tijdje in de koppel voordat ze gingen afkalven. 

Dan waren ze vast gewend. En die werkwijze 

bevalt eigenlijk wel goed. Maar het belangrijkste 

is dat alles gewoon is doorgedraaid. Zo’n periode 

toont aan hoe belangrijk het is je ziektehulp 

goed te regelen. Bij een vakkundig bedrijf.”

‘Het gaat de 
goede kant op en 
de boerderij wordt 
weer langzaam 
‘van mij’.’

Jouw verhaal in de volgende editie  

van Netwerk?

E-mail naar: redactienetwerk@abeos.nl  

en we nemen contact met je op!
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‘Mei is de  
mooiste maand.’

INTERVIEW

Pieter Tromp (51) vertelt over  
akkerbouw in Anerveen.

Nog even en dan komen de gewassen weer uit de grond. “Prachtig om te zien 

dat alles er weer netjes op staat.“ De lente is elk jaar weer genieten voor Pieter 

Tromp (51). “We werken er hard voor en als het dan lukt, ja, mooi.” Saai wordt 

het nooit voor de akkerbouwer uit Anerveen. Door regelmatig nieuwe teelten  

op te pakken, houdt hij zichzelf scherp.

Nu hij erover nadenkt, is het een soort 

jubileum voor Pieter. “Precies dertig 

jaar geleden heb ik de boerderij van 

mijn ouders overgenomen. Toen nog 

een bedrijfje van 14 hectare met 

enkel aardappelen en graan.” Nu, 

drie decennia later zijn er meerdere 

teelten bijgekomen. En niet persé de 

meest voor de hand liggende, vertelt 

de akkerbouwer. “Wil je overleven, dan 

zul je moeten groeien en meerwaarde 

creëren. Wij deden dat onder meer 

door te kiezen voor landbouw die je 

niet op elke hoek vindt. Sinds een 

paar jaar werk ik daarbij samen met 

mijn neef.”

Narcissen voor medicijnen

Het eerste nieuwe gewas dat Pieter 

destijds oppakte waren lelies. “De 

bollenteelt beviel goed. En blijkbaar 

waren we er goed in, want later zijn 

we ook benaderd om narcissen te 

telen. Maar die bollen zul je nooit 

in de winkel zien liggen. We leveren 

ze namelijk gehakseld en gedroogd 

aan de farmaceutische industrie. 

In narcisbollen zit een bijzondere 

grondstof: galanthamine. Hiermee 

worden medicijnen gemaakt om de 

ziekte van Alzheimer af te remmen. 

Heel bijzonder dat we daaraan mee 

kunnen werken.” 

Wasinstallatie voor kruiden

Lopend over zijn erf wijst Pieter op 

een nieuwe loods. Die heeft hij drie 

jaar geleden laten bouwen. Binnen 

bevindt zich een wasinstallatie. “Voor 

onze lelies en kruiden”, vertelt hij. “Zelf 

telen we er ook wat, maar de meeste 

worden door andere aangevoerd. 

Producten als valeriaan en Echinacea 

komen dan binnen met ongeveer 65% 

tarra. Nadat ze hier gewassen zijn, is 

dat nog 4 à 5 %.” Omdat veel van de 

kruiden als biologisch product worden 

afgezet, behaalde de akkerbouwer 

het Skall-certificaat. “Puur voor 

deze bedrijfstak, ik heb verder geen 

ambities om biologisch te worden.”

Voldoende uitdaging

Nee, bang om te experimenteren is 

de akkerbouwer niet. “Ik denk dat elk 

bedrijf op zoek is naar manieren om 

financieel rendabel te blijven. Met een 

paar standaardteelten alleen, red je 

het simpelweg niet. In die dertig jaren 

is er bij ons van alles voorbij gekomen, 

een vast omlijnd plan hebben we nooit 

gehad. Sommige kansen pak je aan, 

andere niet. Dat is ondernemerschap. 

Welke teelt mijn voorkeur heeft? Op 

dit moment hebben vooral de uien 

mijn aandacht. Dit gewas is nieuw 

voor ons en moeten we nog goed in de 

vingers krijgen. Een mooie uitdaging.”
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“We werken 
er hard 
voor en  
als het  
dan lukt,  

ja, mooi.”
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Extra arbeidskrachten

Met 75 hectare grond en een rijk palet aan teelten is er 

altijd werk op het akkerbouwbedrijf van Pieter Tromp. 

