ONDERNEMEN MET MENSEN - VENT & VISIE

‘Ik ga proberen
de sector zo goed
mogelijk te dienen’
Tekst en foto’s:
Herma van den Pol

DAMMIE VAN DER POEL WORDT VOORZITTER
SECTIE AGRARISCH LOONWERK

Dammie van der Poel volgt Corné Vinke op als voorzitter van de sectie Agrarisch Loonwerk.
“Ik zie het als een uitdaging, waar ik zelf veel van kan leren”, zegt de ondernemer uit Oud
Ade. We gingen in gesprek met Van der Poel over wat er speelt en vroegen hem naar zijn
kijk op de sector. “Ik ga proberen de sector zo goed mogelijk te dienen.”
Gebr. Van der Poel BV, een loon- en aannemersbedrijf, bevindt zich in Oud Ade, in de buurt van
Leiden. Ondanks de nabijheid van de grote stad
groeit het bedrijf gestaag door. “Dit gedeelte had
inmiddels verhard moeten zijn”, zegt Van der
Poel, lopend over het terrein. “Er was in de laatste maanden van 2021 echter zoveel werk dat
moest worden gedaan, dat we iedereen nodig
hadden voor de diverse werkzaamheden en hier
niets meer hebben gedaan.”
Van der Poel investeert in groei en in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo besloot hij
al voordat er subsidies waren te investeren in
zonnepanelen, waarvan er ondertussen achthonderd op de daken van het bedrijf liggen. Ook
investeerde hij in elektrische auto’s en staat alles
klaar om zodra er subsidie beschikbaar komt een
elektrische graafmachine en een elektrische shovel te bestellen.

HOU JE VAN MACHINES?
“Voordat ik mee ging praten in de commissie
Sociale Zaken zag ik als ik het vakblad Loonbedrijf (de voorganger van Grondig; red.) las alleen
de machines: trekkers, kranen, landbouwmachines en grondverzetmachines. Personeelszaken
interesseerden me toen niet. Nog steeds hou ik
van machines. Het is voor ons niet rendabel om
een hakselaar aan te schaffen, maar bij een andere loonwerker kijk ik er graag naar. Kijk ik naar
de energietransitie, dan zou ik op termijn graag
investeren in een trekker op waterstof, maar
deze is nu niet rendabel in te zetten.”

HOE KIJK JE SINDS JE WERK VOOR
DE COMMISSIE NAAR HET BEDRIJF?
“In mijn tijd bij de commissie Sociale Zaken heb ik
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heel veel geleerd. Voordat ik mee ging praten in
de commissie was ik al tot de conclusie gekomen
dat ik heel weinig van personeelszaken af wist,
terwijl het je grootste kostenpost is. Dat klinkt
negatief, maar zo bedoel ik het niet, want personeel is iets waar we heel zuinig op moeten zijn.
Zo kan ik machines op bijna elke hoek van de
straat kopen, ze geleverd krijgen is wel weer een
uitdaging geworden, alleen kan ik er maar één
tegelijk besturen. In die tijd was het ook nog zo
dat je veel gemakkelijker aan personeel kon komen. Toen had je voor één medewerker tien anderen, maar dat is nu allang niet meer zo. Goed
personeel is schaars geworden. Hoewel het ook
toen belangrijk was om zuinig op je medewerker
te zijn, is dat nu extra belangrijk geworden. Heb
je geen personeel, dan kun je het werk niet uitvoeren. Wil je goed zijn voor je personeel, dan is
communicatie heel belangrijk, en juist communiceren is heel lastig. Mijn bedrijf heeft alleen maar
kunnen groeien omdat ik heb geaccepteerd dat er
andere mensen en persoonlijkheden - karakters in het bedrijf komen. Juist dan wordt helemaal
duidelijk hoe belangrijk communicatie is.”

WAAROM IS DIE COMMUNICATIE ZO BELANGRIJK?
“Een voorbeeld. Ik ben in mijn hart een echte
loonwerker. Als het gras eraf moet en we komen
iemand te kort, dan laat ik alles vallen en stap ik
op de trekker. Boerenjongens of jongens uit de
omgeving hoef je ook niet uit te leggen waarom
het nodig is om door te werken als het gras eraf
moet, maar ik had iemand aangenomen uit de
bouw. Om kwart over vier komt die jongen met
de schudder terug, terwijl ik wist dat er tot zeven
uur werk te doen was. ‘Ik ga vissen, want het is nu
mooi weer’, waren zijn woorden. ‘Ik wil best mor-
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‘IK VRAAG ME WEL AF OF WE
ALLEMAAL OP DEZELFDE MANIER
DOOR KUNNEN GAAN ALS
AGRARISCH LOONBEDRIJF’

gen eerder beginnen, maar het is nu mooi weer’,
zei hij. Ik had me niet goed gerealiseerd dat zaken
die voor mij vanzelfsprekend zijn aan hem moeten worden uitgelegd, zoals de noodzaak om
door te werken. Je leert ervan. Het lukt eigenlijk
altijd wel door met elkaar in gesprek te gaan om
voor iemand een plaats in het bedrijf te vinden.”

