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Sector maakt ruimte voor
De graanbe- en verwerkende bedrijven hebben in de cao vastgelegd dat
ze tot 31 maart 2017 alles in het werk stellen om tien mensen met een
beperking aan het werk te helpen. Matthijs

van Leest zit in de Wajong
en werkt al sinds 2009 bij Alpuro in Uddel. Collega en begeleider Aalt
Koetsier is heel tevreden over de samenwerking. “We moesten wel aan
elkaar wennen, maar hij neemt me veel werk uit handen.”

p 1 januari 2015 werd de Participatiewet van
kracht. Met deze wet wil de overheid bevorderen
dat mensen met een beperking meer kansen krijgen op een ’gewone’ baan en hun eigen inkomen
kunnen verdienen. Werkgevers, werknemers en het kabinet
hebben afgesproken dat er tot 2026 125.000 banen komen
voor deze doelgroep, waarvan 100.00 in de marktsector.
De regeling is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om
het wettelijk minimumloon te verdienen, bijvoorbeeld jongeren die in de Wajong zitten en mensen die op de wachtlijst
staan voor een plek in de sociale werkvoorziening. Het UWV
beoordeelt of mensen in aanmerking komen voor een
‘participatiebaan’. Werkgevers kunnen een subsidie krijgen
om het loon aan te vullen.

O

Uitdaging

CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat
mensen met een beperking een kans krijgen
op de arbeidsmarkt. “De afspraken zijn op
centraal niveau gemaakt”, zegt beleidsmedewerker Gerard van Santen. “Het is aan de
bedrijven om de belofte waar te maken.
Dat is nog best een uitdaging.
Waar vind je geschikte kandidaten? Hoe regel je de dingen?
Hoe organiseer je begeleiding? Welk werk kun je mensen
met een beperking laten doen?”
Het Sociaal Fonds Graan ondersteunt werkgevers bij het
beantwoorden van deze vragen (zie kader). Een belangrijke
voorwaarde voor succes is volgens Van Santen dat toekomstige collega’s goed worden geïnformeerd en voorbereid
op de komst van een medewerker met een beperking.

werd het vakantiewerk, en van vakantiewerk werd het een
vaste baan. Matthijs werkt hier nu vier dagen per week,
32 uur in totaal.”

‘Aalt en Matthijs vormen
een goed team’

Tuinman

Aalt Koetsier is tuinman bij Alpuro in Uddel. De fabriek van
ruwvoeders voor kalveren van de VanDrie Group heeft een
groot buitenterrein dat het nodige onderhoud vergt. Aalt
werkt al zo’n 25 jaar bij het bedrijf. Behalve voor het groen
is hij ook verantwoordelijk voor het schoonhouden van het
gebouw. Sinds 2009 doet hij dit werk samen met Matthijs
van Leest.
“Matthijs kwam hier jaren geleden binnen via zijn school”,
vertelt Aalt. “Daar geven ze ook speciaal onderwijs voor
jongeren met een verstandelijke beperking. Van een stage
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Grasmaaien

Aalt en Matthijs vormen een goed koppel. Als Aalt bezig is
met de wintersnoei, loopt Matthijs met hem op om de takken
te rapen. Grasmaaien kan Matthijs volledig zelfstandig. Het
gazon ligt er dan ook altijd goed onderhouden bij. “Matthijs
kan één ding tegelijk. Als de taak klaar is, kan hij aan een volgende beginnen. Daar moet je goed rekening mee houden.”
Ze hadden wel even tijd nodig om aan elkaar te wennen,
geeft Aalt toe. “Maar inmiddels kennen we elkaar goed en
weten we wat we aan elkaar hebben. De begeleiding kost
wel tijd, maar Matthijs neemt me ook veel werk uit handen.
En het is prachtig om te zien dat hij het hier naar zijn zin heeft.
Je moet er toch niet aan denken dat zo’n jongen de hele dag
thuis zit?”
“Het werk bevalt goed”, bevestigt Matthijs. “Het is leuk om
buiten aan het werk te zijn en de tuin mooi te houden.
Grasmaaien, takken opruimen, het contact met Aalt en
andere mensen hier. We kunnen goed met elkaar overweg.”
“De collega’s in de fabriek weten ook hoe Matthijs in elkaar
zit”, zegt Aalt. “Hij hoort er helemaal bij.”

mensen met een beperking

Sociaal Fonds ondersteunt en informeert

Werkgevers en werknemers hebben samen de afspraak
gemaakt om 10 mensen vallend onder de Participatiewet
te plaatsen. Het Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende
bedrĳven ondersteunt bedrĳven om dit te realiseren.

