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n de nachtdienst werk ik met maar één collega”,

vertelt Jan van Niejenhuis, BHV’er en allround

 operator mengvoeder bij Agrifirm Feed in Drach-

ten. “Wij zijn dan de enigen in het gebouw. Dan is

het prettig te weten dat er iemand in de buurt is die weet

wat te doen als één van ons iets overkomt.” Jan werkt al 40

jaar bij Agrifirm en het gebeurt regelmatig dat een beroep

wordt  gedaan op zijn kennis van calamiteitenbestrijding.

Stofexplosie
Zo waren er in 2010, tijdens een nachtdienst (er werd nor-

maal productie gedraaid), twee monteurs bezig met slijp-

werkzaamheden in de hoofdmixer. De binnenwand moest

worden vervangen. Jan: “Hoewel we er alles aan doen om de

werkruimte altijd stofvrij te houden, is er toch ergens een heel

klein beetje stof in de slijpvonken terecht gekomen. Hierdoor

ontstond een stofexplosie, waarbij de twee monteurs gewond

raakten. Beiden zijn uit zichzelf naar beneden gegaan. Een

van de monteurs melde zich in de regelkamer en vertelde in

het kort wat er was gebeurd. Hij zei dat zijn collega er veel

erger aan toe was dan hij. Ik heb direct de hulpdiensten

 gebeld, terwijl mijn collega de

wond de andere monteur ver-

zorgde en verbond. Als BHV’ers

zorgden we voor het vrijhouden

van de weg voor de hulpdien-

sten en leverden we hand- en

spandiensten. Later hoorden we

dat de monteur twee weken in

een brandwondencentrum heeft

gelegen. Zo’n gebeurtenis blijft

je wel bij, want het had ook

 anders af kunnen lopen. In Duitsland zijn bij een stofexplosie

verschillende mensen omgekomen. Je ziet dus hoe belangrijk

het is om te weten wat je moet doen in geval van nood.”

Training
Agrifirm heeft van oudsher bedrijfshulpverlening hoog in het

vaandel staan. Helemaal zeker is het niet, maar vermoedelijk

komt dat mede (naast de huidige wet- en regelgeving) door-

dat een voorganger van het bedrijf in het verleden volledig

door brand werd verwoest. Zo krijgen alle  productiemede -

werkers als ze voor Agrifirm Feed gaan werken een BHV-

 basistraining. Tijdens die basistraining leren medewerkers hoe

ze beginnende branden kunnen bestrijden, hoe ze moeten

reanimeren en een aed-apparaat moeten gebruiken, hoe ze

bij kleine ongevallen het slachtoffer vervoersklaar kunnen

maken en hoe ze bij calamiteiten een ontruiming effectief

kunnen laten verlopen. Deze training duurt vier dagdelen 

en sluit af met een toetsing. BHV’ers kunnen er na de  basis -

training voor kiezen zich te specialiseren in brandbestrijding,

ademluchttraining of eerste hulpverlening. Dit is ook afhan ke-

lijk van de BHV-organisatie waar men werkzaam is. Ze volgen

dan een aanvullende training.

Oplossingsgericht
Op de twee grootste locaties van Agrifirm Feed in Oss en

Veghel is een bedrijfsbrandweer actief. Manager BHV en com-

mandant van de bedrijfsbrandweer is William van Zutphen.

“BHV’ers hebben oog voor de veiligheid van medewerkers,

want iedereen wil na een dag werken weer gezond naar huis”,

stelt William. “Tegelijk zijn wij beter op de hoogte van de in-

dustriële bedrijfsprocessen dan de reguliere brandweer en

kunnen daardoor sneller en gerichter een probleem of inci-

dent oplossen. Dat is goed voor de continuïteit van het be-

drijf, want dan wordt de productie niet te lang stilgelegd. 

We stemmen de opleiding en materiaal gericht af op de

 risico’s binnen de bedrijven.” Dit jaar moest de bedrijfsbrand-

weer al zes keer uitrukken voor een legitieme hulpvraag. 
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Bedrijven zijn door de Arbowet verplicht om bedrijfshulpverleners 

-BHV’ers- aan te stellen. Of het nu gaat om het verbinden van een

snee in een vinger, reanimatie bij een hartstilstand of het blussen van

een smeulbrand: een BHV’er is als eerste ter plaatse en opgeleid om

adequaat in te grijpen.