WELKE UITDAGING ZIE JE VOOR JE BEDRIJF,
NAAST HET VINDEN VAN VOLDOENDE PERSONEEL?

WIE IS DAMMIE VAN DER POEL?

‘WIL JE GOED ZIJN VOOR
JE PERSONEEL, DAN IS
COMMUNICATIE HEEL
BELANGRIJK’

Dammie van der Poel is nu ongeveer anderhalf jaar
bestuurder van de sectie Agrarisch Loonwerk en is nu
benoemd tot de nieuwe voorzitter van de sectie. Hij
neemt daarmee het stokje over van Corné Vinke. Zijn
insteek is dat wanneer je wat vraagt van een organisatie en een kritisch lid bent, je ook wat moet geven.
“Ik probeer van waarde te zijn”, zegt hij daarover.
Daarom zat hij sinds 2000 ook voor Cumela in de
commissie Sociale Zaken, waarvoor hij veel leerde
over personeelszaken. “Juist omdat Cumela me bevalt, doe ik dit.”
Hoe hij zichzelf verder zou omschrijven? “Ik ben eerlijk, open, direct en rechtdoorzee”, zegt hij. “Ik ga
graag het gesprek aan om te proberen er samen uit te
komen. Ook werk ik graag samen met andere bedrijven. Dat zie je terug op ons bedrijf.”

“Samen met nog drie collega-loonwerkers hebben we Bodemkracht opgericht. Voor Bodemkracht zijn we gesprekken gaan voeren met
agrariërs. Uit die gesprekken bleek dat ze graag
meer advies van ons als loonwerkers wilden hebben, terwijl wij in de veronderstelling waren dat
ze al volop advies kregen vanuit verschillende
hoeken. Het bleek te kloppen dat ze veel advies
kregen, maar dat was in hun ogen wel een gekleurd advies. Dan is de volgende vraag: kunnen
wij dat advies dan wel geven? Ja, zo lieten de
boeren ons weten. Als wij, mijn collega’s en ik bij
Bodemkracht, kijken naar de boer van 2025-2030,
dan zien we iemand die niet meer zit te wachten
op een partij die na een belletje op een bepaald
moment ergens met een machine naar toe gaat
en precies gaat uitvoeren wat die klant vraagt.
Wij zijn een traditioneel volk en veranderen is
lastig, maar ik denk zelf dat we hier als dienstverlenende partij een rol in kunnen spelen.”

HEBBEN JULLIE ALS BEDRIJF EN ALS BODEMKRACHT
DE KENNIS IN HUIS OM DAT TE KUNNEN DOEN?
“Laten we vooropstellen dat we het niet alleen
kunnen doen. We zijn dienstverlenend. Als de
klant A vraagt, kunnen we geen B gaan doen. Ook
zie je per gebied nog grote verschillen in de aanpak van agrarische loonwerkers. Zo zie je bijvoorbeeld dat in het oosten van Nederland het
zwaartepunt vooral nog op de productie ligt. De
nadruk ligt daar op voedsel- en ruwvoerproductie
en onze voorsprong in kennis op peil houden. Dat
is terecht. Tegelijkertijd zie je hier in het westen,
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waar ik me bevind, dat we steeds meer naar de
natuur gaan kijken en dat is ook wat de burger
wil. En wat is dan het maximale rendement? Wij
vullen dat in deze streek in met meer biodiversiteit en aandacht voor de bodem die de plant weer
voedt, waarmee je een maximaal rendement op
lange termijn hebt. Op korte termijn is de andere
aanpak weer beter. Het is net wat de klant wil.
Uiteindelijk is de boer de opdrachtgever. En ja, de
proeven zijn nog in volle gang om meer kennis op
te doen, maar we zijn al wel zo ver dat we kunnen
zeggen dat je alleen succes kunt hebben met
kruiden wanneer je ander graslandmanagement
gaat toepassen. Daarvoor moet de boer er echter
eerst in gaan geloven en uiteindelijk moet ook de
consument zijn steentje willen bijdragen en meer
voor zijn eten gaan betalen.”

