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van ons vakgebied 
onderstrepen. Saai 

wordt het nooit.’
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a lange tijd, was het begin september eindelijk weer zo ver. Abeos deelde samen met het 

Zone.college een stand op de Landbouwvakdagen in Enter. Daar konden onze regiomanager 

en flexconsultants hun collega’s, klanten en leden gelukkig weer in levende lijven begroeten.  

De sfeer zat er dan ook goed in. En gezien alle positieve ontwikkelingen kunnen we het binnenkort 

op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg nog eens dunnetjes overdoen. 

We hopen u daar te ontmoeten! Om te praten over onze mooie sector en over wat wij voor elkaar 

kunnen betekenen. Want eerlijk is eerlijk, we hebben elkaar nodig. De land- en tuinbouw staat 

voor een aantal grote uitdagingen; ontwikkelingen die zowel ingrijpend als ook onduidelijk zijn. 

Door ons ondernemerschap te combineren, staan we sterk. In deze Netwerk leest u sprekende 

voorbeelden van deze kracht. Bijvoorbeeld het verhaal van Thomas. Een enthousiaste jongen die 

via ons zijn plek heeft gevonden in de varkenshouderij. Hij een mooie toekomst, wij een goede 

vakkracht rijker. Of melkveehouder Arkink die in het verleden ervaring heeft opgedaan bij Abeos 

en nu als zelfstandig ondernemer gebruik maakt van onze specialistische klauwverzorgers.

Mooie verhalen die de diversiteit van ons vakgebied onderstrepen. Saai wordt het nooit.  

Dat bewijst de reportage over schaapsherder Annelies van Nieukerken. Zij is met haar kudde 

Drentse heideschapen regelmatig te bewonderen in het Nationaal Park Dwingelderveld. Wij 

mochten een dagje mee en dat leverde prachtige plaatjes op. Het werkplezier spat ervan af.  

Dat vinden we belangrijk bij Abeos, tevreden medewerkers zorgen immers voor continuïteit 

binnen en buiten het bedrijf. Mede daarom gaan we Anja Poorterman ook zo missen.  

Zij gaat na een dienstverband van ruim veertig jaar met een welverdiend pensioen.  

Anja, bedankt!

Martin Engbers

Algemeen directeur

VOORWOORD
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‘Een gezonde klauw 
vraagt om voldoende 
aandacht. Je moet er 
kort bovenop zitten.’

Melkveehouder Michel Arkink (53)  

uit Deurningen, Overijssel. 

Kijk op pagina 16.
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NIEUWS & ACTUALITEITEN

Landbouwvakdagen Oost-Nederland

Rundvee & Mechanisatie  
Vakdagen Hardenberg

Op 1, 2 en 3 september hebben we na lange tijd 

weer deelgenomen aan een echte beurs. Samen 

met Zone.college hebben wij een stand bemand 

bij de Landbouwvakdagen Oost-Nederland voor 

mechanisatie, rundveehouderij, melktechniek  

& akkerbouw in Enter. 

Eind oktober zijn wij aanwezig bij het jaarlijkse 

vakevent RMV voor de agrarische sector in 

Noord-, Oost- en Midden-Nederland en de 

Duitse grensgebieden in Hardenberg. Met ruim 

400 exposanten is RMV Hardenberg een beurs 

waar men in korte tijd, gemakkelijk en dichtbij, 

iedereen uit de branche ontmoet. 

Naast de exposanten is er een programma 

met inspiratie en kennis met onder 

Drie dagen lang waren de Landbouwvakdagen  

het trefpunt voor ondernemende melkveehouders, 

akkerbouwers en agrariërs met een gemengd  

bedrijf en bosbouw. Wij hebben veel van onze 

klanten ontmoet, maar ook nieuwe gezichten  

gezien en gesproken, zijn er jonge agrariërs in  

de dop bij ons op de foto geweest en hebben  

we kennis gedeeld met Zone.college. 

26, 27, 28 oktober 2021

andere onderwerpen als gras- en ruwvoer, 

diergezondheid en kennis gericht op de 

kalverhouderij.

 

 TIP!

 Bezoek onze stand voor informatie over  

 onze specialistische diensten en praat bij  

 met onze flexconsultants. 
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Nieuw ledenraadslid

Tips voor de  
redactie?