BHV’ers hebben oog voor    
Goed dat er mensen zijn die weten wat ze moeten doen in geval van nood

‘‘I
‘Als er iets gebeurt, 

dan moet je weten wat 
je moet doen’



Onnodige schade
Een, niet onbelangrijke, derde reden om BHV binnen een be-

drijf op orde te hebben is de terugtrekkende overheid. “Zo is

de reguliere brandweer terughoudend met het uitvoeren van

een binnenaanval bij industriële objecten”, legt William uit.

“De bedrijfsbrandweer doet dit wel. Hierdoor kunnen we veel

onnodige schade aan machines, bijvoorbeeld door bovenma-

tig watergebruik, voorkomen en beperken. Pas geleden brak

er een silobrand uit door een aanlopende transportband. Met

water blussen, wat de reguliere brandweer zou doen, doen

we niet. Graan neemt namelijk heel veel water op waardoor

het enorm uitzet en de silo kan barsten. Wij dekken de silo af

met schuim en meten steeds de CO-waarden om te checken

of het schuimdeken nog intact is. Zo verstikken we de brand

en draaien de silo gecontroleerd leeg. Dat kan zomaar 6, 7

uur duren. Op deze manier beperken we de schade zoveel

mogelijk. Tijdens een inzet kunnen de andere lijnen gewoon

doordraaien en wordt de productie niet te lang opgehouden.

Ook verrichten we als bedrijfsbrandweer weer schadeherstel-

lende werkzaamheden om de productie zo snel mogelijk op

gang te helpen. Dat zou de gewone brandweer ook niet

doen.” 

Herhaling
Als BHV’er moet je om de twee jaar een dag op herhalings-

oefening. Dit is een wettelijke verplichting en bedoeld om de

kennis op te frissen en bij te spijkeren. Als Agrifim gaan we

voor leverbetrouwbaarheid, imago, continuïteit en door

 verzekeringseisen iets verder dan wat de overheid van ons

eist. Ook houdt Agrifirm Feed regelmatig bedrijfsgerichte

BHV-oefeningen. William: “We hebben een aantal scenario’s

van calamiteiten waar we onze oefeningen op baseren. Als er

op een van onze locaties ongevallen of incidenten gebeuren,

dan word ik daarvan op de hoogte gesteld. Het is dan mijn

taak de oorzaak te achterhalen en de situatie te onderzoeken.

 Tegelijk kijk ik of dit ook op andere locaties kan gebeuren en

neem zo nodig preventieve maatregelen. 

Bewustwording
“Als er iets gebeurt, dan moet je weten wat je moet doen

zodat je een mogelijk slachtoffer spoedig helpt, je eigen

 veiligheid staat altijd voor op.”, benadrukt Jan tot slot. “Be-

drijven moeten investeren in de bewustwording van mensen

als het gaat om het nut van BHV. Ook om incidenten te kun-

nen voorkomen. BHV is voor mij een belangrijk onderdeel 

van het dagelijks functioneren.”
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    veiligheid en continuïteit 
              

In de Arbowet staat dat bedrĳven verplicht zĳn om

maatregelen te nemen op het gebied van bedrĳfs-

hulpverlening. Hierbĳ moet rekening worden gehou-

den met de grootte van het bedrĳf en de risico’s die

bĳ het bedrĳf horen. Omdat die factoren altĳd varië-

ren, is het aantal BHV’ers niet wettelĳk vastgelegd.

foto links: Jan van Niejenhuis

foto midden: de BHV’ers van Agrifirm Feed 

uit Oss, Veghel en Wanssum op oefening

foto rechts: William van Zutphen



Wie? 
Henk Wentink

Functie?
Werkte tot augustus 2011 als administrateur bĳ 
Coops Mengvoeders

En ook?
Al 16 jaar mede-eigenaar van minicamping 
De Veldhoek

Waarom een eigen camping naast je baan?
“Ik heb 45½ jaar fulltime gewerkt bij Coops Mengvoeders.

