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Voorkom explosies

‘We laten jongeren zien
Besef jij je weleens hoe leuk en uitdagend werken in de diervoedersector is? Samen met je collega’s zorg je ervoor dat kippen, koeien

en varkens het beste voer krijgen. En omdat deze dieren uiteindelijk
worden geconsumeerd door mensen, help je dus ook mee aan de

voedselvoorziening voor mensen. Best bijzonder toch?

elke functie je ook hebt, elke dag zorgen jij en je
collega’s direct of indirect voor het beste voedsel
voor dieren. Hoe beter de diervoeding, hoe gezonder de dieren. Uiteindelijk is dat weer goed
voor mensen die vlees eten. Een uitdagende, maar mooie klus
voor onze sector. Want de vraag naar kwalitatief goed voedsel
blijft toenemen. Helemaal als je je realiseert dat de wereldbevolking in 2050 groeit naar 9 miljard mensen. En die
moeten allemaal worden gevoed.

W

Uitdagend vak

Reijer Oudendorp, Accountmanager bij Nuscience kan zich
dan ook geen betere baan bedenken. “Het is prachtig om aan
deze kringloop een bijdrage te leveren. Als niemand voor de
diervoeding zou zorgen, zou er al snel een tekort aan
voedsel voor mensen ontstaan. En bij de productie
ervan komen zoveel verschillende aspecten om de
hoek kijken. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met
techniek en biologie. En er komt ook een stukje
commercie bij. Het voedsel dat wordt geproduceerd,
moet immers wel betaalbaar zijn.”

Jonge werknemers aantrekken
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Minder vanzelfsprekend

Binnen boerenfamilies was het vroeger zo dat -meestal- de
oudste kinderen de boerderij van hun ouders overnamen.
De anderen kozen vaak voor een andere baan binnen de
agrarische sector. Bijvoorbeeld binnen de diervoederbranche.
Uit onderzoek blijkt echter dat er steeds minder boeren zijn.
Daardoor is er ook minder bedrijfsopvolging en is het bovendien niet meer vanzelfsprekend dat kinderen van boeren

‘De diervoedersector is
erg veelzijdig met
techniek en biologie’

Omdat er ook in de toekomst voldoende collega’s
moeten zijn, is het belangrijk om jongeren te laten
zien hoe mooi werken in de diervoedersector is. Oudendorp:
“Voor mijn werk bezoek ik regelmatig klanten. Dan zie ik dat
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de gemiddelde leeftijd van werknemers boven de 50 jaar ligt.
Wanneer deze collega’s over een aantal jaren met pensioen
gaan, moeten ze worden vervangen door jongere werknemers. We moeten er dus voor zorgen dat er voldoende jonge
gediplomeerde mensen bijkomen.”

kiezen voor een baan in de sector. Ook al hebben ze een
agrarische achtergrond.

hoe leuk ons vak is’

Uit andere hoeken

Cijfers van scholen laten dat ook zien. Oudendorp: “We zien
dat de achtergrond van studenten die kiezen voor een opleiding in de diervoedersector verandert. Had vroeger driekwart
van de studenten een link met de agrarische sector, nu is dat
nog maar een kwart. Verder zien we ook dat het totaal aantal
studenten dat kiest voor een opleiding in de branche ligt, is
afgenomen. We moeten ervoor zorgen dat dit aantal niet
verder daalt.”

Zo mooi is de diervoederbranche

Dat het aantal nieuwe jongeren in de branche daalt, heeft
volgens Oudendorp ook te maken met het imago. “De diervoedersector is de laatste jaren niet zo positief in het nieuws
geweest. Denk aan de plofkip en de kiloknaller. Jongeren pikken op wat er in de media verschijnt. Ook al is dat onterecht.
Daarom moeten we als tegenwicht jongeren vertellen hoe we
echt te werk gaan. Dat we duurzaam werken en dat we respectvol met dieren omgaan. En natuurlijk moeten we jongeren laten zien hoe mooi het is om te werken in de branche.”