Waarom werknemers met een arbeidsbeperking aannemen?
•
•
•
•
•
•

U wilt maatschappelĳk verantwoord ondernemen.
U wilt een efﬁciëntieslag maken in de werkprocessen.
U kent persoonlĳk iemand die u een baan gunt.
U zoekt gemotiveerd personeel voor eenvoudige
werkzaamheden.
U wilt de quotumhefﬁng voorkomen.
U wilt invulling geven aan de Participatiewet of
al gemaakte cao-afspraken.

Wij denken graag met u mee

Het Sociaal Fonds komt graag in contact met werkgevers
die ervaringen willen delen of hulp kunnen gebruiken.
Loopt u aan tegen knelpunten van de Participatiewet?
Heeft u ondersteuning nodig bĳ contacten met UWV of
Gemeente? Wilt u weten of een werknemer onder de
Banenafspraak valt? Wilt u informatie over
subsidies en ﬁnanciële zaken? Heeft u andere vragen? Neem contact op met Gepke
Haringsma via haringsma@nevediservices.nl
of bel 085 77319 73. Zĳ helpt u graag
verder.

Jongen uit het dorp

Alpuro is in 2012 overgenomen door de VanDrie Group.
Het personeel is toen overgegaan naar de nieuwe eigenaar,
inclusief Matthijs. “We hebben er geen moment over gedacht
om afscheid te nemen”, zegt Wouter Vermeulen, operationeel
verantwoordelijke voor de fabriek. “Aalt en Matthijs vormen
een goed team.”
Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een belangrijk
thema voor de VanDrie Group, aldus Vermeulen. Daar hoort
bij dat je mensen met een beperking een kans geeft. “Daar
komt bij dat Matthijs een jongen uit het dorp is, en de meeste
andere medewerkers wonen binnen een straal van tien kilometer van de fabriek. Het is ook een verbondenheid met de
lokale gemeenschap.”
Een voorwaarde voor succes is volgens Vermeulen dat er
‘een klik’ is tussen de begeleider en de medewerkers met
een beperking. “Bij Aalt en Matthijs zit dat wel goed. En het
mooie is dat de andere medewerkers Matthijs ook accepteren. Hij is volledig geïntegreerd.”
De VanDrie Group onderzoekt nog of het ook mogelijk is om
mensen met een beperking in te zetten bij de productie. Maar
dat ligt ingewikkelder dan bij het groenonderhoud. “De productie is grotendeel geautomatiseerd. Dat vraagt specifieke
vaardigheden. Maar we kijken wat we kunnen doen.”
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Trots op
Wie?

Laura Buurstee

Functie?

Nutritionist in opleiding

En ook?

Samen met Geert Wouters initiatiefnemer van het
team Big Challenge Fransen Gerrits dat in juni 2016
deelneemt aan Alpe d’HuZes.

‘Ik deed het als ode
Hoe kom je erbij om Alpe d’Huez
op te fietsen?

In 2011 zijn mijn beide ouders op jonge leeftijd overleden.
Mijn vader aan kanker, mijn moeder een paar maanden later
aan een hartaanval. Dat inspireerde me om in 2013 mee te
doen aan Alpe d’HuZes om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. Ik was totaal geen fietser, maar deed dit als ode
aan mijn ouders en om mijn steentje bij te dragen dat niemand meer doodgaat aan kanker. Ik deed mee in een gecombineerd team met agrarische ondernemers en mensen uit de
agrarische periferie.

Hoe bereiden jullie je voor?

Ik werk sinds januari 2015 bij Fransen Gerrits. Vrij kort daarna
ben ik samen met Geert Wouters begonnen met het formeren
van een team. Geert heeft net als ik in 2013 meegedaan.
Na een informatiebijeenkomst op ons verkoopkantoor hebben
we een team samengesteld van tien mensen, onder wie onze
algemeen directeur Huub Fransen. We proberen elke week
samen te trainen in de sportschool. Daarnaast plannen we een
aantal langere tochten, onder meer een weekend in Luxemburg. Verder zijn we druk bezig om sponsorgeld in te zamelen. We willen met ons team minimaal € 50.000 ophalen.