Een vaste medewerker vindt hij niet nodig, maar extra 

arbeidskrachten tijdens de piekperioden zijn zeker 

welkom. Die regelt de akkerbouwer via Abeos. 

De relatie met Abeos gaat al ettelijke jaren terug, 

vertelt Pieter. “Ze regelden 15 jaar geleden de ziektehulp 

toen ik mijn enkel had verbrijzeld na een valpartij in de 

winter.” Naast die eenmalige inzet leent de akkerbouwer 

jaarlijks flexkrachten in om piekwerkzaamheden op te 

‘Wil je overleven, 
dan zul je 

moeten groeien 
en meerwaarde 

creëren.’ 

Foto: Waar afgelopen winter nog een dik pak sneeuw lag,  

ligt in de zomer de productiestraat voor het wassen van bollen.
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vangen. “Schoffelen bijvoorbeeld, er staat altijd wat 

aardappelopslag tussen de bollen.”

Topdrukte

In juli heeft de akkerbouwer de meeste mensen op het 

erf. Totaal zeven per dag. “Gedurende twee à drie weken 

zijn we vooral druk met de narcisbollen. De ochtendploeg 

hakselt een partij, verdeelt de snippers over vier aparte 

bakken en schuift deze de droger in. Na ruim acht uur 

drogen, moeten de snippers worden omgespit,  

anders wordt het één plak beton. Dat is het werk van 

de avondploeg. Vier jongens nemen dan elk een bak 

voor hun rekening. Dat is fysiek zwaar hoor! Door het te 

verdelen, houden ze de vaart erin. De volgende ochtend 

is die partij dan droog en begint hetzelfde liedje weer 

van voren af aan.”

 ‘Gedurende twee à drie 

weken zijn we vooral druk 

met de narcisbollen.  

De ochtendploeg hakselt een 

partij, verdeelt de snippers 

over vier aparte bakken en 

schuift deze de droger in.’
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Arnold Goettsch en John Huuskes: 

BEROEP IN BEELD

Abeos pluimveeservice verzorgt ent- en vangwerkzaamheden bij 

pluimveehouders in heel Oost-Nederland. Arnold Goettssch en John 

Huuskes waren er vanaf het begin bij. Het werken in teamverband 

vinden ze het mooiste wat er is. En met hun ervaring maken ze het 

verschil. Dag of nacht, ze staan er en klaren de klus.

‘Macht van de 
grote getallen.’

Wat houdt jullie werk in?

Arnold: “Ik zit in de entploeg. We vaccineren jonge hennen en moederdieren. Rond de 10 

à 12 weken krijgen de dieren een vleugelprik, één of meerdere intramusculaire entingen 

en soms ook nog een oogdruppel. Bij de slachtkuikenmoederdieren of grootouderdieren 

komen we vier weken later terug om ze nogmaals te enten. Dit varieert van twee tot vijf 

intramusculaire entingen. De dieren worden door ons ook geladen als ze naar het leg- of 

vermeerderingsbedrijf gaan.”

John: “De vangploeg werkt alleen met vleeskuikens. Als ze op het juiste gewicht zijn, gaan 

ze naar de slachterij. Wij vangen de dieren en zetten ze in containers voor de vrachtwagen. 

Met de hand, ja. Alhoewel, twee bedrijven hebben een vangmachine. Die moeten we dan 

bedienen. We werken het makkelijkst ’s nachts, want kippen zitten stil in het donker. 

Maar het exacte tijdstip bepaalt de slachterij. Ze willen een constante 

aanvoer en dus moeten we ook vaak overdag aan de bak.”

 

Hoe lang doen jullie dit al?

Arnold: “Al 23 jaar. In 1998 zette ik de koeien aan de kant en ging 

bij een pluimveebedrijf aan de slag. In 2003 vroeg Abeos me een 

entploeg op te starten. En ik ben nooit meer weg gegaan. Het is een 

fulltime baan. Want anders dan bij John, werken wij alleen overdag. Dat kun 

je dus veel beter plannen.”

John: “Mijn ooms hadden bedrijven, dus ik ben met kippen opgegroeid. Toen ik nog naar 

school ging, ving ik al moederdieren als bijbaantje. Later op het mbo heb ik ook wel stages 

gelopen met varkens en koeien. Maar pluimvee past me gewoon het best. Ik zit dan ook al 15 

jaar in de vangploeg van Abeos.”
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Hoe ziet het team eruit?