Samen met twee parttime-collega’s deden we de volledige ad-

ministratie. Vanaf de bestelling van de boer tot aan het aanleve-

ren van de gegevens voor de accountant. Ik woon al 40 jaar op

een verbouwde boerderij in de Achterhoek met een  stuk grond

eromheen. Regelmatig kregen we van omwonenden de vraag

of ze die grond konden gebruiken om bijvoorbeeld koeien op

te laten lopen. Mijn vrouw en ik bedachten dat we er zelf maar

iets mee moesten doen. En zo ontstond het idee voor een kam-

peerterrein. We zijn begonnen met 15 standplaatsen en zijn

gaandeweg uitgebreid naar 25 plaatsen. In de zomer en met de

feestdagen hebben we een uitstekende bezetting.”

In hoeverre viel je baan te combineren met de
camping?
“Toen ik nog in dienst was van Coops, werkte ik vijf dagen. Mijn

vrouw runde overdag de camping en combineerde dat met de

opvoeding van drie kinderen en het verzorgen van het vee. Ik

vind het heel knap dat ze dat zo goed regelde. ’s Avonds en in

de weekenden sprong ik bij en deed ik de administratie van de

camping. Natuurlijk maakte ik dan lange dagen. Maar weet je,

je bent lekker buiten en eigen baas, dus een zware opgave was

het niet. Nu ik met pensioen ben, heb ik natuurlijk meer tijd om

me met de camping te bemoeien. En dat vind ik heerlijk. 

De camping is mijn grootste hobby.”

Waar word je blij van?
“Gasten komen uit alle delen van het land. Het leuke is dat je

echt verschil ziet tussen mensen.  Zo is een Groninger beschei-

den en een Noord-Hollander directer. Toch komt iedereen met

hetzelfde doel: genieten van de rust en de natuur. Regelmatig

ga ik met gasten mee op een fietstocht zoals ‘Fiets de Boer op’

waarbij mensen écht kennismaken met het agrarische land. Ik

geniet ontzettend van dat persoonlijke contact met de gasten.”

Zelf op de camping van Henk en zijn vrouw staan? 

Kijk op www.veldhoek.com.

Trots op

‘Mijn werk is mijn  
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    grootste hobby’
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oms verandert er iets in een werksituatie. Iemand gaat
 bijvoorbeeld minder werken of krijgt een nieuwe baan.
Dat kan ervoor zorgen dat de pensioenopbouw verandert. 

Een werknemer gaat meer of juist  minder
werken

Iedere maand zetten de werkgever en de werknemer samen een
bedrag opzij voor het pensioen. De hoogte van dit bedrag wordt
bepaald door het loon van de werknemer. Als hij meer of minder
werkt, verandert zijn loon en dus ook zijn pensioenopbouw. 

Als u meer uren gaat werken
Dan bouwt u over die uren ook pensioen op. Dus uw  pensioen -
opbouw wordt hoger. Bijvoorbeeld: u werkte eerst 32 uur. Nu
werkt u 36 uur. U werkt dan 4 uur meer. Over die 4 uur bouwt u
ook pensioen op. Dat geldt voor zowel het ouderdomspensioen
als het partnerpensioen.

Wanneer u minder uren gaat werken
Uw loon is dan lager. Daardoor wordt minder pensioen  op -

gebouwd. Ook hier geldt dat voor het ouderdomspensioen én
voor het partnerpensioen.

Een andere baan kan gevolgen hebben
voor het pensioen

Er zijn 3 situaties mogelijk: 

• De werknemer krijgt een nieuwe baan bij een werkgever 
die óók bij het Molenaarspensioenfonds is aangesloten.

• De werknemer krijgt een nieuwe baan bij een werkgever 
die niet aangesloten is bij het Molenaarspensioenfonds.

• De werknemer krijgt een nieuwe baan bij een werkgever 
die niet aangesloten is bij het Molenaarspensioenfonds. 
Die  werkgever kent geen pensioenopbouw. De werknemer 
kan dan  vrijwillig pensioen op blijven bouwen bij het
 Molenaars pensioenfonds. 

Het Molenaarspensioenfonds heeft onder-
zocht hoe  werknemers en gepensioneerden
denken over zaken rondom hun pensioen.
Op molenaarspensioenfonds.nl leest u
meer over de uitslag. 

Gevolgen pensioenopbouw bij
veranderende werksituatie

De Stichting Molenaarspensioenfonds verzorgt de voor de sector van de Graanbe- en verwerkende  

industrie de uitvoering van het pensioenreglement en het beheren van de pensioengelden. Dat doet

het voor alle werknemers en gepensioneerden die aangesloten zijn of waren bij het pensioenfonds.