Kansen in de hele branche

Volgens Oudendorp is er in de toekomst behoefte aan allerlei

Wat doet Young Feed Professionals
Young Feed Professionals is een actief netwerk van
jonge professionals in de diervoederindustrie.
Dit netwerk zorgt voor ondersteuning van deze jonge
vakgenoten. Als medewerker én als mens. Er zĳn al
diverse ontmoetingen georganiseerd door het bestuur. De leden komen uit verschillende takken van
de diervoederindustrie. Zĳ krĳgen zo de kans verder
te kĳken dan hun eigen bedrĳf en kunnen nieuwe
kennis op doen. Deelnemen kan alleen als je jonger
bent dan 40 jaar.

functies binnen de sector. Voor jongeren zijn er dus volop
kansen. “Er zal vraag zijn naar technische, nutritionele en
commerciële functies én medewerkers in de fabriek. Ook zullen sommige functies er mogelijk anders uit gaan zien, omdat
steeds meer werk machinaal wordt gedaan. Een operator
bijvoorbeeld stuurde vroeger met de hand een machine aan.
Nu gaat dat via een scherm. Dat betekent dat er meer van
medewerkers wordt gevraagd. Nieuwe medewerkers met een
diploma zijn daarom essentieel, maar er blijft ook behoefte
aan nieuwe mensen met praktische kennis en ervaring.”
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Trots op
Wie?

Ymte Yntema, 61 jaar

Functie?

Manager Quality, Safety & Health (QSH)
bĳ Agriﬁrm Feed in Apeldoorn

En ook?

Samen met partner Andola van der Linden, houder van
een kleinschalig paardenrust- en revalidatiehuis in
Jubbega, Friesland

‘We horen de paard
Wat doet u bij Agrifirm?

“Bij Agrifirm ben ik druk met kwaliteit en kwaliteitssystemen als
GMP, HACCP, ISO en Trustfeed. Ook arbeidsomstandigheden
en veiligheid zijn werkterreinen van de afdeling QSH. Bij een
uitbraak van dierziekten neemt QSH het voortouw. Recent nog
met de uitbraak van de vogelgriep gold er een stand still.
Samen met een calamiteitenteam bekeken we hoe we toch
veevoer bij de pluimveebedrijven in de getroffen gebieden
konden krijgen.”

En u runt ook een paardenrusthuis. Hoe is dat
zo gekomen?

“In 2003 kochten mijn vriendin Andola en ik een boerderij. We
vonden een paard, Veraa van 21 jaar, en haalden ons koetsiersbewijs. Veel ritjes hebben we met haar gemaakt. Toen ze te oud
werd, wilden we haar blijven verzorgen. Bij het ophalen van een
vervangend paard waar we weer mee konden rijden, stond er
nog een paardje in de wei. Die mochten we zo meenemen,
anders zou hij naar de slager gaan. Nu is hij 37. Dat was de
start van ons paardenrusthuis. We hebben acht paarden. Naast
seniorpaarden hebben we ook enkele paarden ter revalidatie.
We verzorgen ze en geven ze extra aandacht.”

Hoe verdeelt u de werkzaamheden?

“Mijn vriendin is hier een groot deel van de dag mee bezig.
’s Avonds na het eten en in de weekenden doe ik wat klussen.
Een hek repareren bijvoorbeeld of hooien in de zomer. Het is
fijn om fysiek bezig te zijn.”

Waar bent u trots op?

“Het paardenrusthuis ontspant de geest. Het is hard werken,
want ook bij slecht weer moet je boxen uitmesten. Maar je kunt
hier je gedachten laten waaien. Trots ben ik op mijn vriendin:
dat ze het werk voor de paarden zo goed doet. Niets is fijner
dan ’s avonds, voor we naar bed gaan, de paardjes te voeren.
Als we klaar zijn en het licht uitdoen, horen we ze in de schemering tevreden kauwen. Dat is een plezierig, rustgevend geluid.”
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“Met de PR-kit creëren we een
beter imago voor de branche”
Hoe zit de voedselketen eigenlijk in elkaar? Wat gebeurt er in de diervoederindustrie en wat doen
medewerkers precies? Onze branche kan wel wat meer en vooral positieve bekendheid krijgen. Om
dit te realiseren ontwikkelde Nevedi een PR-kit. Hierin zitten middelen voor bijvoorbeeld presentaties
en evenementen. Zo probeert Nevedi haar leden te ondersteunen om samen een beter imago voor de
diervoederindustrie te bereiken. Een aantal leden werkt al met de toolkit en is er erg positief over.

