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Let op: uw pensioenregeling verandert 2015

Boord-boord verladen

Anika van der Putten

Nevedi Academy

Snelle en kostenbesparende
overslag van schip naar schip
Aan de Merwedestraat in Oss staat de indrukwekkende op- en overslagcentrale voor veevoedergrondstoffen van Bracofeed Storage. Het bedrijf
verzorgt de op- en overslag van granen en eiwitten voor mengvoederen handelsbedrijven. Sinds kort is hier ook verlading mogelijk van schip
naar schip. Dat creëert flexibiliteit en scheelt tijd en geld.

aarlijks wordt hier ruim 220.000 ton aan granen
en andere veevoedergrondstoffen op- en overgeslagen. De zes zeventien meter hoge silo’s zijn
goed voor een opslagcapaciteit van 10.000 ton
graan, de vlakloods voor nog eens 10.000 ton eiwitrijke
grondstoffen. Het op- en overslagcomplex is dusdanig ingericht dat het transport van hoogwaardige graan- en eiwitproducten naar mengvoederfabrieken vlot verloopt. Vervolgtransport kan plaatsvinden met vrachtwagens of per schip.
Doordat het complex direct aan diep vaarwater ligt, kunnen
ook de grootste binnenvaartschepen hier lossen en laden.

J

Boord-boord verladen

“Tot voor kort kon er maar één schip tegelijk aanmeren om
te lossen”, vertelt manager Logistiek Frank Waijers. “Dus als
grondstoffen vanuit een schip verder getransporteerd moesten worden, dan moesten we de lading eerst opslaan in de
silo’s. Daarna kon het geloste schip ruimte maken voor het
schip dat geladen moest worden, en het vervolgtransport
zou verzorgen. Maar sinds kort is de installatie op de kade
versterkt, vergroot en uitgebreid met een uitschuifbare band
met een maximale lengte van zeventien meter, waardoor we
direct van het ene naar het andere schip kunnen overladen.
Volledig automatisch, betrouwbaar en simpel. Boord-boordverladen heet dat.”

‘We kunnen de
logistiek nu zo optimaal
mogelijk inrichten’
Optimalisatie

Waijers is laaiend enthousiast over deze nieuwe boord-boord
faciliteit. “Hierdoor kunnen we de logistiek zo efficiënt mogelijk inrichten.” Traders en inkopers zijn continue bezig om de
inkoop van grondstoffen te optimaliseren. Ze proberen grondstofpartijen in te kopen tegen zo gunstig mogelijke prijzen.
“Stel dat traders 3.000 ton gerst in Frankrijk aantreffen”,
stelt Waijers als voorbeeld. “De prijs is goed dus ze willen
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kopen. Dan transporteren we deze grondstof via de grote
rivieren hier naartoe. Eén schip redt het wel om in één keer
die 3.000 ton graan naar Oss te vervoeren. Ter vergelijking:
dat zijn zo’n 100 vrachtwagens. Eenmaal in Oss kunnen we
de lading direct van het ene schip overladen in een tweede
schip voor vervolgtransport. Dat kan een kleiner binnenvaartschip zijn. Tegelijkertijd kan een deel in opslag.”
De voordelen zijn overduidelijk. “Deze werkwijze is doeltreffender, flexibeler en het scheelt in de kosten. Omdat de
marges in de industrie momenteel flinterdun zijn, is kostprijsverlaging essentieel”, benadrukt Waijers. Overigens tonen
andere bedrijven in de diervoederindustrie ook al interesse in
het boord-boordsysteem. “Ze komen kijken hoe het werkt.
We proberen onze ideeën dan ook te vermarkten.”

Ĳkmeester

Bij Bracofeed Storage werken vijf mensen. Dat komt omdat
het los- en laadtraject praktisch volledig geautomatiseerd is.
“We zijn allen betrokken geweest bij de ontwikkeling van het
boord-boordverladen”, vervolgt Waijers. “Een collega is opgeleid tot ijkmeester. Want als je een bepaalde hoeveelheid
grondstoffen moet overslaan, dan kun je dat door het ontbreken van die tussentijdse opslag niet makkelijk wegen. Aan de
hand van het bepalen van de diepteligging van het schip kan
de ijkmeester dan bepalen hoeveel gewicht is gelost.”

Wat doet Bracofeed?

Bracofeed Storage en Bracofeed Trading zĳn twee dochterondernemingen van Boerenbond Deurne. In Oss staat de
in 2009 geopende op- en overslagterminal voor veevoedergrondstoffen van Bracofeed Storage. Bracofeed Trading is
het internationale inkoop- en handelsbedrĳf in gecertiﬁceerde diervoedergrondstoffen als granen en midproteïns.

