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HET JAAR 1871
In 1871 zijn de eerste zuivelfabriekjes
gebouwd in Nederland. Ze werden opgericht
door particuliere ondernemers of door
groepen veehouders die coöperaties
vormden. De eerste officiële zuivelcoöperatie
ontstond in Friesland. Melkveehouders uit
Warga besloten in 1886 voor gezamenlijke
rekening (en aansprakelijkheid) een fabriek
op te richten. Het voorbeeld werd snel
nagevolgd. Rond 1910 waren er 584
coöperatieve boter- en kaas fabrieken.

Aan het eind van de negentiende eeuw
sloten de eerste zuivelfabriekjes zich aaneen
om de verkoop van hun producten te
bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn de
botermijnen en verkoopverenigingen, zoals
de Frico. De zuivelbonden in Groningen,
Drenthe, Overijssel en Gelderland gingen
in 1918 over tot de oprichting van
verkoopverenigingen. Zij sloten zich in 1918
aaneen tot de Nederlandsche Coöperatieve
Zuivelverkoopcentrale.

De oprichting van NoorderlandMelk is heel
goed vergelijkbaar met de gebeurtenissen, die
meer dan 100 jaar geleden al plaatsvonden.
Groepen melkveehouders die zich
realiseerden dat ze samen sterker waren en
een gezamenlijk doel hadden, namelijk het
goed ‘wegzetten’ van de melk. Is toch wel
bijzonder! Met z’n allen iets oppakken en
proberen er een succes van te maken.
Ad van Velde

K WA L I T E I T

NoorderlandMelkGezondheidsPlan:

H O E I S H E T M E T D E M E L K K WA L I T E I T
BIJ NOORDERLANDMELK?

WA A R S TA A N W E N U ?

Verloop 2014
In januari dit jaar was het NoorderlandMelkGezondheidsPlan
(NGP) voor het eerst beschikbaar op Z-net. Het NGP is de
invulling voor NoorderlandMelk leden van het landelijk verplichte
BedrijfsGezondheidsPlan (BGP). Het NGP is via Z-net makkelijk
toegankelijk voor u en uw dierenar ts, om zo samen jaarlijks het
NGP op te stellen. Ondanks vooraf uitvoerig testen, waren er
verbeterpunten voor de versie van afgelopen jaar. Het vooraf
invullen van een deel van het NGP had als voordeel dat u minder
gegevens hoefde op te zoeken. Het directe nadeel is, dat als eenmaal het NGP klaar staat om in te vullen, dit niet meer gewijzigd
kon worden. Met de nuttige feedback van leden en dierenar tsen
zijn we op dit moment bezig om de onlineversie van NGP 2015
verder te verbeteren.
NLM gemiddelde
Het doel van het NGP is tweeledig. Aan de ene kant dezelfde
als van ieder ander BGP: Samen met uw dierenar ts, jaarlijks
aan de hand van bedrijfskengetallen en een rondgang over
het melkveebedrijf, vaststellen wat goed gaat en waar kansen liggen om tot verbetering van diergezondheid, dierwelzijn,
duurzaamheid en rendement te komen. Aan de andere kant
maakt het NGP, NoorderlandMelk onderscheidend. Het NGP
bevat kengetallen die de duurzaamheid van onze melk inzichtelijk maakt. Omdat het NGP op Z-net wordt ingevuld, zijn
de kengetallen makkelijk te verzamelen. In het overzicht is het
eindresultaat van een aantal van de verzamelde kengetallen
uit het NoorderlandMelkGezondheidsPlan te zien. Behalve het
gemiddelde antibioticumgebruik (okt. 2013), dat 0,2 DDD hoger
ligt dan het Nederlands gemiddelde, is te zien dat over de hele
linie NoorderlandMelk veehouders gemiddeld beter scoren dan
het Nederlands gemiddelde. Meer bedrijven hebben een status
IBR of BVD vrij of zijn onverdacht van deze ziekten. Het gemiddelde tankcelgetal bij NoorderlandMelk veehouders ligt 20000
cellen lager dan het Nederlands gemiddelde. Dit houdt natuurlijk
verband met een ruim lagere infectiedruk in de koppel; af te
lezen aan een lager percentage koeien met een verhoogd en een
nieuw verhoogd celgetal. Of er een direct verband bestaat tussen
verschillende kengetallen blijft lastig te zeggen. Bijvoorbeeld tegenover een gemiddeld iets hoger antibioticumgebruik, staat een
gemiddelde levensproductie bij afvoer die ruim 200 kg hoger is
en een afvoer die gemiddeld 10% lager ligt bij NoorderlandMelk
veehouders. De spreiding tussen bedrijven (niet in deze tabel
aangegeven) geeft aan dat er nog voldoende kansen voor verbetering zijn. Het overzicht presenteer t een mooi resultaat waar

we als NoorderlandMelk trots op kunnen zijn en is bovendien
ook een goed teken voor de leden. Betere kengetallen betekent
meestal een gemiddeld beter rendement en minder problemen
op uw bedrijf.

