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HAIJO DODDE

Scholingsconsulent Hans Schilders 
stelt dat het opleiden van onderne- 
mers en personeel veel meer inte-
graal onderdeel moet zijn van de 
bedrijfsstrategie in gewassectoren. 
Akkerbouwer Klaas Schenk kan dat 
bevestigen. Hij nam zelf een rigou-
reuze beslissing om zijn bedrijf te 
veranderen en ervoer daarbij de 
meerwaarde van trainingen voor 
het ondernemerschap en ook coa-
ching door deskundigen.

ACHTERGROND 

Om het belang van cursussen, 
opleidingen en trainingen onder de 
aandacht te brengen, neemt Hans 
Schilders van Talentoogst graag 
Klaas Schenk als voorbeeld. Schenk 
is akkerbouwer in het Noord-Hol-
landse Anna Paulowna en daar-
naast portefeuillehouder onderwijs 
bij LTO-vakgroep Akkerbouw en 
Vollegrondsgroenteteelt.

Schenk besloot vorig jaar om 
zijn bedrijfsvoering drastisch om te 
gooien. Dat resulteerde in de ver-
koop van 30 hectare eigen grond en 
een bouwplan dat wat betreft areaal 
nog een derde is van voorheen.

De akkerbouwer beschrijft het 
proces van de bedrijfsverandering 
en hoe hij zich daarbij heeft laten 
coachen en informeren. ‘De zoek-
tocht begon in 2017. Na wat oriënta-
tie en het volgen van enkele cursus-
sen over ondernemerschap kwam 
ik tot de conclusie dat ons bedrijf 

financieel te afhankelijk was van 
factoren die moeilijk beheersbaar 
zijn. Ik zocht naar mogelijkheden 
om de risico’s beter af te dekken.’

Volgens Schenk had hij grofweg 
drie keuzes. Eén was groter groeien 
en dan met meer personeel werken. 
Twee was het hele bedrijf verkopen 
en zelf kiezen voor een andere car-

rière. Drie was iets daartussenin.
‘In overleg met mijn gezin heb-

ben we de mogelijkheden afgetast 
en ons laten voorlichten door diver-
se mensen. Dat varieerde van finan-
cieel specialisten tot makelaars, om- 
gevingsdeskundigen en een onder-
nemerstrainer van buiten de land-
bouw.’

Het werd uiteindelijk optie drie 
voor de familie Schenk. In novem-
ber 2020 is een deel van het bedrijf 
verkocht. De akkerbouwer teelt nu 
op 28 hectare hoogwaardig poot-
goed, uien, graan en voor een deel 
variabele gewassen.

ZONDER SCHULDENLAST
‘We zitten op een mooie locatie 

en willen hier graag blijven boeren’, 
motiveert de ondernemer zijn keuze. 
‘Financieel hebben we nauwelijks 
nog iets met de bank te maken en 
daardoor kan mijn potentiële opvol-

ger over enkele jaren zonder schul-
denlast het bedrijf overnemen.’

De extra financiële ruimte die 
Schenk creëerde door een deel van 
zijn grond te verkopen, gebruikt hij 
om zijn gewasteelten en het water-
management op zijn bedrijf te ver-
beteren. Hij teelt nu pootgoed in 
drierijige bedden en heeft in poot-
goed en uien irrigatieslangen aan-
gelegd.

‘We streven naar de beste kwa-
liteit, met meer knollen in de poter-
maten en minder kans op virussen. 
In uien willen we de opbrengsten 
verder optimaliseren. De oogstze-
kerheid en de meeropbrengst zijn 
nodig vanwege de hogere kosten.’

De kern van dit verhaal is vol-
gens Schilders dat het goed is om 
jezelf als ondernemer te blijven 
ontwikkelen. ‘Kijk eens tien jaar 
vooruit. Waar staat je bedrijf dan 
en welke ontwikkelingen kun je ver-

wachten die invloed hebben op je 
bedrijfsvoering?’

De uitdaging voor de scholings-
consulent is om in de akkerbouw 
en de vollegrondsgroenteteelt nog 
meer een leercultuur te ontwikke-
len. ‘Het opleiden van ondernemers 
en hun personeel moet worden 
geïntegreerd in de bedrijfsstrategie. 
Wat dat betreft kunnen we een voor-
beeld nemen aan sectoren buiten 
de landbouw, zoals de zorg. Daar 
is continu opleiden de normaalste 
zaak van de wereld.’

EENPITTERS
Schenk omschrijft veel gewaste-

lers als eenpitters. ‘Vaak is de vak-
techniek wel goed ontwikkeld, maar 
wordt er minder geïnvesteerd in de 
persoonlijke ontwikkeling. Zowel 
voor de ondernemers als voor hun 
medewerkers is het goed om af en 
toe eens de focus te verleggen en om 
via cursussen mensen te ontmoeten 
die hun leren om met andere ogen 
naar hun bedrijf te kijken.’