Per 1 augustus 2021 is Rence Slootman (bloembollenteelt, akkerbouw) 

toegetreden tot de ledenraad. Zijn officiële benoeming in de ledenraad vond op  

23 september plaats. Wij wensen hem veel succes in zijn functie als ledenraadslid.

Heb je een leuk verhaal, anekdote of 

nieuwsfeitje voor Netwerk? Deel het met ons!

En wie weet vind je je verhaal terug in de 

volgende editie van Netwerk.

Mail je verhaal naar:  

redactienetwerk@abeos.nl  

of stuur het per post naar:

Redactie Netwerk 

t.a.v. Maaike Smit 

Postbus 7

7218 ZG Almen
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OP DE COVER

‘Als een  
schaap tussen  
de schapen.’
Herder Annelies van 

Nieukerken vertelt over  

haar schaapskudde Ruinen

Oktober is een belangrijke maand voor schaapskudde 

Ruinen. “Dan gaan de rammen bij de ooien”, verduidelijkt 

Annelies van Nieukerken. Vijf maanden (minus vijf 

dagen) later worden de eerste lammetjes geboren. De 

aflamperiode is trouwens de enige tijd dat de kudde 

niet de Drentse hei op gaat. De rest van het jaar zijn de 

schapen dagelijks aan het werk in het Nationaal Park 

Dwingelderveld: ze ontgrassen het gebied en ‘snoeien’ de 

heideplantjes. Onder bezielende leiding van de herder.

Hoe wordt iemand herder?

“Haha, die vraag wordt me wel vaker gesteld. In mijn 

geval was het niet zo heel spannend, hoor. Ik heb gewoon 

gesolliciteerd. In 1988, bij een kudde in Orvelte. Toen 

ik daar groen licht kreeg, heb ik eerst in Engeland een 

goede hond gehaald en ben gewoon begonnen. Helemaal 

blanco. Later, toen ik gestopt was in Orvelte werd ik 

door het bestuur van schaapskudde Ruinen gevraagd 

om in te vallen voor een zieke herder. Zo ben ik daar in 

2016 terecht gekomen. De verloning verloopt via Abeos. 

Wist je dat er tegenwoordig een echte opleiding voor 

schaapsherder is? Die duurt drie jaar. Best bijzonder.”

Lees verder op de volgende pagina >
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Lees verder op de volgende pagina >
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Vertel. Hoe ziet je kudde eruit?

“De samenstelling verschilt per seizoen. Tijdens de 

dekperiode, nu dus, lopen we met een groep van 

ongeveer 300 ooien en 30 rammen. Deze vaderdieren 

zijn stuk voor stuk door het stamboek goedgekeurd, 

100% Drentse Heideschapen dus. De moederdieren 

ook, al worden die niet allemaal individueel gekeurd. 

Als de lammetjes in maart geboren worden, breidt 

de kudde zich moeiteloos uit. Je loopt dan zomaar 

met 650 dieren op de hei. Vervolgens halen we in 

de zomermaanden alle lammen bij de moeders weg. 

De ooilammen mogen later weer terug, maar ze 

worden niet gedekt. Uiteindelijk zullen er maar een 

paar aanblijven. De rest wordt, indien mogelijk, bij 

particulieren geplaatst, maar het gros zal na nog een 

jaar weiden, worden geslacht.”

Wat is een goed heideschaap?

“Er zijn verschillende criteria die bepalen of een 

schaap bij ons mag blijven of niet. We kijken in ieder 

geval naar de poten, het gebit en het uier. Je wilt 

immers een dier dat weinig problemen geeft en dus 

goed kan lopen, eten en moeiteloos lammetjes kan 

grootbrengen. Hebben we dan nog plek dan worden 

eigenschappen als mooie, gedraaide hoorns, lieve 

oogjes of lange staarten doorslaggevend. Ook de 

vachten vinden we belangrijk. Die moeten sluik van 

structuur zijn. Persoonlijk zie ik graag makke dieren. 

Schapen die komen aanrennen als je met de biks-

emmer rammelt, maken het contact wel wat leuker. 

En makkelijker.”

En een goede herder, omschrijf die eens.

“Tja, ik zeg altijd maar: je moet ‘denken’ als een 

schaap. Je moet hun gedrag kunnen voorspellen en 

zien wanneer ze niet in orde zijn. Ik zie bijvoorbeeld 

aan hun houding al wanneer ze baldadig zijn en 

op het punt staan de andere kant op te lopen. Je 

wordt met schade en schande wijs. Samen met mijn 

honden zorg ik dat de hele kudde ’s avonds weer 

netjes en gezond in de schaapskooi terugkeert. 

