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Wim Luijkx, ex-directeur Akker- en Tuinbouw Agriﬁrm:

‘Boeren zijn meest
innovatieve mensen’
Wim Luijkx heeft een brede belangstelling. Dat blijkt onder meer uit zijn
studie: landbouw, bedrijfskunde en een jaar ﬁlosoﬁe. Hij haalt zijn inspiratie uit mensen, wil het beste uit hen halen, en combineert dat met een
nuchtere en pragmatische inslag. Tien vragen aan Luijkx, sinds vorige
week ex-directeur Akker- en Tuinbouw van Agriﬁrm.
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1 Hoe was u als baas?
„Wie je bent, wordt onder meer bepaald door wie je mag zijn. Ik vind
dat je als leidinggevende je medewerkers de ruimte moet geven
om zich te ontwikkelen en hun
kwaliteiten te ontplooien. Dat
versterkt je eigen mogelijkheden. Ik kan gemakkelijk dingen loslaten en
anderen de ruimte geven
om zaken op hun eigen
manier te doen. Daar
hoort wel controle bij, maar
het gaat om vertrouwen geven,
krijgen en waarmaken. Daarmee creëer je een omgeving
waarin je met elkaar goede
dingen doet op een goede
manier.”
2 Maar die omgeving is
de laatste jaren vaak bijgesteld?
„Dat klopt, we moesten
als coöperatie een slag
maken. Na mijn werk
bij kunstmestbedrijf
DSM en chemieconcern Akzo begon ik
in 1986 bij coöperatie Alco in Dronten.
Daarna kwamen er
diverse fusies en
zijn we uiteindelijk
Agriﬁrm geworden. Het werkgebied is nu groter
en tegelijkertijd
is het aantal vestigingen afgenomen.”

3 Hoe moeilijk is zo’n groeiproces?
„Het zijn rationele, beleidsmatige beslissingen
waarbij het tegelijkertijd draait om gevoel en
details. Want vooral de sluiting van vestigingen heeft grote gevolgen gehad voor de medewerkers. De chauffeurs en de mensen die
op de vestigingen werkten, hebben tijdens dat
proces niet altijd in de leukste positie gezeten.
Als ik ergens van wakker heb gelegen, dan is
het daarvan. Maar als je ziet hoe de motivatie
is, hoe ze loyaal blijven en we met z’n allen de
goede dingen doen voor boeren, daar heb ik
respect voor. Dat geeft een kick.”
4 Boer is het mooiste beroep, heeft u gezegd. Wat is het mooiste in uw vak?
„Ik ben drie jaar boer geweest. Maar mijn
echte drive, mijn inspiratie, komt uit mensen.
Het beste uit mensen halen, daar gaat het om.
Dat willen we als Agriﬁrm ook bij de boer bereiken. Al realiseren we ons dat we maar een
klein deel van zijn bedrijf zijn en ook andere
elementen belangrijk zijn. De mensen in de buitendienst ervaren dit het meest direct. Maar als
geheel staat Agriﬁrm dicht bij zijn boeren.”
5 U staat bekend om uw rol bij de innovatieve projecten van Agriﬁrm en haar voorgangers, waarom stak u daarin zo veel energie?
Luijkx wijst naar zijn kast, waarin een ﬂesje
Alco-bier staat. Een overblijfsel uit eind jaren
tachtig. Maar er zijn meer initiatieven: Holland Malt, Agroportal, Altic, de Coöperatieve
Verzendhandel, Nautilus. „Het is spannend om
compleet nieuwe dingen te ontwikkelen. Maar
Agriﬁrm is betrokken bij die dingen waarvan
boeren denken dat het goed voor ze is. Agriﬁrm is een coöperatie, dus eigendom van de
boeren. Vandaar de betrokkenheid. Dergelijke
innovaties moeten wel uit een al dan niet bewuste behoefte van de markt komen.”
6 Waarom worden die projecten als zelfstandige bedrijven in de markt gezet en plukt
Agriﬁrm niet zelf de vruchten?
„Het zijn vaak ondernemingen die als onderdeel van Agriﬁrm het risico lopen om vermalen te worden door het geweld van de grote
bulkstromen.”

7 Zijn die innovatieve ideeën een afspiegeling van de innovatiedrift van de boerenleden
van de coöperatie?
„Deels. Ruwweg zijn er drie typen boeren. Er
is een groep echte ondernemers. Vanuit hun
onderneming proberen ze te groeien, ze investeren in zaken die leiden tot kostenbesparing,
schaalgrootte of opbrengstverhoging. Aan de
andere kant van het spectrum zit een groep
die het fantastisch vindt om met de boerderij bezig te zijn, maar een ander beroep erbij hebben om hun inkomen te verdienen. Zij
hebben doorgaans niet de meest efﬁciënte
bedrijfsvoering. En daartussen zit een groep
met boeren die het ontzettend mooi vinden
om boer te zijn en dat in de vingers hebben,
die het maximale weten te halen uit datgene
wat ze hebben. Echte vakmensen, met gezonde bedrijven. Voor alle typen geldt: kijk uit het
raam. Je kunt alleen maar goed je werk doen
als je met de buitenwereld kunt communiceren en dat met je bedrijfsvoering kunt integreren.”
8 Zijn boeren innovatief genoeg?
„De boerenstand is de meest innovatieve bevolking van de afgelopen honderd jaar. Meer
dan de helft van de innovaties komt van boeren. Dat is logisch; boeren en tuinders zijn
ondernemers, ze willen iets nieuws doen. Ze
zijn vernieuwend in hun denken en accepteren dat het wel eens minder goed uitpakt. Dat
hoort erbij.”
9 Hoe neemt u afscheid van de boeren?
„Sinds jaar en dag mag ik op de jaarlijkse bijeenkomsten voor de graantelers vertellen hoe
het afgelopen teeltseizoen is verlopen en wat
er in de markt gebeurt. Daarvan kan ik genieten. Niets is zo mooi als een zaal vol boeren.
Deze winter is het de laatste keer.”
10 Hoe ziet u de toekomst voor deze groep
mensen die u zo na aan het hart liggen?
„Gelukkig bepaal ik de toekomst niet. Ik vind
ook dat het geen realiteitswaarde heeft om
nu even te zeggen waarheen het gaat. Maar:
goede mensen hebben altijd toekomst – die
maken ze zelf.”
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