Rolmodel

‘Als je zelf je
verantwoordelijkheid
neemt, krijg je kansen
om te groeien’

Mustafa Özkan werkt bij de Zuivelhoeve in Twekkelo
www.zuivelhoeve.nl
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Van hout naar melk

Voorlichter

Ik ben geboren in Turkije, maar ik kwam al na één jaar

Ook ’n leuk onderdeel van mijn huidige baan is dat ik

met m’n ouders mee naar Nederland. Mijn achtergrond

af en toe meedraai op ’n beurs op het AOC in Almelo.

is technisch: ik heb de LTS en MTS houtbewerking

Samen met collega’s ontvang ik dan groep 8-leerlingen

gedaan en ik heb met plezier 23 jaar als timmerman-

die interesse hebben in het groene onderwijs. Ik kan

meubelmaker gewerkt. Toen kwam de crisis. Ik hou

hen vertellen dat het werk vooral afwisselend is: niet

van aanpakken en toen het UWV mij de opleiding

alleen achter de pc, ook ‘met je handen’. Over afwisse-

Talent4Food (AOC Oost) aanbood, ben ik daar meteen

ling gesproken: binnen het BHV-traject (bedrijfshulpver-

op ingegaan. Dat is ’n korte cursus om je voor te berei-

lening) ben ik ploegleider geworden. Ik kan nu dus met

den op een baan in de levensmiddelenbranche.

een AED omgaan en eventueel de hulpdienst opvangen
en instrueren. Dat is tot nu toe niet nodig geweest,

Na drie maanden kon ik bij een speeddate-bijeen-

gelukkig.

komst op een banenmarkt kiezen uit twee werkgevers. Zodoende werk ik nu al weer vier jaar bij de

Afwisseling betekent ook de ene week in de vroege

Zuivelhoeve. Het is een hele omschakeling, van hout

ploeg en de andere week in de late. Dat is geen pro-

naar melk. Allereerst wilde ik gewoon wat doen, maar

bleem, want er is ook genoeg flexibiliteit hier. Als je

inmiddels voel ik me hier ook echt op mijn plaats.

zelf je verantwoordelijkheid neemt, krijg je kansen om

Uiteindelijk werk ik hier, net als op mijn vorige werk,

te groeien. Het werk eist oplettendheid en nauwkeurig-

vooral met machines.

heid – we werken in de voeding – maar dat is door de
prima faciliteiten, goed te doen.

De Zuivelhoeve is een innovatief bedrijf met een
populair assortiment, denk maar aan de Boer’nVla en
de Boer’nYoghurt. Ze investeren hier ook in mij: ik
heb nu ’n mbo-opleiding achter de rug waarin ik veel
over moderne productieprocessen in de voeding heb
geleerd. Als je leergierig bent, leer je van je collega’s
ook veel. Intussen doe ik nu een vervolgopleiding voor
verdere verdieping.

‘Als je leergierig
bent, leer je van
je collega’s ook
veel’
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