‘IK VIND HET EEN UITDAGING
OM SAMEN MET DE COLLEGA’S IN
DE SECTIE EN DE LEDEN HET BELEID
VOOR DE KOMENDE JAREN VORM
TE GEVEN’
HOE KIJK JE AAN TEGEN DE TOEKOMST VAN HET
AGRARISCH LOONWERK?
“Ik denk dat er ruimte genoeg is voor iedereen,
maar vraag me wel af of we allemaal op dezelfde
manier door kunnen gaan als agrarisch loonbedrijf. Veel hangt af van waar in Nederland je nu
als bedrijf actief bent. Als de overheid besluit dat
een groot deel van de boerenbedrijven daar weg
moet - door zich te laten opkopen of verplaatsen
- of anders moet gaan boeren, en boeren gaan
dat doen, dan kunnen we daar de ogen niet voor
sluiten, maar moeten we daarop anticiperen.
Het is daarom ook heel belangrijk om goed te
kijken wat de overheid gaat doen met andere
bedrijven, zoals Schiphol, want het zal veel zeggen over de koers die ze gaat volgen. Wat houdt
anticiperen dan in? Dat kan zijn stoppen als je als
ondernemer alleen agrarisch loonwerk wilt
doen, het bedrijf verplaatsen naar een plek met
meer boeren of je aanpassen door met dezelfde
of andere machines en mensen je met een andere tak van sport te gaan bezighouden. We
kunnen koste wat het kost onze tak van sport in
stand houden, maar als er geen klanten meer
zijn, houdt het op. Het is ook onze taak om goed
te kijken naar wat de klant vraagt en nodig heeft:
goed land of een grote hakselaar? Ik denk dat we
veel meer in overleg moeten gaan. Wij kunnen
de problemen niet oplossen, maar wat we wel
kunnen doen, moeten we ook proberen te doen.
Ik vind het een uitdaging om samen met de col-
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lega’s in de sectie en de leden het beleid voor de
komende jaren vorm te geven voor de sectie
Agrarisch Loonwerk. Er komt namelijk veel op de
sector af. Denk dan bijvoorbeeld aan het inspelen op het middelenpakket dat verschraalt, het
uitwerken van de maatwerkaanpak in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en het
vinden van geschikte medewerkers.”

“ZORG DAT JE OVERAL AAN TAFEL
KOMT TE ZITTEN”
Corné Vinke stopt als voorzitter van de sectie agrarisch loonwerk,
maar blijft wel als bestuurder betrokken bij de sectie. Ook blijft
hij doorgaan met zijn werk voor de integriteitscommissie. “Ik
vind het heel jammer dat ik met mijn voorzitterschap stop want
ik denk dat ik een prima voorzitter kan zijn als ik er meer tijd aan
zou kunnen besteden.. Ik vind het daarom een goede ontwikkeling dat Dammie het nu gaat doen omdat hij er waarschijnlijk wél
meer tijd voor heeft. Dat is ook veel beter voor Cumela.”
Wat had hij dan beter willen doen? “Ik had op veel meer plaatsen aan tafel willen zitten en dat wil ik graag meegeven aan mijn
opvolger. Zorg dat jouw naam zo bekend wordt dat ze meteen
jou bellen als het over agrarisch loonwerk gaat en zorg ervoor
dat je overal aan tafel komt te zitten, vooral bij het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).”
“Een ander advies: wij zijn soms zo betrokken bij de boerensector waarvoor we werkzaamheden verrichten dat we ons soms
druk maken over zaken die voor hún van belang zijn, terwijl wij
juist moeten opkomen voor de belangen van de loonbedrijven.
Dat wil ik daarom graag ook graag aan Dammie meegeven. Kom
op voor die belangen. Zo is het absurd dat we ook nog steeds
geen aanspraak kunnen maken op investeringsregelingen onder
het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Wij investeren
toch voor heel veel boeren en passen deze toe op een groot areaal. Naast deze regelingen zou men ook het inhuren van loonwerkers moeten stimuleren om gelijk speelveld te creëren”
Na ongeveer negen jaar doet Vinke nu een stapje terug. “Onze
eerstvolgende ledenvergadering wordt nog door mij gepresenteerd en dat vind ik heel leuk.”