Wat doet dit project voor de teamgeest?

Na de eerste informatiebijeenkomst kregen we veel enthousiaste reacties. Zowel uit de directie als vanuit de afdelingen
productie, nutritie, verkoop, administratie en de chauffeurs
meldden mensen zich aan als deelnemer of vrijwilliger. Erg
gaaf en bijzonder! Je bent in dit bedrijf geen nummer en dat
vind ik ontzettend fijn. Dat maakt het mogelijk dat we dit
echt samen doen als een team en elkaar weten te motiveren.
Samen staan we sterk en gaan we de strijd aan tegen deze
rotziekte!
Voor info: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
bigchallenge5fransengerrits
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aan mijn ouders’
Foto’s Alpe d’HuZes: Wilemien de Groot, Jannemieke Termeer en Richard Rockx
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Binnen de lijntjes
Voor ForFarmers heeft veiligheid topprioriteit. Ook de veiligheid van voetgangers op het
bedrijfsterrein. ForFarmers heeft daarom begin 2015 het terrein van de fabriek in Lochem voorzien van gele lijnen die de looproutes markeren. Voetgangers en vrachtverkeer worden zoveel
mogelijk gescheiden, zodat het risico van een aanrijding met ernstig letsel wordt verkleind.

“O

p een locatie waar zowel voetgangers als vrachtauto’s komen, is een veiligheidsrisico”, zegt directeur operations Michael Litjens. “Door paden te
creëren voor voetgangers, vergroten we de veiligheid.” Inmiddels
zijn ook bij de andere productielocaties van ForFarmers looppaden aangelegd.
Het fabrieksterrein in Lochem is vijf hectare groot. De hele dag
rijden vrachtauto’s af en aan. Gemiddeld ongeveer 210 vrachtautobewegingen per dag. “In combinatie met voetgangers op
het terrein is dit een potentieel risico”, zegt Litjens.
Veiligheid van medewerkers en bezoekers is een topprioriteit bij
ForFarmers. Toch namen medewerkers meestal de kortste route
als ze van de ene naar de andere plek moesten lopen. Ook al ging
die route dwars over het terrein en al kruisten ze diverse
routes voor het vrachtverkeer. “Dat ging altijd goed”,
aldus Litjens. “Maar eigenlijk namen we een onverantwoord risico.”

Haaks
Om daar iets aan te doen, werd met gele verf een stelsel van
wandelpaden uitgezet, in totaal een paar honderd meter. Zoveel
mogelijk haaks op de rijrichting en langs de bebouwing. Wandelpaden en verkeersroute kruisen elkaar alleen in een rechte hoek,
zodat voetganger en chauffeur goed kunnen zien of er iets aankomt.
“We hebben op papier een ontwerp gemaakt en zijn daarna
eerst die routes zelf gaan lopen. We wilden zien wat we tegenkwamen. Toen stuitten we bijvoorbeeld op een plek waar een
auto stond te lossen waar wij een voetpad hadden gepland. Vervolgens hebben we lijnen laten trekken met verwijderbare verf.
Zodat we eventueel veranderingen zouden kunnen aanbrengen.”

‘Voetpaden vergroten
de veiligheid’
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oh zit
dat zo
Studiebeurs stimuleert
studenten om diervoeding
te studeren

Toen de paden er eenmaal lagen, was het
zaak dat iedereen ook binnen de lijnen zou
blijven. “We hebben dat meerdere keren
moeten uitleggen”, zegt Litjens. “Ik snap dat
wel. Oude gewoonten doorbreek je niet gemakkelijk. Aan de andere kant was ik blij
verrast dat medewerkers de noodzaak zien
en snappen waarom we het doen. Het gaat
om hun veiligheid.”