Tellen? Nee, dat is een gevoel. En dat leer je met de 

jaren. Ik heb verder geen agrarische achtergrond. 

Ik ben geboren in de stad, Den Haag om precies te 

zijn. De interesse voor dieren was er wel altijd al. 

Uiteindelijk heb ik dan ook veeteelt gestudeerd aan 

de Hoger Agrarische School in Groningen. Niet met 

het doel om herder te worden, hoor.” 

De mooiste periode is…?

“De zomer, absoluut. Dan staat de hei in bloei 

en dat vind ik echt prachtig. Gelukkig was de 

temperatuur dit jaar weer wat normaal. Prima om 

te lopen. Die extreme hitte van eerdere zomers 

werkte echt slopend. Het lopen met de dieren en 

het verzorgen ervan verplaatste zich toen naar de 

vroege ochtend en late avond. Dat maakte de dagen 

erg lang en de nachten kort. Heel intensief. Net als 

de aflamperiode, ja. Gelukkig hebben we dan altijd 

stagiaires die meehelpen. Ook scheelt het dat dit 

ras weinig probleembevallingen heeft. Soms wordt er 

wel eens een lam door een jaarling verstoten, maar 

die krijg ik dan mee naar huis. Dit jaar had ik ook 3 

flesselammen. Mooi fokmateriaal voor mijn eigen 

koppeltje.” 

Al een wolf gezien?

“Nee, die zitten hier nog niet. Ik ben wel aangevallen 

door wespen. Dan loop je over zo’n zandpad en 

trapt een schaap per ongeluk in een nest. Vliegen 

er zomaar tientallen boze wespen op je af. En als 

je dan te dichtbij bent, steken ze. Dat gebeurde 

me in 2018 en 2020. Mijn armen en gezicht waren 

helemaal opgezwollen en beide keren werd ik met 

de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Dikke 

pech, maar ik leef nog!”

‘Tja, ik zeg altijd maar: je 

moet ‘denken’ als een schaap. 

Je moet hun gedrag kunnen 

voorspellen en zien wanneer 

ze niet in orde zijn.’

Lees verder op de volgende pagina >
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Als ik AOW krijg, dan…?

“Hoop ik gewoon nog de hei op te gaan. Als dat fysiek 

mogelijk is, dan. Je loopt toch zo’n 10 à 12 km per dag over 

ongelijk terrein. Met een rugzak op van ruim 10 kilo. En als 

ik niet meer van de kudde kan genieten, heb ik gelukkig 

altijd mijn eigen dieren nog. Thuis heb ik ongeveer 60 

schapen. Een mengelmoesje van zuivere Drenten met 

Zwartbles en Suffolk. Ik fok op karakter: lieve schapen.  

Dit jaar had ik 40 lammen. Door die te verkopen financier 

ik de rest. Ambities om ook nog ander werk voor Abeos  

te doen? Nee, hoor. Het is goed zo. Ik ben tevreden.”

Aan de rand van het Nationaal Park  

Dwingelderveld, niet ver van het bezoekerscentrum 

van Natuurmonumenten, ligt de kooi van de 

schaapskudde Ruinen. Elke dag vertrekken daar 

om half 10 ’s ochtends de Drentse heideschapen 

van schaapskudde Ruinen. Om 5 uur komen ze 

weer thuis. Annelies van Nieukerken is hulpherder 

en heeft de kudde 1,5 dag per week onder haar 

hoede. Samen met de herder verwezenlijkt zij de 

twee doelstellingen van de stichting het Drentse 

Heideschaap: het in stand houden van dit zeldzame 

huisdierenras en het begrazen van het 4000 

hectare grote Nationaal Park Dwingelderveld.  

De twee herders zijn de enige betaalde krachten.  

Zij worden ondersteund door vrijwilligers  

en stagiaires.

‘Ik fok op karakter: 

lieve schapen. Dit jaar 

had ik 40 lammen. 

Door die te verkopen 

financier ik de rest.’ 
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‘Ik had de mooiste baan 
binnen het bedrijf.’ 

ANJA BEDANKT!

Anja Poorterman (66)  
verlaat Abeos na 47,5 jaar!