Arnold: “We werken met een vaste groep enters en zijn 

goed op elkaar ingespeeld. Dat moet ook wel, want je werkt 

met grote hoeveelheden kippen in grote schuren en moet 

een vast traject doorlopen. We zijn nu bijvoorbeeld op een 

adres nabij Coevorden: 60.000 kippen. Dat doen we met 12 

man in 2 dagen.”

John: “Er zijn bij Abeos rond de 15 kippenvangers in dienst. 

De samenstelling van de teams verschilt per klus. Moeten 

we op meerdere plekken tegelijk zijn of in grote stallen, 

dan huren we mensen in. Vaak scholieren en studenten. 

Een team van vier man is vaak voldoende voor het laden 

van één vrachtwagen. Met zes mensen vullen we er twee. 

Enzovoorts.”

Wat vinden jullie mooi aan dit vak?

Arnold: “Het is echt teamwerk. Je doet samen de 

voorbereiding, maakt afscheidingen en de vangkooien. Dan 

het enten, echt elke kip gaat door je handen. Hup over de 

afscheiding heen en dan weer de volgende. En als alles dan 

vloeiend loopt, ja, dat is mooi.”

John: “De gezelligheid. Onderhand ken ik iedereen wel 

en tijdens het werk lachen we wat af. Er staat altijd 

koffie, brood en fris. Soms is er ook een warme hap. En de 

afwisseling vind ik super. Vandaag werk je hier, morgen 

daar. Het is sowieso nooit van 9 tot 5.” 

Een goede vanger of enter is….?

Arnold: “Rustig. Het zijn soms heel grote stallen en dan 

moet je niet teveel nadenken, maar gewoon beginnen. Stug 

doorwerken en dan komt het echt wel klaar. Je moet een 

behoorlijke inzet tonen en het werk zien. Het is een soort 

trucje dat je steeds weer herhaalt.”

John: “Flexibel. Vaak hoor ik pas twee dagen van tevoren 

waar en hoe laat ik me moet melden. Daar moet je tegen 

kunnen. En het is gewoon hard werken, ook ’s nachts.  

Ja, die kippenklauwen zijn wel scherp. Daarom draag ik 

altijd sokken over mijn onderarmen. Ik knip er de voorkant 

af, gaatje bij de hiel voor mijn duim en klaar.”

Abeos pluimveeservice

Onze pluimveeservice levert personeel voor 

het vangen en enten van verschillende soorten 

pluimvee: oude kippen, slachtkuikens, eenden en 

moederdieren. Wij zijn een IKB-gecertificeerd 

bedrijf met jarenlange ervaring. Dankzij de korte 

lijnen werken onze teams flexibel en efficiënt.  

Meer weten over de pluimvee service?  

Kijk op www.abeosagri.nl/pluimvee-service  

of bel 088 - 199 21 11 voor meer informatie.
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Hoe kwam je bij de Bedrijfsverzorging terecht?

“Ik kwam uit militaire dienst en zocht werk. Mijn 

schoonvader vertelde over de bedrijfsverzorging, daar 

hadden ze volgens hem mensen nodig. Agrarisch werk en 

lekker dichtbij, dus dat klonk goed. Nee, zelf boer worden, 

zat er voor mij niet. Mijn ouders hadden wel melkvee en 

vleeskuikens, maar ook veel kinderen. Als tweede zoon, 

viste ik dus helaas achter het net.”

Herinner je de eerste werkdag nog?

“Heel goed zelfs! Op een donderdag mocht ik bij het 

bestuur op gesprek, op vrijdag kreeg ik te horen dat 

ik was aangenomen en ’s maandags kon ik starten. 

Dat was 31 oktober. Ik weet het nog precies. Terwijl ik 

bij de boer het erf op reed, kwam zijn hoogzwangere 

vrouw net onder de koeien vandaan. Even wat schone 

kleren aan en hup, naar het ziekenhuis. Daar beviel ze 

van een zoontje. We komen elkaar nog  

regelmatig tegen.”

Na maarliefst 44(!) jaar trouwe dienst  
neemt Bram afscheid van Abeos.

‘Juist dat  
onverwachte maakt 
het hartstikke leuk.’