Alert op veiligheid
Na Lochem heeft ForFarmers ook de acht
andere productielocaties in Nederland onder
handen genomen. “Eigenlijk hadden we dit
al veel eerder moeten doen”, erkent Litjens.
“Aan de andere kant past het wel bij de sector. Het veiligheidsbesef is niet overal altijd
even hoog. Daar kunnen we met zijn allen
wel wat alerter op zijn.”
Binnenkort wordt de tijdelijke verflaag vervangen door een permanente laag. “Voor 90
procent op dezelfde plek. Hier en daar passen
we de routes wat aan. Zo liep er een pad
langs een ruimte die erg lawaaiig is. Daarnaast loopt er een pad langs een loods waar
nog wel eens een heftruck uitkomt. Daar
moeten we nog even kijken hoe we de
veiligheid kunnen vergroten.”
Zelf blijft Litjens altijd keurig binnen de lijntjes. “Ik let op mijn eigen veiligheid en moet
ook het goede voorbeeld geven. Als ik me er
niet aan houd, waarom zouden de medewerkers het dan nog doen? We spreken elkaar er
ook op aan. Soms betekent het dat je niet de
kortste weg kunt nemen. Dat is dan maar zo.
Voor mij telt de wetenschap dat het veiliger
is.”

Er is structureel vraag naar goed opgeleide diervoedingsdeskundigen. Om studenten te motiveren voor studiemodules diervoeding te kiezen, kent de Stichting BSD
studiebeurzen toe aan studenten aan de Wageningen
Universiteit (WUR) en aan de hogere agrarische scholen
(HAS). Na het wegvallen van financiering door het
Productschap Diervoeder zint de stichting op manieren
om de financiering rond te krijgen.

D

e Stichting Bevordering Studie Diervoeding wil stimuleren dat
studenten voor modules diervoeding kiezen. Dat is belangrijk voor
de continuïteit van bedrijven in de branche. Daarnaast wil de stichting bevorderen dat Nederland zijn internationaal toonaangevende rol
behoudt op het gebied van grondstoffenexpertise, voederwaardering en diervoedingsonderzoek. Dit kan alleen als er voldoende afgestudeerden zijn.
De studiebeurs bedraagt 3000 euro voor de studenten aan de WUR en 2000
euro voor HAS-studenten. Daarnaast wordt per student 1000 euro gereserveerd. De student kan dit bedrag gebruiken voor aanvullende activiteiten
die bijdragen aan extra kennis van het vak. Bijvoorbeeld voor het volgen van
cursussen bij diverse instituten in Nederland, of als aanvulling op de kosten
voor studeren aan een andere universiteit of een stage in het buitenland.
Sinds 2009 hebben 95 studenten een studiebeurs gekregen, van wie 44
aan de Wageningen Universiteit en 51 aan de hogere agrarische scholen.
Inmiddels zijn 53 studenten afgestudeerd. Van hen werken er 33 in de diervoedersector. De overige afgestudeerden werken in diverse betrekkingen:
promotieonderzoek, Wageningen Universiteit, gezondheidsdienst voor
dieren, onderwijs, ICT (agrarisch), laboratorium, eigen bedrijf.
De Stichting BSD ontving tot en met 2014 een bijdrage van het Productschap Diervoeder, aangevuld met bijdragen van Nevedi en de Schothorst.
Het bestuur beraadt zich over de vraag hoe de toekomstige financiering kan
worden ingevuld. Het voornemen is om de activiteiten voort te zetten.
De stichting BSD is op zoek naar deelnemers en donateurs uit de diervoederketen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Henk Flipsen,
bestuursvoorzitter van de stichting BSD (085 773 19 77).
Meer informatie vindt u op www.stichtingbsd.nl
Maart 2016

Werkvloer 1

7

Colofon
WERKVLOER
De Werkvloer is een uitgave van de Stichting
Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende Bedrijven.
De Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende Bedrijven is eind 2011 opgericht door FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en Nevedi.

Een werkgroep van Nevedi heeft een databank van
grondstoffen opgesteld om de stofexplosierisico’s
in kaart te brengen. Diervoederfabrikanten kunnen
deze informatie gebruiken bij hun risicoanalyse.

De Werkvloer wordt sinds 2003 uitgegeven en verschijnt vier keer per jaar. U kunt de Werkvloer digitaal ontvangen, stuur een e-mail naar de redactie
van Werkvloer via: info@graancao.nl. De volgende
editie zal dan digitaal verstuurd worden.