Controle

Frank Waijers

De voornaamste klanten
van Bracofeed zijn mengvoerbedrijven en handelsondernemingen die
handelen in grondstoffen. Die handelsbedrijven
kopen grondstoffen in
tegen bepaalde voorwaarden. Waijers legt uit: “Zo kunnen ze bepalen dat het
vochtpercentage van het product maximaal 15% mag zijn.
Omdat wij de goederen ontvangen, doen wij ook die eerste controle. Dat is een extra dienst richting klant. Ook
controleren we de ladingspapieren. Voldoet het product
en de papieren dan starten we met lossen, nemen het in
en slaan het op of over. Na inname worden de grondstoffen gereinigd en gaan ze langs een magneet. Eventueel
kunnen we, als de klant dat wenst, het product vermalen
in een hamermolen. Daarna wordt het opgeslagen en leveren we op het afgesproken tijdstip weer uit aan onze
klanten. Over de weg of over het water.”
Meer weten over boord-boord verladen of Bracofeed?
Stuur Frank Waijers een e-mail en stel je vraag:
fwaijers@bracofeed.nl

Veilig werken bij Bracofeed

Arbo staat hoog in het vaandel bĳ Bracofeed. “Samen denken we voortdurend na hoe we zo veilig mogelĳk werken”,
aldus Waĳers. “Eén keer in de vier jaar voeren we een RI&E
uit. Maar komen we in de dagelĳkse werkomgeving een
knelpunt tegen, dan pakken we dat direct op. Zo zagen we
laatst dat de reling van de hĳsluiken in de fabriek niet goed
aansloot. Stel dat je uitglĳdt op een naastgelegen trap, dan
kun je onder de reling doorglĳden en val je. Dat hebben we
aangepast. Ook als het gaat om stofvrĳ werken, gebruiken
we bĳ het beladen van schepen en vrachtwagens een verladingshopper. Deze hopper zorgt voor een gesloten stroom
waardoor we de stofproductie minimaliseren. Verder hebben we reddingsvesten klaarliggen voor het geval iemand
onverhoopt in het water belandt. Ook stellen we riskante
werkzaamheden uit tot de mensen van de dagdienst aanwezig zĳn. Als er dan wat gebeurt is er altĳd iemand die de
alarmcentrale kan waarschuwen. Daarbĳ zĳn drie van de vĳf
medewerkers opgeleid tot BHV’er.”
Wat staat er in de RI&E?
Kĳk op www.graancao.nl/arbo/ri-en-e/
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Trots op
Wie?

Anika van der Putten

Functie?

Laborante bĳ Nutricontrol van Agriﬁrm

En ook?

Brandweervrouw bĳ Agriﬁrm én voor de
gemeente Veghel

‘Met prio 1 in de ho
Wat doe je?

“Ik werk op de logistieke afdeling van Nutricontrol. Hier zet
ik de binnenkomende monsters van onder meer kippenmest
of vlees in het systeem. Ook ben ik brandweerchauffeuse bij
Agrifirm en voor de gemeentebrandweer Veghel. Eigenlijk
ben ik continue stand by voor grote branden. Mijn auto staat
daarom altijd met de neus de goede kant voor de kortste
route naar de kazerne.”

Waarom de brandweer?

“Dat kwam door een Agrifirm-collega die bij de bedrijfsbrandweer zat. Een jaar of tien geleden rende zij bij een alarm de
deur uit. Toen dacht ik: dat wil ik ook! Even later zochten ze
bij de bedrijfsbrandweer collega’s en heb ik me aangemeld.
Kort daarop ook bij de gemeente Veghel. Ik heb de opleiding
gedaan, was drie jaar brandwacht en nu ben ik chauffeuse.”

Hoe verdeel je je werkzaamheden?

Bij Nutricontrol werk ik 24 uur per week. Voor de bedrijfsbrandweer ben ik 24/7 oproepbaar, bijvoorbeeld voor het
blussen van silo- of koelerbranden. Bij de gemeentebrandweer ben ik een week op en een week af. Het aantal oproepen varieert. Soms nul, soms negen keer per dienst. Dan kan
het gaan om bluswerk of het uit de sloot halen van dieren.
Maar ook om verongelukte auto’s met beknelde passagiers.
Dat zijn geen kleine dingen.”

Waar ben je trots op?

“Op mijn chauffeursdiploma. Hierdoor kan ik met prio 1 door
het verkeer rijden: echt stoer. Vooral met een hoogwerker.
Wat ik ook heel leuk vind zijn de brandweerwedstrijden. Met
de Agrifirm bedrijfsbrandweer en de brandweer Veghel doen
we elk jaar mee. Bij zo’n wedstrijd moet je uit een brandend
pand zo snel en veilig mogelijk slachtoffers redden én de
brand blussen. We proberen altijd een ronde verder te komen
en dat lukt aardig.”
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De nostalgische koeken
van Arie Blok
Familiebedrijf Arie Blok, dat dit jaar 175 jaar bestaat, is de enige diervoeder producent in
West-Europa die nog diervoederkoeken perst. Daar is directeur Henk Blok best trots op.
“Wij zijn dan ook geen standaard bedrijf.”