AFSCHEID BRAM GEURTSEN

Op 2 april is de laatste werkdag van Bram Geurtsen (65). Nog even zijn 

vakantiedagen opmaken en dan gaat hij officieel met pensioen. Daarmee 

verdwijnt voor veel leden een bekend Abeos-gezicht. Als bedrijfsverzorger kwam 

hij vanaf 1977 bij menig boer over de vloer. Anderen kennen hem vooral als planner 

in de klauwverzorging. Bram bedankt iedereen voor de fijne samenwerking.

Wat is je verder bijgebleven?

“Een minder mooi moment, maar wel heel belangrijk 

voor mij, was de dag dat een collega verongelukte op 

het werk. Een verschrikkelijke situatie, helemaal voor 

zijn ouders natuurlijk. Ik ben toen samen met een andere 

bedrijfsverzorger bij zijn vader en moeder langs gegaan. 

We hebben hen op een persoonlijke manier het hele verhaal 

verteld. Dat hebben ze erg gewaardeerd, hoorden we later. 

Moeilijk, maar ook heel bijzonder.” 

Wat vond je mooi aan het werk?

“De vrijheid. Als bedrijfsverzorger en ook als planner, kun 

je heel zelfstandig werken. Daar houd ik van: voor mij geen 

keurslijf. En het werk is heel divers. We kregen zelfs een 

keer de opdracht van het Overijssels Landschap om een 

systeem van vrijwillig weidevogelbeheer op te zetten. 

Loop je plots door de polder op zoek naar weidevogelrijke 

percelen en boeren die willen meewerken. Dat verzin je toch 

niet? Juist dat onverwachte maakt het hartstikke leuk.”
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Ga je het missen?

“Het is goed zo. Ik ben elke dag met plezier naar mijn 

werk gegaan. Maar er is meer in het leven, hè. Fijn dat 

ik daar nu meer tijd voor krijg. En wat Abeos betreft: 

die kunnen heel goed zonder mij, ik heb alle vertrouwen 

in mijn opvolger Geert. Wat ik wel jammer vind, is dat 

ik niet iedereen kan bedanken voor al die jaren fijne 

samenwerking. Dus bij deze.”

Vroeger was alles beter?

“Wel gemoedelijker. Tegenwoordig zijn de bedrijven groter, 

zowel boerderijen als Abeos. Dat vraagt om een andere 

manier van communiceren, meer zakelijk. En wat je ook 

ziet in zo’n bedrijfsstructuur is dat de onderlinge afstand 

tussen mensen groter wordt en de informatie vaak wat 

versnipperd. Daarom adviseer ik iedereen om te blijven 

praten. Wil je duidelijkheid over iets, bel dan gewoon de 

vaste vestiging. Zo voorkom je dat een verhaal zijn eigen 

leven gaat leiden.” 

Wat staat er op het programma na april?

“Mijn vrouw en ik zijn allebei gezond en houden van reizen. 

Een bezoekje aan onze zoon in Nieuw-Zeeland staat 

dus hoog op de verlanglijst. Dichter bij huis zijn er de 

Weerribben. Een prachtig natuurgebied waar ik zowat 

naast woon. Er is nog zo veel te genieten! We leven bij  

de dag en zien wel wat ons pad kruist.” 

‘Mijn vrouw en ik zijn 

allebei gezond en houden 

van reizen. Een bezoekje 

aan onze zoon in Nieuw- 

Zeeland staat dus hoog 

op de verlanglijst.’

Paspoort van Bram

Geboren:

Woonplaats:

Werkt bij Abeos sinds:

Vrouw en kinderen:

Hobby’s:

16-01-1956

Oldemarkt

01-11-1977

Vrouw en 2 kinderen

Mountainbiken en werken 

in de Weerribben
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De Achterhoek en Twente. Volgens Hendrik zijn dat de 

mooiste agrarische gebieden van Nederland. Vanaf 

1976 vervulde hij er verschillende dienstbetrekkingen. 

“Mijn eerste arbeidsovereenkomst tekende ik bij de 

Bedrijfsverzorgingsdienst Twente. Drie jaar later stapte ik 

over naar de Fok- en Controlevereniging Lichtenvoorde. 

Daar begon ik als Controleur Stamboekhouder. Toen 

die organisatie vanwege een provinciale fusie overging 

in het Gelderse Rundvee Syndicaat, werd me daar een 

leidinggevende functie aangeboden.”