“U

it onderzoek onder leden bleek dat het imago van
de branche te wensen overliet”, vertelt Jeanette
Speksnijder, communicatiemedewerker van Nevedi.
“Dat werd nog eens versterkt doordat de diervoedersector niet
altijd positief in het nieuws was. Onder leden groeide de vraag
naar middelen die zijzelf maar ook schoolkinderen kunnen gebruiken om de bekendheid
te verbeteren en de diervoederbranche beter
op de kaart te zetten.”

niet weten wat er speelt binnen de diervoedersector. “Het is bijvoorbeeld maar bij weinig mensen bekend dat de wetgeving
voor diervoeding strenger is dan voor voeding voor mensen. Met
de PR-middelen proberen we een bredere inkijk te geven in wat
we doen. We willen vooral laten zien dat diervoederproducenten
gedegen kennis hebben, innovatief en marktgericht werken, dat
we de kringloop willen sluiten, en dat ons uitgangspunt gezonde
Gerard Nij Bijvank

Weet jij wat jij eet?
Speksnijder vervolgt: “Zo ontstond het idee van
een PR-kit. Hierin zitten middelen als een lespakket en materiaal voor een spreekbeurt. Deze
zijn door iedereen te downloaden van de website www.nevedi.nl. Hier vind je ook het animatiefilmpje: ‘Weet jij wat je eet?’ waarin wordt
uitgelegd welke plek de diervoederbranche inVoorbeeld uit de PR-kit
neemt in de voedselketen. Daarnaast zijn er
voor leden van Nevedi draai boeken voor open
dagen en evenementen op te vragen en is een algemene
presentatie over de diervoederindustrie beschikbaar.

Gezonde mensen en dieren
Het begint er volgens Speksnijder mee dat veel mensen

‘Ik breng kinderen
naar de dieren toe’
dieren en mensen is.
Vooralsnog krijgen we
veel positieve reacties.”

Suikerbieten in
de kringloop
Al veel leden maken gebruik van de toolkit. Een
van hen is Gerard Nij Bijvank, accountmanager
bij ForFarmers Hendrix.
“Ik geef zo’n vijf keer per
jaar een presentatie aan
de bovenbouw van basisscholen.
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dat zo
Filmpje kijken?
Het filmpje ‘Weet wat je eet’ is te vinden
op YouTube met de zoekwoorden: Animatiefilm diervoederproducenten Nederland.

Daarvoor gebruik ik de powerpointpresentatie
uit de PR-toolkit. Maar ik probeer mijn verhaal ook
beeldend te maken. Zo vertel ik bijvoorbeeld dat
we suikerbieten gebruiken als grondstof voor suikerklontjes en het restant naar koeien gaat. Die
kunnen zo weer melk produceren. Aansluitend
stel ik de leerlingen vragen. Zo toets ik of ze echt
hebben begrepen wat ik heb verteld.”

Op bezoek bij de boer
Nij Bijvank vervolgt: “Na de presentatie gaan we
meestal met de klas naar een boer in de buurt.
Daarmee breng ik de kinderen letterlijk en figuurlijk naar de dieren toe. En gaat het verhaal echt
leven. Bovendien worden kinderen er zich zo bewust van dat de voedselketen helemaal niet zo
vanzelfsprekend is.”

Beginnen bij de kleine consument
Het idee voor de presentaties ontstond vier jaar
geleden bij een open dag van een nieuwe kippenstal. Nij Bijvank: “Er waren allerlei bedrijven uit de
sector aanwezig, maar er was geen consument te
bekennen. Zonde, want juist bij hen ontbreekt de
kennis. Toen bedacht ik dat presentaties op scholen wel eens nuttig zouden kunnen zijn. Kinderen
zijn immers beginnende consumenten. Als je hen
al vroeg leert hoe de diervoederindustrie werkt,
blijft hen dat de rest van hun leven bij.”

Scherp blijven
“De geluiden zijn heel positief”, besluit Nij Bijvank.
“Ik merk dat die combinatie van een presentatie en
een bedrijfsbezoek heel goed werkt. Een paar scholen hebben me al benaderd voor nieuwe groepen
zes en zeven. Wel denk ik dat we ons als sector
continu moeten focussen. De tool werkt, maar we
moeten er wel mee aan de slag blijven.”

(Bijna)ongevallen moet
je melden. Altijd!
Zo’n één op de vijftien medewerkers raakt jaarlijks
gewond of overlijdt zelfs bij een ongeluk op het werk.
Het voorkomen van arbeidsongevallen moet de allerhoogste prioriteit hebben. Alleen al daarom is het heel
belangrijk dat je incidenten altijd meldt.