“A

blijven wij ze maken. De koeken zijn vooral
lleen wij hebben én houden nog
bedoeld voor hobbydieren die burgers
twee koekenpersen in bedrijf”, aldus
houden, zoals paarden, koeien en konijnen.
een tevreden Blok. Voorheen werden
Ook kinderboerderijen voeren koeken. Net
diervoederkoeken massaal door anals dierentuinen. We voeren alles: van muis
dere diervoederbedrijven gemaakt,
tot olifant.”
ook in omringende landen. Maar
die zijn hiermee in de loop der
tijd gestopt. Blok: “Wij merLokkoekje van vroeger
ken dat de vraag naar
De eerste diervoederkoeken maakte Arie
koeken stabiel blijft.
Blok in de jaren twintig van de vorige eeuw.
Ondanks dat ze relaDe koeken werden gemaakt als compleet
tief duur zijn om
voer voor paarden en rundvee. Tot dan toe
te produceren.
kregen paarden en rundvee vooral meel geInpakmachine Koekenpers
Een deel van
voerd. “Ik weet dat er toen elke zaterdag
jaren vijftig
onze proeen vrachtwagentje langs de schillen-,
ductie wordt onder een
groente- en melkboeren in en om Utrecht ging om daar de paarprivate label verkocht.
denkoeken te venten”, vertelt Blok. “Die hadden allemaal een
Zolang klanten ernaar vragen
paard om hun kar met goederen te trekken. En boeren namen
en de prijs willen betalen,
koeken mee naar de wei om koeien te lokken die gemolken

‘We voeren alles:
van muis tot olifant’
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oh zit
dat zo
Henk Blok (links) en Andre van Eijk

moesten worden. Daarom heet het ook wel het lokkoekje.
Vooral oudere boeren gebruiken ze nu nog. Soms om de
beesten wat extra’s te geven als ze niet helemaal fit zijn
en apart staan. Dan is zo’n koek een lekkernij.”

Waar zijn koeken van gemaakt?
De koeken worden gemaakt van diervoedergrondstoffen,
mineralen en vitaminen. “Dit mengen we en dan voegen
we er melasse aan toe om het te binden”, legt Blok uit.
“Vervolgens wordt de substantie zo’n twintig minuten gemengd in de rijpketel. Onder die ketel staan de hydraulische persen waarmee we plaatkoeken van 13 cm breed, 30
cm lang en 2 cm dik persen. Met stempels slaan we inkepingen aan boven- en onderkant waardoor ze makkelijk te
breken zijn in kleinere porties. Afhankelijk van de gewenste portiegrootte kun je dan één, twee of drie stukjes
afbreken en voeren. Vervolgens gaat de koek via de band
naar de inpakmachine waar de koek wordt verpakt.”

Inzichten veranderen
In de loop van de tijd zijn de inzichten over voeding en gezondheid ook voor dieren veranderd. “Daar hebben we de
samenstelling van de koeken op aangepast. Zeker op het
gebied van het toevoegen van mineralen en vitaminen.
Maar ook de ontwikkeling van de prijs voor grondstoffen
kon en kan een reden zijn om de samenstelling aan te
passen”, besluit Blok.

Wat doet Arie Blok?
Arie Blok is een familiebedrijf dat in 1839 in Woerden
begon als handel in granen en graanproducten. Rond
1900 ontwikkelde het bedrijf zich tot mengvoederproducent. In 1976 werd een nieuwe graanverwerkende fabriek
geopend. Sindsdien is Arie Blok één van de grotere graanverwerkende bedrijven in Nederland. Naast specialistische voeders voor professionele toepassing zoals
rundvee, varkens en pluimvee, is later een uitgebreid
assortiment hobbyvoeders ontwikkeld. Arie Blok Animal
Nutrition brengt deze producten op de markt onder de
merknamen HippoStar, Kasper Faunafood, Canex
Dynamic, Hope Farms en Arie Blok Graanproducten.

Wat doet Nevedi
Academy?
Goed opgeleide en bijgeschoolde medewerkers zijn een aanwinst voor een bedrijf.
Door leervragen uit de sector te verzamelen, kan Nevedi Academy opleidingenop-maat selecteren, organiseren en zonodig
ontwikkelen. Zo helpen we medewerkers
én bedrijven (internationaal) door te
groeien. Tegelijk zorgt dit voor aantrekkingskracht op potentiële werknemers.