In dienst van Abeos sinds 2002.
Neemt na 19 jaar afscheid van  

onze organisatie.

‘We maakten  
175.000 uur  
op jaarbasis.’

HENDRIK SLIGMAN

Hendrik Sligman heeft het allemaal zien gebeuren. Van Agarische 

Bedrijfsverzorging naar AB Oost en uiteindelijk naar Abeos. “De naam en 

werkzaamheden veranderden misschien, het team bleef even fantastisch.”  

Nu, na 45 jaar werken, is het tijd voor een welverdiend pensioen. 

Carrière in de rundveeverbetering

Ook na de oprichting van de landelijke organisatie CR Delta 

bleef Hendrik actief in de rundveeverbetering. Van 1992 

tot 2001 werkte hij daar als teamleider relatiebeheer. De 

uitbraak van mond-en-klauwzeer gooide roet in het eten. 

“De hele rundveehouderij in Nederland ging op slot. Als 

teamleiders hebben we toen veel moeilijke beslissingen 

moeten nemen. Er vielen ontslagen, ja. Veel ex-collega’s 

gingen bij de Agrarische Bedrijfsverzorging werken. Blijkbaar 

noemden zij mijn naam, want al snel werd ik gebeld door de 

toenmalige directeur. Hij nodigde mij uit voor een gesprek. 

Binnen 14 dagen was er een contract getekend en per 1 

maart 2002 mocht ik werkverdeler Henk Stam opvolgen.”

Actief de boer op

“In het begin werkte ik met 65 bedrijfsverzorgers. De 

dagelijkse planning werd via een kruisjeslijst afgevinkt. 

Eerst op kantoor in Vorden, later in Zelhem, Rijssen en 

Heeten. In die periode van 19 jaar veranderde de organisatie 

van een primaire coöperatie naar een coöperatie met 

een meer commerciële insteek. Detacheren en uitzenden 

werden steeds belangrijker. Als werkverdeler moest je 

daarom actief de boer op. Niet wachten totdat je gebeld 
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Paspoort van Hendrik

Geboren:

Woonplaats:

Werkt bij Abeos sinds:

Kinderen:

Kleinkinderen:

26-07-1955

Lichtenvoorde

01-03-2002

Jeroen & Pauline,  

Martijn & Jorien

Boet, Jelle en 1 op komst

werd, maar zelf inspelen op de behoeften van de klant. Een 

heel uitdagende periode. Samen met twee collega’s en 

ondersteuning van kantoor Almen bereikte ons fantastische 

team van bedrijfsverzorgers, stap- en uitzendmedewerkers 

op de top 175.000 uur per jaar.”

Mooie toekomst

Anno 2021 staat de markt flink onder druk. Ook in zijn 

werkgebied zag Hendrik bedrijven worstelen met de wet- 

en regelgeving. “De afgelopen vijf jaar zijn verschillende 

boeren gestopt. Nu nog neemt het aantal bedrijven af. Heel 

jammer. Toch blijft Abeos onverminderd nodig. Ziektehulp 

en specialistisch werk zijn voorwaarden voor een goede 

bedrijfsvoering. En ook al zal het niet altijd makkelijk zijn 

voor de organisatie, met zo’n team zijn ook in de toekomst 

mooie resultaten te behalen. Bedankt voor de prettige 

samenwerking en blijf gezond!

“De naam en 
werkzaamheden 

veranderden misschien, 
het team bleef even 

fantastisch.”



‘Ik wil een 
bedrijfsverzorger die 

kan wat ik kan’ 
Daan Derix (32) noemt zichzelf  

een perfectionist. 

Het erf en de stallen liggen er dan ook heel netjes bij. “Elf jaar geleden 

zijn we verplaatst en kregen we de kans alles opnieuw op te zetten.” 

Daan Derix en zijn vader realiseerden een goed georganiseerd 

melkveebedrijf in Groesbeek. En alhoewel de jonge agrariër zich op en 

top thuis voelt tussen de koeien, is een stukje verbreding welkom.  

“Via de ledenraad krijg ik meer inzicht in andere bedrijfstakken. En daar 

word je nooit dommer van.”