Veel Abeos-leden zullen Anja Poorterman (66) kennen van de telefoon.  

Als telefoniste c.q. receptioniste was ze in de afgelopen decennia namelijk  

dé stem van Abeos. Maar haar takenpakket was veel breder. In de 47 jaar  

dat Anja bij Abeos en haar voorlopers werkte, maakte ze kennis met 

nagenoeg alle facetten van het bedrijf. Sinds eind mei geniet ze van  

een welverdiend pensioen.
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Anja ging op 19 november 1973 aan de slag bij de 

Agrarische Bedrijfsverzorging in Warnsveld. Het 

sollicitatiegesprek voor de functie van administratief 

medewerker herinnert ze zich nog als de dag van 

gisteren. “Het gesprek was met de heer Loman, de 

toenmalige secretaris. Hij dicteerde en ik weet nog dat ik 

deze tekst zo snel en foutloos mogelijk moest uittypen. 

Blijkbaar voldeed ik aan de verwachtingen, want ik kon 

meteen beginnen. Destijds was ik de vijfde medewerker 

op het kantoor in Warnsveld.”

Breed takenpakket

Anja vervulde in de jaren bij de Agrarische 

Bedrijfsverzorging, AB Oost en Abeos tal van taken. Ze 

kan er uren over vertellen. “In de beginjaren verzorgde 

ik bijvoorbeeld de ledenadministratie, maar was ik ook 

verantwoordelijk voor de uitbetaling van de lonen. Dat 

gebeurde toentertijd nog contant, in zakjes. Ook voerde 

ik administratieve werkzaamheden uit en deed ik de 

boekhouding voor de verschillende afdelingen die er toen 

waren. Maar ook koffie zetten, post verwerken, afwassen 

en boodschappen doen, behoorde tot mijn takenpakket; 

ik draaide mijn hand nergens voor om.”

Geruststellen

De laatste tien tot twintig jaar was Anja vooral 

verantwoordelijk voor de arbeidsongeschiktheid-

administratie van de leden. Ook was ze telefoniste c.q. 

receptioniste op het Abeos-kantoor in Almen. “In het 

begin kwamen de meeste ziekmeldingen en hulpvragen 

bij mij binnen. Op dat moment kun je echt iets voor 

mensen betekenen. Als je een boer wiens vrouw in het 

ziekenhuis ligt, kunt garanderen dat alles goed komt met 

het bedrijf, is dat veel waard. Dit contact met de boeren, 

dat vond ik het mooiste van mijn werk. Helaas werden die 

telefoontjes de laatste jaren wel minder; boeren moesten 

toen in principe rechtstreeks contact opnemen met de 

flexconsultants. Alleen wanneer die in gesprek waren, 

kwamen ze nog bij mij terecht.”

Anja sprak het liefst dialect met de boeren. “Dat werd 

gewaardeerd en schepte een band. Het contact was 

zakelijk, maar wel warm. Ik had in al die jaren bij Abeos 

en haar voorlopers eigenlijk de mooiste baan binnen het 

bedrijf: ik sprak met heel veel mensen én mijn werk was 

enorm gevarieerd.”

Toekomstplannen

Anja had zich haar afscheid van Abeos en ook de invulling 

van haar pensioen anders voorgesteld. Op 21 maart 

overleed namelijk haar man Jan, met wie ze 49 jaar samen 

was. “Gelukkig stelde Abeos mij in die laatste periode in 

de gelegenheid om thuis te werken en vrij te nemen, als 

dat nodig was. Wat dat betreft, is Abeos ook een heel 

sociaal bedrijf. Ik vind het jammer dat ik vanwege corona 

geen echt afscheid kon organiseren. Maar dat maak ik 

op 9 oktober goed: dan organiseer ik een reünie, voor 

medewerkers en oud-medewerkers. Hier kijk ik enorm 

naar uit.” Anja hoopt, ondanks het gemis van haar man 

Jan, haar grote hobby’s - reizen en het bezoeken van 

internationale schaatswedstrijden - weer te kunnen 

oppakken. Ook start ze binnenkort weer als jurylid bij 

internationale touwtrekwedstrijden. “Daarnaast blijf 

ik twee keer per jaar vakantiereizen organiseren voor 

een groep oudere boeren en boerinnen. In het verleden 

organiseerde Abeos deze reizen, later nam ik dat over als 

privépersoon. Daar beleef ik enorm veel plezier aan.  