Ook zorgt het pensioenfonds voor voorlichting over de regelingen en adviseert over pensioenen. 

S

Afdeling Klant Contact Center van het Molenaarspensioenfonds



oh zit
dat zo

Plan je loopbaan, volg een 
opleiding of vraag een

EVC aan
Weet je dat er in de cao verschillende   mo gelijkheden 
zijn om je loopbaan uit te  stip pelen of opleidingen te
volgen? En ook al heb je geen diploma, dan kunnen
we je  werk ervaring aantoonbaar maken. Hierover

 hebben we afspraken gemaakt in de cao. 

o kun je een loopbaancheck doen, je persoonlijk ontwikke-
lingsbudget aanspreken of een EVC aanvragen. Dit geldt voor
alle werknemers in de diervoederindustrie. Het is belangrijk

om jezelf te blijven ontwikkelen. Dat je breed inzetbaar bent. En dat je
bij een  reorga nisatie makkelijker aan ander werk komt. Met de  subsidie -
regelingen kun jij je kansen op de arbeidsmarkt vergroten.  

Loopbaancheck
Aan de hand van scans, tests of gesprekken met een extern begeleider
krijg je een beter beeld van de kwaliteiten die je een werkgever hebt te
bieden. Ook kun je je wensen en mogelijkheden in kaart brengen als
het gaat om je huidige of een toekomstige baan. Je mag zelf weten 
waar en door wie je deze check laat uitvoeren. Je werkgever vergoedt
750 euro.

Persoonlijk Ontwikkelingsbudget
Ben jij niet meer happy met je baan? Of denk je dat je in de toekomst
iets heel anders wilt doen? Dan kun je aanspraak maken op het Per-
soonlijk Opleidingsbudget (POB). Wil je een opleiding volgen buiten
je huidige vak, dan is een budget van 1000 euro per twee jaar beschik-
baar. Dit is ook in delen opneembaar. Kost je opleiding meer, dan be-
taal je de rest zelf bij. Het is immers een investering in jezelf. 

Erkenning Verworven Competenties
Dit wordt ook wel het ErVaringsCertificaat genoemd. Hiermee kun je
laten zien welke competenties je hebt gekregen door je (mogelijk jaren-
lange) werkervaring. En op welk niveau je deze uitoefent. Je kunt er
zelfs, met een aanvullende opleiding, een diploma voor krijgen. Een
EVC moet je samen met je leidinggevende opstellen. De aanvraag
wordt door een externe deskundige partij beoordeeld. 

Meer weten?
Kijk op de site www.graancao.nl onder ‘Opleidingen’. Hier vind je 
de aanvraagformulieren. Ook staan hier de voorwaarden waaraan je
moet voldoen, als je aanspraak wilt maken op een van de regelingen. 
Het Cao fonds beslist over de toekenning van je aanvraag.

Z
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Kijk op molenaarspensioenfonds.nl – Ik bouw
pensioen op – Mijn situatie verandert – Werk –
Van baan veranderen voor meer informatie. 

Werkloos

Als de werknemer zijn baan verliest, betaalt hij
geen pensioenpremie meer. En bouwt hij dus
geen pensioen meer op. Zijn opgebouwde  pen -
sioen blijft staan. Zodra hij met pensioen gaat,
krijgt hij een maandelijkse uitkering. 

Toch pensioen op blijven bouwen?
Vrijwillige pensioenopbouw kan maximaal 3 jaar
lang. De opbouw van het ouderdoms- en partner-
pensioen loopt dan vrijwillig door. De werknemer
betaalt de pensioenpremie dan volledig zelf. Het
Molenaarspensioenfonds heeft hiervoor  schrif -
telijk verzoek nodig. Dat moet binnen 3 maanden
na het beëindigen van de deelname aan de  pen -
sioenregeling. 

Meedenken over de communicatie van
het Molenaarspensioenfonds? 
Kijk op: molenaars pensioenfonds.nl –
Geef uw mening!

