Agrifood special
LEMSTRA QUALITY
ASSURANCE

'Mijn missie is om
bedrijven in beweging
te brengen'
De bijna wekelijks terugkerende incidenten
met het voedsel dat wij
tot ons nemen, toont
eens te meer aan dat de
regels bij het produceren van dat voedsel niet
streng genoeg kunnen
zijn. Geen producent
die nog zonder de benodigde certificeringen
kan, maar hoe die te
krijgen? Annejan Lemstra van Lemstra Quality
Assurance begeleidt de
mkb'er tot en met het
moment dat die met
trots het certificaat aan
de muur kan hangen.
Tekst: Fred Ootjers
De wet- en regelgeving met betrekking tot de voedselveiligheid
is in Nederland, aldus Annejan,
bijzonder goed geregeld. "Het is
begonnen met de HACCP, maar
inmiddels zijn de normen alweer
aanzienlijk aangescherpt. Maar er
bestaat ook al jaren een certificeringssysteem tussen voedselproducenten en retailers, zoals BRC,
IFS en FSSC 22000. Retailers
eisen van producenten in de foodsector dat die over de benodigde
certificeringen beschikken, anders lopen ze grote kans als leverancier te worden uitgesloten."

De certificeringsplicht is vooral
relevant bij de zogenaamde 'private labels'. "Neem als voorbeeld
het huismerk zuivel van Albert
Heijn. Alleen de producent die de
juiste certificaten in huis heeft,
mag die zuivel leveren. Een retailer als Albert Heijn -maar eigenlijke elke retailer- kan en wil
absoluut niet het risico van een
incident lopen. Dat kost niet alleen een hoop geld bij terugroepacties, maar brengt vooral een
enorme imagoschade met zich
mee."
Lemstra Quality Assurance heeft
haar klanten door het hele land
zitten, met de nadruk op bakkerijen in het mkb. "Dat maakt zo'n
tachtig procent van mijn opdrachtgevers uit. Mijn missie is
om bedrijven in beweging te
brengen. Ze te doordringen van
de noodzaak om te komen tot veranderingen bij het productieproces. Veranderingen die ze hoe dan
ook moeten doorvoeren, willen ze
leverancier kunnen blijven. Natuurlijk brengt dat een hoop papierwerk met zich mee -alle
processen moeten beschreven
worden-, maar je sluit daarmee
wél risico's uit die je anders als
bedrijf de kop kunnen kosten. Als
Lemstra Quality Assurance zijn
wij als geen ander in staat die risicoanalyse snel op te stellen en belangrijker nog- te elimineren."
www.lemstraqa.nl

Nicolay Grooff van bakkerij Dunselman (rechts) en
Annejan Lemstra. (Foto: Druktemaker Media Den Helder)

GROENHORST EMMELOORD

Beroepsauthentiek leren
Groenhorst
Emmeloord is de aangewezen
school voor jongeren
die een opleiding in het
groen willen volgen. De
onderwijsinstelling
staat midden in het
meest agrarische deel
van Nederland: een
ideale locatie waar het
onderwijs de beste aansluiting vindt met de
beroepspraktijk.
Tekst: Miriam Nooi
"Ik noem dat graag 'beroepsauthentiek leren'", zegt Anne Dijk,
directeur van Groenhorst Emmeloord. "Als Groenhorst hebben
wij drie stromingen: het praktijkonderwijs, het VMBO en het
MBO. Die laatste kent weer zes
stromingen waar de leerlingen uit
kunnen kiezen, waarvan Open
Teelt (akkerbouw), Veehouderij
en Groen Grond Infra de grootste
zijn. Wij zijn in de eerst genoemde opleidingen zelfs de
grootste aanbieder van Nederland."
Die status en het feit dat Groenhorst voor de zesde keer op rij tot
de beste AOC van Nederland is
gekozen en het certificaat 'Topopleiding' mag voeren, betekent
echter wel dat de verwachtingen
van studenten hooggespannen
zijn. "Dat is beslist niet altijd even
makkelijk, maar absoluut een
uitdaging." Een uitdaging die
het hoofd geboden wordt met
een bijzondere koppeling.
"Die van het onderwijs met de
beroepspraktijk", legt Dijk uit.
"Want hoe kun je theorie
beter toetsen, dan door te
doen? Vanuit de praktijk
hoorden we steeds vaker de
roep om vakbekwame mensen. Niet, zoals in het verleden het geval was, studenten
de hele dag met de neus in de
boeken drukken, maar afgestudeerden die de kleivlekken
al diep in de kleren hebben
zitten."

wij als school graag aannemen als
uitgangspunt voor leerlijnen. Zo
ontstaat er een win-win situatie.
Innovaties en kennis komen van
beide kanten, studenten hebben
het gevoel écht ergens mee bezig
te zijn en bedrijven profiteren van
het enthousiasme en de frisse blik
van de studenten. Verder beschikken we in het Aeres Praktijkcentrum Dronten over een
uitgebreid mechanisatiepark. Leveranciers willen graag bij ons apparatuur op de landbouwmachines plaatsen voor bijvoorbeeld precisielandbouw. We kie-