En meestal ga ik zelf ook mee; we hebben een  

ontzettend gezellige club!”

Paspoort van Anja

Geboren:

Woonplaats:

Periode bij  

Abeos:

30-01-1955

Zutphen

19-11-1973 t/m 28-05-2021

Anja houdt van reizen, bezoeken van 

internationale schaatswedstrijden en  

jureren bij touwtrekwedstrijden.
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‘Elke twee maanden komt 
de klauwverzorger langs. 

Vaste prik.’

INTERVIEW

Michel Arkink (53) melkt 75 koeien  
in Deurningen, Overijssel

Eind september lopen de melkkoeien van de familie Arkink nog gewoon 

buiten. Het is een vertrouwd gezicht voor de bewoners van het Twentse 

buurtschap Gammelke. Veehouder Michel nam boerderij Esschert ruim 

twintig jaar geleden over van zijn vader. En binnenkort stapt zijn eigen zoon  

in de maatschap. Samen ijveren ze voor het beste resultaat.  

Dat betekent dat sommige zaken deels worden uitbesteed.  

De klauwverzorging bijvoorbeeld.

Een gezonde klauw vraagt om 

voldoende aandacht. “En kennis”, 

vult Michel aan. “Je moet er kort 

bovenop zitten. Deels kunnen we 

dat zelf. Bijvoorbeeld door alle 

melkgevende dieren elke 2 weken 

door een voetbad te laten lopen. 

Tegen Mortellaro, ja. Dat is een 

infectie van de huid op de overgang 

huid-hoorn. Een lastig probleem dat 

we de laatste jaren helaas vaker zien 

bij onze koeien. Ernstige gevallen 

tapen we zelfs in. Maar dan moet 

je wel nauwkeurig na drie dagen de 

zwachtel weer verwijderen, anders 

schiet je je doel voorbij.”

Consequent behandelen

En dat doel is een koppel koeien die 

jaarrond netjes op de poten staat. 

Een belangrijke voorwaarde voor 

een goede voeropname en algehele 

weerbaarheid. Preventie is daarbij 

het sleutelwoord. Michel: “Door 

regelmatig de klauwen te laten 

bekappen, kun je veel problemen 

voorkomen. In eerste instantie kwam 

de klauwverzorger van Abeos 2 

keer per jaar. Die frequentie hebben 

we opgeschroefd naar iedere 2 

maanden. Dan behandelen we 

niet de hele koppel, maar enkel de 

nieuwmelkse koeien en dieren die 

droog moeten. Zo houden we het 

beter onder controle en glippen 

er minder dieren tussendoor. Nee, 

100 procent lukt niet. Je houdt 

altijd wel wat kreupele koeien. Voor 

de ernstige gevallen laten we de 

klauwverzorger dan tussendoor 

extra langskomen.”

Digiklauw

“Abeos heeft de kennis en spullen 

in huis”, vervolgt de melkveehouder. 

“Natuurlijk halen we zelf ook 

regelmatig een koe door de box, 

maar qua techniek en ervaring 

kunnen we moeilijk tippen aan 

gespecialiseerde vakkrachten. In 

de hydraulische boxen kunnen ze de 

achterklauwen bijvoorbeeld goed 

fixeren en met de speciale slijpschijf 

efficiënt behandelen. Ik zit er altijd 

met mijn neus bovenop; mag er 

graag van leren. 

‘Door regelmatig de klauwen 

te laten bekappen, kun je veel 

problemen voorkomen.’ 

Lees verder op de volgende pagina >
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Ook Digiklauw vind ik een absolute 

meerwaarde. We maken er al een 

tijdje gebruik van en hebben flink 

wat data verzameld. Daaruit blijkt 

duidelijk dat sommige moederlijnen 

meer vatbaar zijn voor bepaalde 

aandoeningen. Onder meer bij 

zoolzweren zien we dat. Die 

informatie nemen we dan weer mee 

bij onze fokkerij-keuzes.”

Bewuste keuzes

De samenwerking met Abeos is 

vanzelfsprekend voor Michel. “Ik 

heb er vroeger zelf ook gewerkt, 

18 jaar lang. Een mooie tijd waarin 

ik als bedrijfsverzorger veel heb 

geleerd. Toen mijn vader een 

stapje terug deed op de boerderij, 

twijfelde ik echter geen moment. Er 

gaat niks boven een eigen bedrijf. 