Namens LTO is Schenk lid van 
de stuurgroep Scholingsconsulent. 
Een van de doelen van de stuur-
groep, waarin ook de vakbonden 
zijn vertegenwoordigd, is meer lijn 
brengen in het versnipperde leer-
aanbod. Schilders heeft daarvoor 
een jaarplan opgesteld. Hij zegt dat 
het zijn taak is om te helpen bij vra-
gen over de ontwikkeling van onder-
nemerschap en vakmanschap.

‘De focus ligt op een leven lang 
ontwikkelen’, verklaart Schilders. 
‘Goed ontwikkelde werknemers, on- 
dernemers en werkgevers zijn nodig 
om de omslag te maken naar een 
duurzaam voedselproductiesys- 
teem. Uiteindelijk bouwen compe-
tente mensen aan sterke bedrijven 
en zij zorgen samen voor een sterke 
sector.’

‘Blijf jezelf ontwikkelen als ondernemer’

Klaas Schenk (rechts) laat Hans Schilders zijn nieuwe waterbassin zien. Foto: Haijo Dodde

Klaas Schenk haalt meerwaarde uit trainingen en opleidingen bij de keuze om zijn bedrijf te verkleinen

‘Uiteindelijk bouwen 
competente mensen 
aan sterke bedrijven’

Hans Schilders van Talentoogst heeft 
een winterprogramma voor 2021-2022 
samengesteld met een breed pakket aan 
cursussen van verschillende aanbieders. 
Hij wijst daarbij op de interessante trai-
ning ‘Ondernemen in de akkerbouw in 
2030’ van HAS Den Bosch. ‘Daarin wordt 
nadrukkelijk gekeken naar de sector 
in 2030. Zoals het nu lijkt, wordt deze 
training uitgerold bij andere agrarische 
hogescholen.’
In het pakket van Talentoogst zijn verder 

cursussen opgenomen over precisieland-
bouw, bewaren en landbouwtechniek. 
Maar ook een basiscursus akkerbouw, 
watermanagement, kennismaking met 
bodem en effectief leidinggeven.
Het programma is opgezet voor werkne-
mers en werkgevers die werken volgens 
de cao Open Teelten en afdragen aan 
Colland Arbeidsmarkt. Ook gewastelers 
zonder personeel kunnen zich voor cur-
sussen aanmelden via de website van 
Talentoogst.

Winterprogramma Akkerbouw voor 2021-2022

OLUMNC
Het is relatief rustig als we het over het product 

Roundup hebben sinds Bayer in 2018 voor 63 miljard 
dollar (53,6 miljard euro) het agrochemisch bedrijf 
Monsanto heeft overgenomen. Roundup is sinds jaren 
een van de bestverkochte onkruidbestrijdingsmidde-
len wereldwijd.

Roundup werd in 1974 door Monsanto geïntrodu-
ceerd. Er is mij ooit verteld dat een medewerker van 
Monsanto destijds bij de introductie een borrelglaasje 
gevuld met Roundup opdronk door hiermee te bewij-
zen hoe veilig dit product was.

Bevestigen kan ik dit verhaal niet, omdat ik er zelf 
niet bij aanwezig was. Laat staan dat ik weet wie deze 
persoon was of waar die zich op dit moment begeeft. 
Hoe dan ook, zelfs vandaag de dag staat Monsanto of 
beter gezegd nu Bayer nog steeds 100 procent achter 
de veiligheid van de Roundup.

Alhoewel Roundup al enige jaren in opspraak is, 
heeft deze overname niet alleen met Roundup te 
maken. Het zijn voornamelijk de technologie en zaai-
zaadrechten die Bayer dit soort absurde bedragen 
deed neerleggen voor deze overname. Monsanto had 
immers 60 procent van alle zaadrechten in handen en 
is voornamelijk hier groot mee geworden.

Genetisch gemodificeerd organismen (gmo’s) 
worden in West-Europa vaak als een kwade geest 
gezien, maar in grote delen in de rest van de wereld 
worden ze volop toegepast. Zo ook hier in Canada. In 
bijvoorbeeld mais, sojabonen, koolzaad en suikerbie-
ten worden al jarenlang Roundup-resistente oftewel 
gmo-rassen toegepast.

Voor ons als telers een effectieve manier om met 
een zo min mogelijk gebruik van een product zowel 
economisch als effectief een maximaal resultaat te 

behalen. Natuurlijk moet je hier verantwoord mee 
omgaan of weten toe te passen in je gewasrotatie. Ik 
pas het zelf toe in koolzaad en met enige trots.

Alle tegenstanders van gmo of Roundup kan ik 
alvast teleurstellen, want zelfs met het verdwijnen 
van Roundup, ongeacht wel of niet veilig bewezen, 
zullen gmo’s niet verdwijnen. Gmo betekent immers 
niet alleen Roundup. Er zijn al jaren veel andere vari-
anten die volgens hetzelfde basisprincipe werken.

Gmo juich ik dan ook toe, zowel in onkruidbestrij-
ding als ziektebeheersing. Genetische veranderingen 
zien we immers ook in de natuur zonder dat we daar 
zelf invloed op hebben. Een geheel natuurlijk proces 
waar ik dan ook geen gevaar in kan zien.

Hans Wesseling
akkerbouwer in Canada

Blij met genetische veranderingen en Roundup