"Vanuit de stichting Agrofoodcluster, waar wij bij zijn
aangesloten, komen onderzoeks- en kennisvragen, die

zen heel bewust voor diverse merken, om de studenten de kans te
geven zelf te ontdekken waar de
verschillen zitten, en om ze te
laten ervaren waar hun voorkeur
ligt. Onze docenten worden opgeleid door de leverancier, zodat zij
de actuele kennis kunnen doorgeven aan de studenten."
Maar Groenhorst biedt de studenten nog meer. "Wij zijn als
Groenhorst Emmeloord en Dronten in het bezit van 330 hectares
landbouwgrond en twee stallen
met in totaal 220 stuks melkvee.
Een prachtige proeftuin
voor onze studenten. Om
een voorbeeld te noemen:
drie studenten krijgen een
jaar lang de beschikking
over 20 hectare akkerbouwgrond. Die dienen zij
van begin tot eind te exploiteren. Ze moeten de
grond bewerken, inzaaien,
oogsten, maar ook het
eindproduct verkopen. Dat
doen zij naast hun gewone
lessen, waar ze niets van
mogen missen. Als er
werkzaamheden op de
kavel zijn, zullen de studenten bij toerbeurt de lessen volgen, terwijl de
anderen op hun beurt zorgen dat die ene student op
de hoogte is van wat er op
het land is gebeurd. Een

grote verantwoordelijkheid en
heel leerzaam.", juist voor excellente studenten.
"In de stallen krijgt een aantal
leerlingen de kans om drie weken
een melkveebedrijf te runnen. In
de eerste week lopen ze mee met
studenten die daar al werken, de
tweede week werken ze zelfstandig en de derde week dragen ze
het over aan een andere groep
studenten. Ook hier komt weer
veel eigen verantwoordelijkheid
om de hoek kijken. Ze vinden het
geweldig! Was het een paar jaar
geleden zo dat de studenten bij
het geringste geluid van de
schoolbel hun tassen al hadden
gepakt en binnen vijf seconden op
de gang stonden, nu moet de docent ze soms vragen om te stoppen met de werkzaamheden op de
bedrijven. De studenten zijn enthousiast over de verantwoordelijkheid die ze krijgen en ze voelen
zich betrokken bij elkaar en met
de dingen waar ze mee bezig zijn.
Ze groeien en wij als opleidingsinstelling groeien met ze mee.
Want niet alleen zij leren, ook wij
blijven ons ontwikkelen. Een gezamenlijk groeiproces waarin
leerlingen telkens opnieuw de
kans krijgen kennis op te doen in
een boeiende beroepsomgeving."
www.groenhorst.nl

VERS 24/7

Het streekverhaal achter de pieper en het speklapje
Weten wat je eet. Maar
vooral: weten waar het
vandaan komt. Weten
van het verhaal achter
de aardappel op je
bord, het stukje vlees,
de groente en de yoghurt met aardbeien ná.
We worden ons steeds
bewuster van wat we
eten, ook in het restaurant. Een gegeven waar

Bidvest Deli XL met het
unieke concept Vers
24/7 alert en creatief op
inspeelt.

Klaverweide, Damwoude

Tekst: Fred Ootjers

De voortgaande globalisering
maakt van de hele wereld letterlijk één markt. We kunnen ons
voor wat betreft voedingsmiddelen oriënteren op de meest uitheemse producten, afkomstig uit
de meest ver weg gelegen landen.
Een goede en positieve
ontwikkeling, maar het
Natuurtuin Hummelhus, Oudehorne
maakt ook dat we steeds
meer vervreemden van
dat 'vreemde' eten.
Gaven we er ons eerder
zonder voorbehoud aan
over, de trend is nu dat
we willen weten wat we
eten, waar het vandaan
komt en onder welke
condities het is gegroeid
of samengesteld.

Een en ander maakt dat de consument steeds vaker en intensiever op zoek is naar eerlijke en
gezonde producten uit de streek.
Peter Terwindt, manager Vers
24/7: "Bidvest Deli XL is leverancier voor de horeca en catering.
Om in te spelen op de vraag van
de consumenten en daaraan gekoppeld die van de restauranthouders,
hebben
we
het

marktplatform Vers 24/7 ontwikkeld. Een online markt waar aanbieders van streekproducten en
de afnemers -lees: horeca- elkaar
treffen. Vergelijkbaar met een traditionele markt, van oudsher dé
ontmoetingsplek voor verkopers
en kopers."

"Hoe werkt het in de
praktijk? Stel je bent
chef-kok in een restaurant in de provincie Groningen en je
wilt graag gaan koken
met streekproducten.
Maar a. je weet niet
wie bij jou in de buurt
streekproducten levert, b. je weet
niet hoe je ze geleverd kunt krijgen en c. je hebt eigenlijk helemaal geen tijd om je met de
rompslomp van het uitzoeken
bezig te houden. Dan biedt Vers
24/7 de uitkomst, want het is dé

plek voor vraag en
aanbod. Zodoende is
de chef-kok ontzorgd en snijdt het
mes aan twee kanten: hij kan zeggen
dat hij kookt met
streekproducten en
de gast krijgt waar
hij of zij om vraagt: producten direct van de bron."

Die aanbieders bestaan bijvoorbeeld uit boeren, telers, slagers en
kaasmakers die op een eerlijke en
authentieke manier met hun beOp dit moment richt Vers 24/7
drijf bezig zijn. "Dat kan biolozich met haar streekproducten op
gisch zijn, maar dat is geen
vlees, vis, groente, kaas, wijn en
vereiste. Om in aanmerking te
bier. Binnenkort wordt het aankomen als leverancier,
bod uitgebreid met ledienen ze echter wel over
veranciers
van
Buffelfarm Kelder (mozzerela kaas), Coevorden
de vereiste certificaten te
delicatessen,
zoals
beschikken, gericht op
chutney's, jams, choduurzaam ondernemen.
colade, koek en gebak
We hebben Nederland
en cruesli. Genoeg reopgedeeld in tien regio's,
denen om deze online
waarbinnen zo'n 120
markt in de gaten te
vers-specialisten actief
houden.
zijn. Die bieden hun
www.vers247.nl
waren online aan, aangevuld met het verhaal
achter elk product."