Waarom? Als eigen baas kun je 

bewuste keuzes maken en eruit 

halen wat er in zit. Elke dag weer. Ik 

laat me daarbij graag sturen door 

kengetallen en studieclubs. Op 

welke punten kan het bedrijf nog 

beter en hoe ga ik dat realiseren? 

Nou ja, eigenlijk moet ik ‘wij’ zeggen. 

Binnenkort treedt mijn oudste zoon 

toe aan de maatschap. 

Bernd heeft een HBO opleiding 

Dier- en Veehouderij in Leeuwarden 

afgerond en werkt als inseminator. 

Net als ik vindt hij de omgang met 

koeien het mooiste wat er is. Met 

machines hebben we niet zoveel. 

Het meeste landwerk besteden we 

dan ook uit aan de loonwerker.  

Zo kan iedereen doen waar hij  

goed in is.”

‘Ook Digiklauw  

vind ik een absolute 

meerwaarde. We maken 

er al een tijdje gebruik 

van en hebben flink wat 

data verzameld.’ 
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Vakantie

Ook Michels vrouw Sabine zit in de 

maatschap. “Toen de kinderen nog 

klein waren, was het flink aanpoten. 

Zeker omdat Sabine nog een baan 

buiten de deur heeft. In die tijd 

hechtten we ook veel waarde aan 

de reductieregeling van Abeos. 

Immers, als één van ons tweeën 

tijdelijk zou uitvallen, moesten 

we deskundige hulp kunnen 

inschakelen. Nu de jongens allemaal 

ouder zijn, is die urgentie gelukkig 

kleiner. Ze kunnen voor zichzelf 

zorgen en helpen desgevraagd 

mee op de boerderij. Laatst zijn 

Sabine en ik bijvoorbeeld heerlijk 

samen weggeweest. De jongens 

runden het bedrijf. Jawel, vroeger 

gingen we zeker ook op vakantie. 

Met het hele gezin plus mijn ouders, 

elk jaar weer. Wij een weekje weg, 

de bedrijfsverzorger van Abeos 

bij de koeien. Er zijn toen mooie 

herinneringen gemaakt.” 

Jouw verhaal in  

de volgende editie  

van Netwerk?

Leuk! Stuur dan  

een e-mail naar: 

redactienetwerk@abeos.nl  

en we nemen zo spoedig 

mogelijk contact met  

je op!
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De onderneming van de familie Oude Lenferink in Fleringen, nabij Oldenzaal, 

is verre van een doorsnee varkenshouderij. De vermeerderingstak van het 

bedrijf telt ruim 3000 zeugen. Daarnaast zijn er ruim 3000 opfokzeugen en 

vleesvarkens aanwezig. Naast deze activiteiten richten de ondernemers zich 

ook op het transport van en de handel in mest. “Daarbij hebben we enkele 

biogasinstallaties, waarin we mest en organisch afval vergisten. Op die manier 

produceren we groen gas en groene stroom, die het net op gaat. Met de warmte 

die vrijkomt, verwarmen we onze stallen. Ook hebben we zonnepanelen liggen, 

waarmee we groene stroom opwekken. We behoren tot de duurzaamste bedrijven 

van Nederland”, zegt Gerard Oude Lenferink (54), die het bedrijf runt met zijn 

vrouw Jeanet en broer Jan. 

De keuze voor meerdere bedrijfstakken is niet toevallig; de ondernemers willen op 

deze manier een stukje risicospreiding creëren. “We willen niet alleen afhankelijk 

zijn van de varkens”, benadrukt Oude Lenferink. “Daarnaast ben ik van mening 

dat je continu moet innoveren en optimaliseren. Daarom hebben we de laatste 

jaren bijvoorbeeld geïnvesteerd in mestverwerking en energiebesparing.”

REPORTAGE

Varkenshouder Gerard Oude Lenferink 

huurt vakantiemedewerker in via Abeos

Voor varkenshouder Gerard Oude Lenferink in 
Fleringen is het in de vakantieperiode vaak een 
hele klus om de personeelsplanning rond te krijgen. 
Om het plaatje passend te krijgen, sprong student 
Thomas Lammertink - die werd ingezet via 
Abeos - deze zomer bij op het bedrijf. Naar volle 
tevredenheid van beide partijen. 