EVEN VOORSTELLEN…

Op naar 2015
De werkwijze van het NGP zal in 2015 grotendeels dezelfde zijn
als van het afgelopen jaar. U en uw dierenar ts ontvangen eind
dit jaar nog een schrijven met instructies voor het NGP 2015.
Mocht u nog opmerkingen of suggesties voor verbeteringen voor
het NGP hebben, laat het ons dan voor 1 december a.s. weten.
Samen met de beheerder van Z-net (HP) zorgen we er voor dat
er op 15 januari 2015 een vernieuwde, verbeterde versie van het
NGP voor u klaar staat.

“Mijn naam is Johan
Grolleman. Veel
NoorderlandMelk
leden kennen mij van
vergaderingen en/of
van telefonisch contact
in verband met de
melkkwaliteit. Naast de
melkkwaliteit ga ik bij
NoorderlandMelk nu
ook de certificering doen
van alle processen waarmee jullie als veehouders
en NoorderlandMelk mee te maken hebben. Zoals
weidemelk, KKM, protocollen COKZ, kwaliteit- &
transport zaken. Dit is samengevat in de functie van
Kwaliteitsmanager NoorderlandMelk. Het is een functie
voor 12 uur in de week. Hiervoor ben ik 1 dag in de
week op kantoor aanwezig.”

2013-2014
Nederlands
gemiddelde

NoorderlandMelk
gemiddelde

BVD
vrij of onverdacht %

31

32

IBR
vrij of onverdacht %

44

72

DDD okt '12-'13

2,84

3,02

Gem. tankcelgetal

199

180

Verhoogd celgetal %

25

17

Nieuw verhoogd
celgetal %

10

9

Tussenkalftijd

417

411

ALVA

26,0

25,6

Vervanging
(afvoer + dood) %

37

27

Gem.leeftijd jj.mm

4.08

4.08

30751

30992

Levensproductie
bij afvoer
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Johan Grolleman

“Samen met Yvonne en onze zoon woon ik aan de
zuidrand van de stad Zwolle. In mijn vrije tijd ben ik
vrijwilliger / beheerder bij de dierenweide ’t Spiekertje
in Zwolle-Zuid. Met een groep van ongeveer 10
vrijwilligers houden we deze dierenweide draaiende.
De dierenweide is een geliefde plek waar ouders, opa’s
en oma’s met hun kinderen en kleinkinderen komen
als ze een ommetje maken. Daarnaast probeer ik
regelmatig te sporten, hoofdzakelijk hardlopen.”
“De functie van Kwaliteitsmanager ga ik invullen naast
mijn werk als onafhankelijk melkwinningsdeskundige
en -adviseur. Hiervoor reis ik door heel Nederland.
Mijn eigen bedrijf ‘Melkwinning JA’ heb ik al sinds 2003.
Daarvoor was ik werkzaam bij het Consulentschap
en later bij DLV als voorlichter melkwinning.
NoorderlandMelk heb ik de afgelopen jaren ervaren
als een dynamisch bedrijf, waar korte lijnen en
melkkwaliteit voorop staan. Met alle vragen rondom
het melken kun u bij mij terecht. Van melkstal tot
melkrobot en van geit tot koe. Binnenkort laat ik
weten welke dag ik op kantoor aanwezig ben. Ik ben
telefonisch bereikbaar op 06 45 31 20 42.”

2013 (t/m sept)

2014 (t/m sept)