LEDENRAADSLID VERTELT
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Blij verrast 

Nee, bestuurlijke ervaring heeft hij niet. Behalve op het 

eigen bedrijf dan. Daan was dan ook best verrast dat hij 

gevraagd werd voor de ledenraad van Abeos. “Ik moest er 

ook even over nadenken, zeg ik eerlijk. Want weet je, ik zie 

mijzelf vooral als praktijkman, niet als vergaderboer. Maar 

interessant is het natuurlijk ook. Je spreekt met collega’s 

en leert veel. En Abeos is gewoon een belangrijk bedrijf in 

onze sector. Bedrijfsverzorging betekent continuïteit en 

die service is mij veel waard.” 

Moderne bedrijfsvoering

Het afgelopen jaar hield de ledenraad zich onder meer 

bezig met statutenwijzigingen. Belangrijke materie. “Toch 

vind ik dat de minst leuke onderwerpen”, zegt Daan. “Ik 

denk dat ik bij andere vraagstukken inhoudelijk meer 

kan toevoegen.” Hij doelt daarmee op zijn kennis van het 

moderne, sterk gemechaniseerde melkveebedrijf. “Thuis 

melken we nu 190 melkkoeien en fokken zo’n 110 stuks 

jongvee op. De gemiddelde productie gaat richting de 

11.500 liter en ons streven is om dat verder te verhogen. 

Dat moet lukken, met strak management.” En Daan 

weet: anno 2021 vraagt strak management meer dan 

enkel goede dierverzorging. Zaken als automatisering 

en personeel zijn vaste onderdelen van de dagelijkse 

bedrijfsvoering. 

Kwaliteit borgen

Daarnaast startte de familie Derix een akkerbouwtak. 

“Op die manier kunnen we in eigen beheer gewassen als 

maïs en bieten telen.” De complexiteit van een modern 

bedrijf zet Daan regelmatig aan het denken. “Wat als 

ik tijdelijk uitval? Wie houdt dan alle ballen in de lucht? 

Zolang ik me kan herinneren zijn we daarom lid van 

Abeos. Ziektehulp is een uitkomst, maar ik wil wel een 

bedrijfsverzorger die kan wat ik kan. Die bijvoorbeeld 

feilloos met een melkrobot kan werken en de social skills 

bezit om mijn medewerkers aan te sturen. En dat geldt 

natuurlijk niet alleen voor mij, de hele sector is gebaat bij 

goed opgeleide vakmensen. Met kennis die up-to-date is. 

Ik vind het belangrijk dat die kwaliteit geborgd blijft.”

Inbreng van collega’s

Via de ledenraad hoopt Daan zijn steentje bij te kunnen 

dragen. “Sinds corona alleen via Zoom-meetings, maar 

ook dat gaat prima. En het spreekt voor zich dat ik 

eventuele vragen en ideeën van collega’s graag inbreng. 

Dus laat maar weten!”
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Saskia Wolbers 

Docente bij Zone.college

‘Houding 
en gedrag zijn  
net zo belangrijk 
als vakkennis.’

24



Een mening helder formuleren, jezelf goed presenteren of respectvol een 

andersdenkende te woord staan. Het zijn allemaal zaken waar boeren en hun 

werknemers dagelijks mee te maken hebben. “Vanzelfsprekend dus om die 

vaardigheden in de opleiding te verwerken”, vertelt Wolbers bevlogen. “Niet 

met een apart vak ‘persoonlijke competenties’ ofzo, dan zou iedereen gelijk 

afhaken. Maar door zaken als gedrag en communicatie vanaf het eerste 

leerjaar mee te nemen in allerlei lessen, projecten en (stage) opdrachten.” 

Luisteren en praten

Zweverig? Juist niet, vervolgt de docente. “We leren ze simpelweg hun 

mening goed te onderbouwen, om kritisch naar de eigen argumenten 

te kijken. Bijvoorbeeld door met elkaar in debat te gaan over zaken als 

kringlooplandbouw. Verplaats je eens in een voorstander of tegenstander en 

probeer je klasgenoten te overtuigen van je standpunt. Zo leren ze luisteren 

en praten. In de ‘echte’ wereld zullen ze regelmatig in dat soort situaties 

terechtkomen. Door vooraf te oefenen, zijn onze studenten beter in staat 

zichzelf of hun bedrijf te verkopen en dragen ze bij aan een positief imago van 

de sector.”