‘Werken in de 
varkenshouderij is  
het mooiste dat er is.’

Lees verder op de volgende pagina >
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De ondernemer erkent dat innoveren steeds 

lastiger wordt, vanwege de beperkte marges in de 

varkenshouderij. “Om te kunnen overleven, moet je als 

varkensbedrijf een bepaalde omvang en slagkracht 

hebben. Groei is dan ook een must. De uitbreiding van 

ons bedrijf is daarom een continu proces.”

Ideale leerplek

Het varkensbedrijf telt in totaal twaalf medewerkers, 

zowel fulltimers als parttimers. Deze willen in de 

zomer graag met vakantie, wat zorgt voor hiaten in de 

personeelsplanning. “Daarom deden we dit jaar een 

beroep op Abeos, waarmee ik in de loop der jaren al 

vaker heb samengewerkt. Via hen ging student Thomas 

Lammertink bij ons aan de slag, in de maanden juli en 

augustus”, vertelt Oude Lenferink.

Hoewel de ondernemer meerdere positieve ervaringen 

had met Abeos, was het ook dit keer weer spannend 

of de gewenste ‘klik ’ er was. “Alles staat of valt met de 

persoon die komt, dat moet passen. En daar probeert 

Abeos ook op te letten. Met Thomas was het vanaf het 

eerste moment goed samenwerken. Hij was leergierig, 

stelde goede vragen en was enthousiast. En we konden 

ook alle relevante werkzaamheden aan hem overlaten. 

Dat was veel waard. Daarbij was ons bedrijf, vanwege 

zijn omvang en verscheidenheid, een ideale leerplek 

voor Thomas. Ook hebben jonge mensen een duidelijke 

toegevoegde waarde voor je bedrijf; zij hebben toch 

net weer andere ideeën en visies. Een goede mix 

qua leeftijdsopbouw van je medewerkers is sowieso 

belangrijk. Jong en oud kunnen veel van elkaar leren.”

Mooiste wat er is

Ook Thomas zelf had het reuze naar zijn zin bij Oude 

Lenferink. De 19-jarige Bornenaar was al van jongs af 

aan gefascineerd door de varkenshouderij. “Mijn opa en 

oma en mijn oom hadden een varkensbedrijf. Daarnaast 

werkt mijn vader al jarenlang in de sector”, zegt Thomas. 

“Na een stage op een varkensbedrijf, tijdens mijn 

middelbare schoolperiode, was ik er zeker van: mijn 

toekomst ligt in de varkenshouderij. Ik vind het gewoon 

machtig mooi werk. Vooral vanwege de grote variëteit 

aan werkzaamheden. Ook is het leuk dat je het hele 

traject meemaakt: van insemineren tot afleveren.”

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!

Thomas zit inmiddels in het derde en laatste jaar van 

de opleiding Varkenshouderij (niveau 3). “Mijn werk is 

mijn hobby; het is het mooiste wat er is. Op zaterdagen 

werkte ik daarom al bij een varkenshouder waar ik ooit 

stage liep. Maar ik wil ook graag in de vakanties met 

mijn hobby bezig zijn. Ik vond het dan ook super dat 

ik via Abeos aan de slag kon bij Oude Lenferink. Het 

is een mooi bedrijf met moderne stallen en een goede 

bedrijfsvoering. Alles is top geregeld. En ik mocht alle 

voorkomende werkzaamheden uitvoeren; voeren, zeugen 

spenen en verplaatsen, et cetera. Daarnaast was er een 

goede sfeer op het bedrijf.”

Toekomstambities

Thomas heeft volop ambities voor de toekomst: op 

termijn hoopt hij bedrijfsleider te worden op een groot 

varkensbedrijf of medevennoot te worden van een 

bedrijf. “Maar na het afronden van mijn studie wil ik eerst 

enkele jaren als ‘gewoon’ medewerker aan de slag op een 

varkenshouderij. De sector biedt in ieder geval enorm 

veel kansen en doorgroeimogelijkheden. Dat zouden 

eigenlijk meer jongeren moeten weten. Ik ben dan ook 

van mening dat de varkenshouderij veel meer gepromoot 

moet worden, zodat de jeugd een beter beeld krijgt van 

wat de sector inhoudt.”

