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‘Dat kan alleen
ruimte
ERBIJ ZIJN OP
MEERDERE PLEKKEN

Samen met zijn vader en zijn tweelingbroer runt Bert
Beute (30) loonbedrijf Beute in Lutjegast. Daarnaast
werkt hij als beroeps bij de brandweer. Tussendoor
voetbalt hij in het eerste en ondertussen is er ook nog
een baby op komst. Bert wil er graag op meerdere
plekken bij zijn, maar dat gaat niet vanzelf. “Er moet
ruimte zijn voor plezier, anders houd je het niet vol.”

Vorige week, half november, was de laatste
drukke week van dit jaar voor agrarisch loonbedrijf Beute uit Lutjegast. De maïsoogst is gedaan.
Nu komt Bert Beute in iets rustiger vaarwater. De
druk is eraf. Het is tijd voor onderhoud, schoonmaak en bedrijfsbezoeken, wat hij goed kan afwisselen met zijn werk bij de brandweer in de
stad Groningen. Daar draait hij 24-uursdiensten,
van acht uur ’s ochtends tot de volgende ochtend
acht uur en dan 48 uur af. “Dat ritme past prima
bij het loonwerk”, zegt hij. “Omdat we bij de
brandweer te veel uren draaien, moeten we verplicht een dienst per maand uitroosteren. Dat
doe ik vooral in de zomer. Dan is het druk op het
loonbedrijf en kan ik vijf dagen achter elkaar hier
werken. Daarnaast doe ik ook veel diensten in het
weekend. Veel collega’s willen dan vrij en als ik
dan voor hen inval, willen zij voor mij ook moeite
doen als ik in de zomer diensten wil ruilen.”

‘WERK IS VOOR ONS HOBBY,
EEN WAY OFA LIFE’

TEAMGEEST ZORGT VOOR PLEZIER
Bert is opgegroeid met die wederkerigheid. De
teamgeest zit in zijn genen. “Bij ons op het loonbedrijf is het altijd al zo geweest. We werken hier met
een team. Als om zes uur ’s ochtends een medewerker zich ziek meldt, wat niet vaak gebeurt, staat
er om tien over zes een vaste zzp’er op het erf.”
Werken in een team geeft hem plezier. “Je moet
het met elkaar doen. Als ik op maandag zie wat er
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die week moet gebeuren en aan het eind van de
week hebben we dat met z’n allen voor elkaar
gekregen, dan geeft dat voldoening”, stelt hij
vast. Hij houdt dan ook helemaal niet van delegeren. “We willen niet tegen ons personeel zeggen:
jij dit doet en jij doet dat. Er moet ruimte zijn voor
ieders inbreng. Het is mooi als je dingen voor elkaar wilt doen en voor elkaar klaar staat.”
Die teamgeest zorgt voor plezier en dat is noodzakelijk in het loonwerk, stelt hij: “We maken in
drukke periodes weken van meer dan honderd
uur. Tijdens zulke drukke dagen moet er ook
ruimte zijn voor plezier, anders houd je het niet
vol. Als we een lange dag hebben gehad, tanken
we de machines af en drinken daarna met z’n allen nog even een biertje om de dag na te bespreken; wat er is gebeurd en hoe je dat hebt beleefd?
Werk is voor ons hobby, een way of life. We vragen heel wat van ons personeel, dus je moet het
met z’n allen doen. Dat geeft plezier.”

‘IK WILDE IETS DOEN VOOR
ANDEREN EN TECHNIEK LIGT ME’

BIJ DE BRANDWEER
Wellicht niet vreemd dat hij zich ook zo thuis voelt
bij zijn andere werk, als beroeps bij de brandweer.
“Mijn vader zat al bij de vrijwillige brandweer in
Grootegast en het trok mij. Ik wilde iets doen voor
anderen en techniek ligt me. Bij de brandweer is
alles techniek. Iedereen vond ook dat het iets voor
mij was: het vraagt technisch inzicht, je moet fysiek sterk zijn en ik ben nog jong”, zegt Bert. Hier
wilde hij dan ook bij zijn. Zes jaar geleden kwam
er een vacature bij de brandweer in de stad Groningen. Hij besloot te solliciteren. Uit de honderd
sollicitanten was hij één van vijf gelukkigen. Hij
behaalde eerst zijn manschapspapieren en is inmiddels opgeklommen tot ploeginstructeur, een
functie net onder de bevelvoerder. “Het werk bij
de brandweer past mij gewoon. Je moet technisch
inzicht hebben, dat heb je nodig als je met zulke
machines en spullen op pad gaat. Daarnaast moet
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je ook werken bij nacht en ontij, maar dat ben ik
van huis uit wel gewend”, lacht hij.
Ook bij de brandweer draait alles om het team.
“De teamgeest is hierbij ook ontzettend belangrijk. De bedoeling is dat je een brand met z’n allen
ingaat en er ook weer met z’n allen uitkomt. Je
moet op elkaar kunnen vertrouwen. Verbondenheid, een hecht team, is een heel belangrijk aspect, waar ook veel op wordt getraind. Zo’n
24-uursdienst zorgt voor vriendschap en verbondenheid. Ook hier geeft het voldoening als je het
weer met elkaar hebt gedaan.”
Daarbij is het belangrijk dat iedereen allround is
en zijn taken weet. “De ene keer ben je chauffeur
van de tankspuitauto en de andere keer zit je
achterin. Iedereen heeft een rol en als het erop
aankomt, weet iedereen wat hij moet doen.”
Dat geldt ook voor het loonbedrijf. “Doordat iedereen allround is, kun je inspringen waar nodig
en juist die afwisseling maakt het werk leuk. De
ene keer op de trekker, de andere keer op de hakselaar en soms wat administratie. Dat je bij al die
dingen kunt zijn, maakt het plezierig”, aldus Bert.
Een groter bedrijf willen de Beutes dan ook niet.
“Als het bedrijf groter wordt, moet er iemand vast
op kantoor. Dan krijg je gescheiden functies en
kun je elkaar niet meer steunen waar nodig. We
willen zelf mee blijven werken.”