Redactie
De redactie bestaat uit Nurettin Altundal, Frans
van de Veen, Sjerp Holterman, Ed van Benthem,

Databank brengt explosierisico’s

Stefan van der Linden, Heleen van Weele en Gepke
Haringsma. Suggesties en ideeën voor de Werkvloer
kunt u per e-mail sturen naar: info@graancao.nl of

grondstoffen in beeld
n de vroege avond van 7 februari
2008 klonk er een explosie in de suikerraffinaderij van Imperial Sugar in
Port Wenthworth, Georgia in de Verenigde
Staten. De ontploffing veroorzaakte een serie
nieuwe explosies die de hele fabriek grotendeels in puin legde. Bij de ramp kwamen
veertien mensen om het leven en 42 medewerkers raakten gewond.
De ontploffing, zo bleek uit later onderzoek,
was veroorzaakt door een vonk in een afgesloten ruimte met een hoge concentratie
fijnstof. De stofdeeltjes waren zo klein, dat
ze gemakkelijk ontbrandden. Overal in de
fabriek had zich in de loop der tijd suikerstof
verzameld. Daardoor kwam er een kettingreactie op gang met fatale gevolgen.

I

Risico’s in kaart brengen
In de Europese Unie geeft de ATEX-richtlijn
regels om het explosiegevaar van brandbare
stoffen te beteugelen. Eén van de verplichtingen is dat werkgevers explosieveiligheidsdocumenten moeten opstellen en onderhouden. Ze moeten de risico’s in kaart brengen, een indeling in gevarenzones maken
en maatregelen nemen voor
een veilige werkomgeving.
“Het begint bij een goede
risicoanalyse”, zegt Klaas Lok,
veiligheidsfunctionaris bij
Agrifirm in Meppel en lid van
de werkgroep Grondstoffendatabank van Nevedi. “Daarvoor moet je weten uit welke stoffen je
grondstoffen bestaan en wat de eigenschappen zijn. Hoe brandbaar is een stof? Hoeveel
energie is er nodig om die stof tot ontbranding te laten komen?”
Iedere diervoederfabrikant moet over een
databank kunnen beschikken waarin de
explosie-eigenschappen van grondstoffen
zijn opgenomen. Voor individuele bedrijven
is het moeilijk om deze samen te stellen.
Daarom heeft Nevedi een werkgroep van
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specialisten uit de branche bijeengebracht.
Zij verzamelen gegevens en maken deze
informatie in een goede, centrale databank
toegankelijk voor alle leden van de brancheorganisatie.

Redelijk compleet beeld
“We hebben uit diverse bronnen informatie
gehaald”, vertelt Klaas. “We hebben bij leveranciers informatie opgevraagd, zijn in de
literatuur gedoken en we hebben gebruik
gemaakt van informatie die het voormalige
Productschap Diervoeder al had verzameld.
Verder hebben leden van Nevedi gegevens
gedeeld die ze al hadden. Zo hebben we een
redelijk compleet beeld gekregen.”
De databank ondergaat op dit
moment een laatste controleronde. Daarna komt
hij via internet beschikbaar voor leden van
Nevedi. “We zullen de
databank ook up-to-date
houden”, belooft Klaas.
“Soms veranderen eigenschappen en sommige
informatie is
nog niet helemaal volledig.
Het is een
dynamisch
document.”
Met de grondstoffendatabank
kunnen bedrijven serieus
werk maken om gericht
en preventief de veiligheid van medewerkers
verder te vergroten. “Als je
de risico’s kent, kun je
maatregelen nemen. Simpel gezegd: hou de fabriek
schoon, zorg dat er weinig
stof is, en beveilig de boel
als er risico’s zijn.”

‘Hou de
fabriek
schoon’
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via telefoonnummer: 085 773 19 77. Ook voor vragen
kunt u contact opnemen met de redactie van de

Nurettin Altundal, FNV,
0495 43 31 58, n.altundal@bg.fnv.nl

Frans van de Veen, CNV Vakmensen,
076 572 46 70, f.veen@cnvvakmensen.nl

Sjerp Holterman, De Unie,
06 52 52 20 30, sjerp.holterman@unie.nl

Heleen van Weele, Nevedi,
085 773 19 77, vanweele@nevedi.nl

Gepke Haringsma, Nevedi Services BV
085 773 19 73, haringsma@nevediservices.nl
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