D

oor arbeidsongevallen te melden, kunnen werkgevers
maatregelen nemen die voorkomen dat het nog eens gebeurt. Dat geldt ook voor bijna-ongelukken, aangezien die
mogelijk gevaarlijke situaties voorspellen. Door melding te maken,
kan onnodig menselijk leed en hoge kosten worden voorkomen.

Direct melden
Wanneer iemand in een ziekenhuis wordt opgenomen, blijvend letsel
oploopt of zelfs overlijdt als gevolg van zijn of haar werkzaamheden,
is je werkgever verplicht dit direct te melden. Dat moet gebeuren bij
de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Gebeurt dit
niet, dan kan hij een boete krijgen van maximaal € 50.000. Melden
kan altijd via telefoonnummer 0800-5151 (gratis). De Inspectie stelt
vervolgens een onderzoek in. Het is daarom belangrijk dat de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijft.

‘Mensen die in ploegendiensten
werken, zijn vaker betrokken
bij een ongeval’
Cijfers
Uit cijfers van het CBS blijkt dat mensen die in ploegendienst werken vaker betrokken zijn bij een arbeidsongeval. Dat geldt met name
voor jongens tussen de 15 en 24 jaar. Ook ouderen vanaf 55 jaar zijn
vaker betrokken bij incidenten. Het gaat hierbij om uiteenlopende
voorvallen. Van beknelde vingers tot botbreuken door stoten of valpartijen. Het bizarre is dat ongevallen op de werkplek vaak gebeuren
uit een, op zich, positieve werkhouding. Denk dan aan een levering
die snel in orde moet worden gemaakt of te snel opstarten na een
storing. Juist dan worden risico’s over het hoofd gezien. De boodschap is dan ook: neem de veiligheidsvoorschriften altijd in acht!

Meer info op: www.inspectieszw.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
uitgegeven en verschijnt vier keer per jaar. U kunt de

Veiligheid is binnen de diervoedersector een continu
punt van aandacht. Elke dag opnieuw proberen we risico’s op te sporen en te vermijden. Veel aandacht besteden we aan stof. Want wanneer stof bij elektrische
apparaten komt, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
Het kan zelfs leiden tot explosies of brand.

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
Haringsma. 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.

Vermijd risico’s
n deze branche is stof niet te voorkomen. Maar werken wordt risicovoller als stof in de buurt van elektrische installaties komt. Wanneer kleine
stofdeeltjes in aanraking komen met een
ontstekingsbron, kan een explosie ontstaan.
Zo’n explosie kan in de installatie blijven,
maar een machine kan ook uit elkaar klappen.
Daardoor kunnen mensen gewond raken.

I

Werken aan veiligheid

Zo help je mee
Als sector zijn we bezig om de risico’s zoveel
mogelijk te vermijden. Maar ook jij kunt een
bijdrage leveren. Houd je altijd aan de veiligheidsvoorschriften, draag gepaste kleding en
zorg ervoor dat de elektriciteitskasten goed
dicht blijven. Ook is het verstandig om de
fabriek goed schoon te houden. Probeer
verder zo min mogelijk stof te
laten vrijkomen en maak
direct schoon als dit wel
gebeurt.

Om de veiligheid te garanderen, werken
we in de sector volgens NENnormen. Ook is er een
Explosieveiligheidsdocument
Veiligheidsdriehoek
(EVD) opgesteld. Hierin staat
van Heinrich
onder meer beschreven hoe
arbeidsplaatsen zo veilig
Deze piramide geeft de verhouding
mogelijk worden ingericht.
tussen ongevallen aan.
Ook staat er in waar explosieVeel ongevallen hebben gemeengevaar heerst en welke maatschappelijke onderliggende oorregelen zijn genomen om de
zaken. Wanneer organisaties zich
risico’s te beperken. Het docurichten op lichtere ongelukken,
ment wordt voortdurend
kunnen ze ernstige gevallen voorbijgewerkt.
komen. Ook voor werknemers is
een rol weggelegd. Wanneer zij
Regelmatige controles
handelen volgens de voorschriften,
Natuurlijk blijft het hier niet
kan dat het aantal ongevallen sterk
bij. Ook controles door erkende
terugdringen. De driehoek is een
instanties zijn noodzakelijk.
belangrijke graadmeter.
Die controleren of de bekabeling nog in orde is, of schakelaars goed functioneren. Ook
lopen ze de elektriciteitsvoorschriften na. Aanvullend kan
een thermografische controle
gedaan. Hiermee wordt een
eventuele oververhitting van
installatie-onderdelen opgespoord.
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