‘IEDEREEN HEEFT EEN ROL
EN ALS HET EROP AANKOMT, WEET
IEDEREEN WAT HIJ MOET DOEN’
VOETBAL ALS UITLAATKLEP
Een loonbedrijf, de brandweer: als Bert ergens
voor gaat, gaat hij er ook helemaal voor. Als hij
ergens bij is, wil hij er helemaal bij zijn. Hij kiest
er dan ook specifiek voor om ook nog tijd vrij te
maken voor voetbal. Ook daar wil hij bij zijn.
Voetballen in het eerste van Grootegast, samen
met zijn broer, ziet hij als een waardevolle aanvulling. “Ook dat is plezier. Het is voor mij een
uitlaatklep, anders is het alleen maar werken. Ik
maak er speciaal tijd voor. Op donderdagavond
trainen we, op zaterdagmiddag spelen we altijd
een wedstrijd. Als er op die uren ook moet worden gewerkt , huren we een zzp’er in. Als ik niet
zou voetballen, zou ik die tijd benutten om te
werken, dus het is goed dat ik nu verplicht tijd
inplan voor voetbal.”
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LACHEND UIT BED
Maar wat als hij moest kiezen? “Hier ben ik groot
geworden. Het bedrijf is mijn passie, maar de
kans die ik heb gekregen bij de brandweer kon ik
ook niet laten schieten. Het is een bepaald gevoel. Het werk geeft voldoening. Dat vind ik heel
belangrijk. Ik ga er elke keer met een glimlach
naar toe en rijd met een glimlach weer weg. Datzelfde geldt voor het loonbedrijf. Ik kom lachend
uit bed en heb zin om aan de dag te beginnen.
Dat lukt alleen als je iets leuk vindt. Zolang dat
gevoel er is, zal ik erbij willen zijn en er zeker mee
doorgaan.”

‘HET IS GOED DAT IK NU VERPLICHT
TIJD INPLAN VOOR VOETBAL’

FOCUS OP DE VEEHOUDER
Vader Harm Beute richtte in 1991 het agrarisch loonbedrijf Beute
op. “Mijn opa had een veehouderijbedrijf, dat mijn vader op een
gegeven moment overnam, maar de uitbreidingsmogelijkheden
waren beperkt”, vertelt Bert Beute. “Daarnaast was het een te klein
bedrijf met een te hoge financiering. Toen de adviseur van de bank
zei dat verdubbelen in aantallen de enige mogelijkheid was om dit
rond te zetten, haakten mijn ouders af. Het zou betekenen dat ze de
komende tien jaar niet meer op vakantie konden en dat er niet eens
geld zou zijn voor een andere auto.”
Zijn vader besloot de veehouderijtak langzamerhand af te stoten
en begon met een trekker en een mesttank mest uit te rijden bij
collega-boeren. Het werk nam toe en hij nam een medewerker in
dienst, die ook een trekker met mesttank kreeg. Het loonbedrijf
breidde langzamerhand uit in werkzaamheden en personeel
Nu zitten Bert en zijn broer Johan samen met hun vader in een vennootschap onder firma. Het bedrijf heeft twee medewerkers in
vaste dienst en werkt met vier vaste zzp’ers. Het heeft zich gespecialiseerd in het hele pakket rondom de mest en de gras- en maïsoogst. Het is dus helemaal gefocust op de veehouder. “Daar
hebben we specifiek voor gekozen”, legt Bert uit. “Als we ergens bij
willen zijn, willen we er ook helemaal bij zijn. Ik wil me op één ding
richten en daar voor honderd procent op focussen. Kijk, stel dat we
ook nog in het grondverzet zouden zitten, dan zou de uitvoerder
mijn beste personeel willen hebben en moet ik anderen inschakelen om het loonwerk te doen. Dat wil ik niet. Ik wil goede jongens in
het loonwerk, want daar zijn we sterk in.”