‘Alles is top geregeld. En ik mocht 
alle voorkomende werkzaamheden 
uitvoeren; voeren, zeugen spenen 
en verplaatsen, et cetera.’
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‘Mijn werk is mijn hobby; 

het is het mooiste wat er 

is. Op zaterdagen werkte 

ik daarom al bij een 

varkenshouder waar ik  

ooit stage liep.’
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Aart en zijn gezin kozen onlangs definitief voor 

Nederland. “Dus toen ik opnieuw gevraagd werd voor de 

ledenraad van Abeos, kon ik vol overtuiging ‘ja’ zeggen. 

Ik kijk er erg naar uit. Mijn aandeel in het geheel? Ik hoop 

een stukje van mijn passie voor pluimvee en voor de 

sector in zijn algemeenheid, over te brengen.”

Van Gelderland naar Groningen

Zelf wist de pluimveehouder al jong dat hij boer wilde 

worden. “Mijn ouders hadden een leghennenbedrijf 

in Nijkerkerveen en op mijn tiende kocht ik zelf mijn 

eerste kippen.” Omdat het ouderlijk bedrijf te klein 

was en er in de Gelderse vallei weinig te koop stond, 

vertrok Aart in 2011 naar Groningen. Hij kocht er een 

bestaande boerderij en bouwde het om tot een modern 

pluimveebedrijf met twee stallen voor 15.000 en 9.000 

biologische leghennen. “Ik ben graag breed met mijn vak 

bezig. Naast de biologische stallen beschikken wij over 

een scharrelstal met 3.600 hennen. Deze stal bevat twee 

identieke afdelingen waar ik op kleine schaal proeven 

kan doen. Beide afdelingen zijn apart te bedienen en 

de eiproductie, het voer- en waterverbruik worden 

afzonderlijk geregistreerd.

 

Het voer voor de biologische hennen stel ik trouwens ook 

zelf samen. Via de leverancier koop ik kernvoer en vul dit 

aan met mais, tarwe en kalksteentjes uit de buurt. Dat 

‘Nieuwe generaties enthousiast 
maken voor deze sector.’

LEDENRAADSLID VERTELT

Aart van den Ham (36) heeft een  
pluimveebedrijf in Groningen.

Een soort van jubileum: Aart van den Ham startte precies 10 jaar geleden met 

zijn pluimveebedrijf in het Groningse Wildervank. En alhoewel het hem daar 

prima bevalt, overwoog hij toch een verplaatsing naar het buitenland. “Om 

meerdere redenen, maar ook omdat er hier zo weinig vakkrachten te vinden 

zijn. Om de sector gezond te houden, moet dat aantal echt omhoog.” 

houdt de kostprijs laag en past beter bij onze biologische 

werkwijze.”

Vakmensen nodig

Inmiddels is Aart ook een jong gezin rijker. “Mijn vrouw 

Jasmijn en ik verdelen het werk op het bedrijf, maar 

soms komen we toch nog handen tekort. In Groningen 

is het lastig om aan pluimveemedewerkers te komen. 

Uitbesteden van werkzaamheden als eieren sorteren, 

gaat nog wel, maar de kennis en ervaring voor echte 

diermanagement-taken ontbreekt vaak. Daarom zijn 

we destijds ook lid geworden van Abeos. Als Jasmijn 

of ik wegens ziekte niet volledig inzetbaar zijn, moeten 

die uren wel deskundig worden opgevangen. De 

bedrijfsverzorgers van Abeos kunnen dat. Vakmensen 

zijn zo belangrijk en daar kun je er dus nooit genoeg 

van hebben. Ik hoop dat ik met mijn enthousiasme voor 

pluimvee nog meer mensen kan interesseren voor een 

toekomst in deze sector. Hoe? Ik weet dat Abeos veel 

samenwerkt met groene opleidingen en dat ondersteun 

ik van harte.”

Continuïteit borgen

“Abeos staat voor mij gelijk aan continuïteit van de 

bedrijfsvoering. Om die service ook naar de toekomst 

toe te kunnen garanderen, is een continue aanwas van 

nieuwe vakkrachten nodig.”
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‘Ik ben graag breed met 

mijn vak bezig. Naast de 

biologische stallen beschikken 

wij over een scharrelstal met 

3.600 hennen. Deze stal bevat 

twee identieke afdelingen 

waar ik op kleine schaal 

proeven kan doen.’
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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