Goede cv opstellen

Een succesvolle carrière begint al bij het opstellen van een cv. Daar komt meer 

bij kijken dan een opsomming van scholen en baantjes. Wolbers: “Toekomstige 

werkgevers en stagebedrijven willen weten wat voor vlees ze in de kuip 

hebben. Dus, wat voor persoon is diegene die komt solliciteren en past hij 

of zij in ons team? Wij leren onze studenten daarom hun persoonlijkheid te 

herkennen en te benoemen. In spelvorm, in de klas. En dan de volgende stap: 

het sollicitatiegesprek. Want ook daar zijn allerlei tips & tricks voor. Die kun je 

leren. Dit jaar hebben we bij die lessen ondersteuning gekregen van Abeos.”

REPORTAGE

Abeos verzorgt gastlessen op  

Zone.college. Docente Saskia Wolbers:

“Je zit bij de relatiebeheerder van je bank op 
kantoor, zeg je dan hetzelfde als wanneer je met 
vrienden in de kroeg hangt?” Docente Saskia 
Wolbers van het Zone.college Almelo start het 
gesprek met een vraag. Dit scenario illustreert 
volgens haar het belang van sociale vaardigheden. 
“En die heb je tegenwoordig ook in de agrarische 
sector hard nodig.”

Lees verder op de volgende pagina’s >
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Hulp bij sollicitatiegesprek

De studenten reageerden (fictief) op een vacature en 

voerden via Teams het sollicitatiegesprek met Herbert 

Hargeerds van Abeos. Hij gaf iedereen direct feedback 

op de goede punten en benoemde verbeterpunten. 

Deze werden ook klassikaal besproken. “Ze vonden het 

spannend, maar ook heel leerzaam”, vertelt Wolbers. “We 

zijn blij dat Abeos dit wilde doen. Zij staan midden in de 

praktijk en weten als geen ander waar het bedrijfsleven 

naar op zoek is. Los daarvan, kunnen zij onze studenten 

goed uitleggen dat elke werksituatie om een andere 

werkhouding vraagt. Een bedrijfsverzorger die wegens 

‘Het past bij  
het streven van 

Abeos om kwalitatief  
goede mensen  
af te leveren.’
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ernstige ziekte van een boer de varkens voert, moet 

niet vrolijk fluitend de keuken binnen stappen. Dat zijn 

concrete voorbeelden die aanspreken en waar onze 

studenten echt wat mee kunnen. Het zet ze aan het 

denken en dat betaalt zich later dubbel en dwars terug 

in een plezierige werksfeer en goede match tussen 

werkgever en werknemer.”

Compleet opleidingsplan

Wolbers hoopt de komende jaren een tiental 

competenties te verweven in het opleidingsplan. Van 

mediawijsheid en gesprekstechnieken tot eigenaarschap 

en samenwerken. “Het past bij het streven van Abeos om 

kwalitatief goede mensen af te leveren. Onze studenten 

moeten opvallen. Zodat iedereen zegt: hé, dat is er eentje 

van het Zone.college!”

Goed voorbereid  
aan het werk!

Onderwijs en praktijk sluiten steeds  

beter op elkaar aan. Belangrijk, want  

de student van vandaag is de medewerker 

van morgen. Abeos en Zone.college zetten 

hun samenwerking dan ook voort.

De MBO-studenten Veehouderij van 

de vestigingen Almelo, Hardenberg en 

Doetinchem waarderen de praktijkinbreng 

van Abeos. De lessen klauwbekappen 

worden al jaren hoog beoordeeld en als 

een bedrijfsverzorger komt vertellen 

over zijn beroep, luisteren de scholieren 

geïnteresseerd naar zijn verhaal. Het 

biedt een inkijkje in de wereld die nog 

voor hen ligt. En naast deze vakgerichte 

vaardigheden verzorgt Abeos komend 

schooljaar wederom de gastles ‘het 

sollicitatiegesprek’. Zo zullen de studenten 

nog beter voorbereid naar hun stage-  

of toekomstige werkplek gaan.

Het mes snijdt aan twee kanten,  

benadrukt flexconsultant Herbert 

Hargeerds. “Het is ook in ons belang 

om de vakkennis te vergroten. En door 

Abeos tegelijkertijd als leuke werkgever 

te profileren, verzekeren wij de instroom 

van nieuwe medewerkers. Zo kunnen wij 

de service blijven bieden die agrarische 

ondernemers van ons verwachten.” 

Heb je een leuk idee voor een reportage  

in de volgende Netwerk? Verras ons!

E-mail naar: redactienetwerk@abeos.nl  

en we nemen contact met je op!
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