B

egin 2013 zijn we van start gegaan met een
BBL 3-opleiding voor ervaren procesoperators. Hierbij komen procesoperators uit
verschillende bedrijven samen om van elkaar te leren.
Zowel in de ‘school’-banken als op de werkvloer.
Doel hiervan is om, naast de erkenning van verworven
competenties (EVC), door extra scholing een echt
BBL3-niveau diploma te verkrijgen. De opleiding
duurt anderhalf tot twee jaar.

Nieuw: Energie
Zuinig Produceren
Meer opleidingen
Begin 2014 gaven de bij ons aangesloten bedrijven
aan de Academy uit te willen breiden met meer opleidingen waar in het werkveld echt behoefte aan is.
Inmiddels is daar de opleiding voor Energie Zuinig
Produceren bij gekomen. Die wordt via onze opleidingspartners HAS Bedrijfsopleidingen verzorgd. Net
als de opleiding voor grondstoffenkennis, via onze opleidingspartners PTC+ en Schothorst Feed Research.

Meer weten?
Alle informatie is te vinden op
https://www.nevedi.nl/academy/nevedi-academy/.
Heb je specifieke verzoeken rondom opleidingen op
brancheniveau, neem dan contact op met Heleen
van Weele van Nevedi via vanweele@nevedi.nl.
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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

De pensioenregeling van het Molenaarspensioenfonds
wijzigt per 2015. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. We hebben de belangrijkste veranderingen
op een rij gezet.

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, Ed van Benthem,
Stefan van der Linden, Heleen van Weele en Gepke

Let op: uw pensioenregeling

verandert
e overheid heeft het fiscale kader
voor pensioenen aangepast. Doel
hiervan is om de pensioenpremies
te verlagen en daarmee meer inkomsten uit
de belastingen te halen. Het betekent dat de
pensioenregeling voor de graanbe- en verwerkende industrie wijzigt. De betrokken
sociale partners, vakbonden en werkgevers,
hebben overlegd over de aanstaande veranderingen.

D

a De franchise gaat omlaag
b Het opbouwpercentage gaat omlaag
c De premie gaat omlaag
a De franchise gaat omlaag

De franchise daalt van € 12.898,- naar
€ 12.552,- (niveau 2014). Dit bedrag wordt in
2015 nog een keer aangepast.
De franchise is dat deel van het salaris waar
geen premie over wordt betaald. Hierover
bouwt een werknemer dus ook geen pensioen op. De reden hiervoor is dat iemand
naast de pensioenuitkering ook een AOWuitkering krijgt.
Voorbeeld:
Paul verdient jaarlijks
€ 25.000,- bruto.
De franchise is € 12.552,-.
Het salaris € 25.000,- minus
de franchise € 12.552,- is
€ 12.448,-. Paul bouwt door
de verandering dus niet over
€ 12.898,- pensioen op, maar
over € 12.448,- . Dit heet ook
wel de pensioengrondslag.
a Het opbouwpercentage
gaat omlaag
Het opbouwpercentage is het
percentage dat iemand jaarlijks aan pensioen opbouwt.
Het gaat omlaag van 2% naar
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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.

1,875%. Een hoger percentage is niet meer
toegestaan.
Voorbeeld:
Paul bouwt pensioen op over € 12.448,-.
Jaarlijks bouwt hij hierover 1,875%
pensioen op.
Met de nieuwe regeling is dat 1,875% van
€ 12.448,-: € 233,40 pensioenopbouw per jaar.
a

Wat wordt anders?

Haringsma. Suggesties en ideeën voor de Werkvloer

De premie gaat omlaag

De werkgever én de werknemer betalen ieder
een deel van de pensioenpremie. Het deel dat
de werkgever betaalt is en blijft 12,70%.
Het deel dat de werknemer betaalt gaat
omlaag van 15,22% naar 15,01%.
Hierdoor houdt hij dus nu
meer salaris over.

Meer weten?
Kijk op www.molenaarspensioenfonds.nl
of neem contact op via
088 – 008 40 26.

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

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

Teksten
Intervolvement Communications BV

Wat doet de
Stichting Molenaarspensioenfonds?
De Stichting Molenaarspensioenfonds verzorgt voor de sector van
de Graanbe- en verwerkende industrie de uitvoering van het pensioenreglement en het beheer
van de pensioengelden. Dat doet
het fonds voor alle werknemers
en gepensioneerden die hierbij
aangesloten zijn of waren. Ook
geeft het pensioenfonds advies
en voorlichting over regelingen
en pensioenen.

Foto’s
Fons van Bindsbergen
Vormgeving
Van Bindsbergen Visser
Drukwerk
MarcelisDékavé
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