Tamara Warlich, Communicatieadviseur 

Pensioencommunicatie bij Syntrus Achmea



Eind juni bereikten werknemers en werkgevers, 
na moeizame onderhandelingen, een akkoord over 
de nieuwe cao voor de graanbe- en verwerkende
 industrie. De belangrijkste afspraken: de lonen stijgen
2%, het persoonlijk ontwikkelingsbudget is verhoogd
naar 1000 euro per twee jaar en er zijn afspraken
 gemaakt over een nieuwe pensioenopbouwregeling.

Looptijd
De nieuwe cao gaat in op 1 april 2014 en loopt
tot 31 maart 2015. 

Loon
Stijgt met 2%.

Jeugdlonen
De leeftijdsschaal voor 16- en 17-jarigen wordt
geschrapt uit de cao. Voor winkelpersoneel
wordt deze schaal wel gehandhaafd.

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Werknemers die vallen onder de cao hebben
het recht op een persoonlijk ontwikkelings-
budget van ¤ 1000,- per twee jaar. Het budget
kan verspreid of in gedeelten worden opge-
nomen. Doel ervan is om de arbeidsmarktpo-
sitie van medewerkers te verbeteren door het
volgen van opleidingen. Het gaat dan om op-
leidingen die niet-functiegebonden zijn. De
werkgever informeert medewerkers hierover. 

Pensioen 
De huidige pensioenregeling moet worden
aangepast aan de gewijzigde fiscale regelin-
gen. Per 1 januari 2015 wordt de pensioenop-
bouw gewijzigd in 1,875% pensioenopbouw
over de pensioengrondslag. Dit was 2%. De
franchise, het bedrag waar u geen pensioen
over opbouwt, is verlaagd en vastgesteld op 
¤ 12.552,- (niveau 2014). Werknemers gaan
hierdoor iets minder en werkgevers iets meer
premie betalen.

Wajong 
Tijdens de looptijd van de cao blijft het voor-
nemen staan om voor vijf Wajongeren binnen
de sector een arbeidsplaats te vinden. De or-
ganisatie van de plaatsing wordt samen met
de cao-partijen geregeld.  

Duurzame inzetbaarheid 
In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over
de voortzetting van de studie naar duurzame
inzetbaarheid van medewerkers in de
branche. Werkgevers en werknemers zijn het
erover eens dat werknemers in de branche
goed, gemotiveerd en naar vermogen moeten
kunnen werken. Onderwerpen zoals het her-
schikken van de extra leeftijdsvakantiedagen,
een overgangsregeling bij herschikking, een
80-90-100-regeling en eventuele andere op-
lossingsrichtingen komen bij de studie aan de
orde. De uitkomst van de studie heeft een
open karakter, dat wil zeggen dat partijen
niet op voorhand instemmen met de invoe-
ring van de uitkomst. 

Cao fonds
Vanaf 2015 komt er een
aparte cao voor het cao
fonds. De bedoeling hier-
van is dat door het alge-
meen bindend verklaren
van deze cao, door alle
werkgevers die hieronder
vallen een heffing zal
worden betaald. Deze
heffing komt in plaats
van de heffing voor het
programma Arbeid van
het op te heffen Product-
schap Diervoerder. 

Wie zaten er aan de
 onderhandelingstafel?
Namens de werknemers
waren dat FNV Bondge-
noten, CNV Vakmensen 
en De Unie. Nevedi zat er
namens de  werkgevers.
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De nieuwe cao:
dit hebben we afgesproken

Colofon
WERKVLOER
De Werkvloer is een uitgave van het Cao Fonds 
Graanbe- en verwerkende Bedrijven. Het Cao Fonds
Graanbe- en verwerkende Bedrijven is eind 2011
 opgericht door FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen,
De Unie en Nevedi. 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, Sjef Verheggen, Heleen van
Weele en Manou de Brouwer. Suggesties en ideeën
voor de Werkvloer kunt u per e-mail sturen naar:
info@graancao.nl of via telefoonnummer: 
085 773 19 77. Ook voor vragen kunt u contact
 opnemen met de redactie van de Werkvloer. 

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

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

Sjef Verheggen, De Unie, 
06 52 52 20 59, sjef.verheggen@unie.nl 

Heleen van Weele, Nevedi, 
085 773 19 77, vanweele@nevedi.nl 
Manou de Brouwer, Nevedi, 
085 773 19 77, debrouwer@nevedi.nl   
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