NLM

Nederland

NLM

Nederland

Enkelvoudig
kiemgetal

10.8

10.9

12.3

12.4

Celgetal

198

206

187

201

Zuurtegraad
melkvet

0.41

0.41

0.38

0.37

Kiemgetal
De laatste paar jaar liet het kiemgetal (landelijk) een dalende tendens zien.
Echter, afgelopen jaar is het gemiddelde kiemgetal weer stijgende. Het beeld bij
NoorderlandMelk is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Opvallend is dat het
% korting nauwelijks is veranderd ten opzichte van 2013 maar dat het aantal
bedrijven met een kiemgetal uitslag van tussen de 20 en 100 is gestegen. Het
% robot gebruikers is relatief hoog in deze groep. Bijna 6 % van de kiemgetal
monsters heeft een uitslag van >= 20. Dit was voor 2013 5%.
Celgetal
De ontwikkeling in het enkelvoudige celgetal laat zien dat u als NoorderlandMelk
veehouder hier goed scoort ten opzichte van de rest van Nederland. Was
vorig jaar het verschil 9 punten. In 2014 is dit verschil opgelopen tot 14 celgetal
punten. Het lijkt er echter op dat het grootste verschil dit voorjaar is gemaakt.
Momenteel ligt het gemiddelde celgetal van NoorderlandMelk en het landelijke
gemiddelde weer dichter bij elkaar. Komt dit door de nieuwe antibiotica richtlijn?
Zuurtegraad melkvet
Ten opzichte van 2013 is de zuurtegraad melkvet dit jaar behoorlijk gedaald. Dit
is een landelijke trend. Opvallend is dat ondanks het stijgende aantal robotgebruikers de zuurtegraad melkvet wel daalt. Niet alleen het aantal bedrijven met
korting voor VVZ is gedaald maar ook het aantal bedrijven met een VVZ van >
0,6 is structureel gedaald in 2014. Dit is een prima resultaat.
Boterzuur
Tot en met september 2014 zaten we met het aantal +- en ++ uitslagen ruim
onder het landelijke gemiddelde. Echter, de eerste uitlagen van oktober laten een
stijging zien in het aantal waarschuwingen voor boterzuur. Omdat boterzuur en
kaasmaken slecht samen gaan is de afgelopen vergadering besloten om bij een
++ of +- uitslag direct een herhalingsonderzoek in te zetten, en niet te wachten
tot het herhalingsonderzoek in de 2e helft van de maand. Hierdoor bent u beter
in staat het verloop van boterzuur te volgen in de melk. Dit extra onderzoek
loopt voorlopig altijd tot het einde van de maand. Bij een ++ uitslag zitten er
zeker te veel sporen van boterzuurbacteriën in de melk. Hoeveel te veel is met
een uitgebreid onderzoek aan te tonen.
Hebt u vragen over uw melkkwaliteit? Bel gerust! Johan Grolleman
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‘Tour de Boer’

Markt

STIENEKE IJDEMA
U heeft het vast al gehoord: NoorderlandMelk haar
secretaris Stieneke IJdema (40) verhuist met man
Boudewijn (42), kinderen Tessa (10), Amarens (8),
Rixt (6), Ids (4) naar Kjellerup (regio Jutland,
Denemarken). Een mooi moment om eens met
een bestuurder én lid terug te kijken op een
bestuursperiode & lidmaatschap bij NoorderlandMelk.
Marrit en Stieneke in gesprek:

Als secretaris was Stieneke voornamelijk verantwoordelijk voor het
ledencontact binnen de coöperatie. Van
correspondentie tot informatieavonden
en (kennismakings-)bezoeken, Stieneke was er vaak bij. Daarnaast hebben velen haar ontmoet als het over
kwaliteitszaken ging, een werkgebied
waar ze Adrian ondersteunde. Navraag
over wat Stieneke het leukst vond om
te doen, ligt dan ook helemaal in lijn
met haar functie binnen de coöperatie:
“Het ledencontact. Samen met andere
coöperatiemensen in gesprek gaan om
tot oplossingen en ideeën te komen
voor allerhande problemen en uitdagingen”.
Hoe heb je de coöperatie ervaren als Lid?
“Wij zijn in 2008 toegetreden als lid,
ongeveer een jaar na de oprichting van
NoorderlandMelk. Het was voor ons een
hele bewuste keuze. We zijn van FrieslandCampina overgestapt naar, in onze ogen,
een coöperatie zoals die hoort te zijn: “Van
leden, voor Leden”, vertelt Stieneke. Op de

vraag of ze deze credo ook daadwerkelijk
heeft ervaren in de coöperatie zegt Stieneke volmondig ‘JA’. “Alle belangrijke beslissingen worden ter besluitvorming voorgelegd
aan onze leden. Dat is zoals het hoort in
een coöperatie. Samen de koers bepalen.”
En hoe heb je de coöperatie ervaren als
Bestuurder?
“Ja, dat moet ik maar diplomatiek beantwoorden hé”, zegt Stieneke gekscherend. Ze
vervolgt, “NoorderlandMelk is een dynamische coöperatie waar ik met heel veel
plezier voor gewerkt heb. Ik heb veel geleerd
van Zuivelland, van het gehele proces: van
melk tot eindproduct. Het meedenken en
tot stand brengen van de SamenWerkingsOvereenkomst is hier natuurlijk een mooi
voorbeeld én resultaat van.”
Wat is hetgeen waar je het meest trots op
bent?
“Ik ben erg trots op het feit dat we de
eerste vrouwen- en jongerendag binnen
de coöperatie hebben gehad. Ik hoop van
harte dat het bestuur hier vervolg aan gaat

Het nieuwe bedrijf in Kjellerup

geven. Verder heb ik echt een ‘voetprint’ in
de organisatie achtergelaten door aan de
huisstijl te sleutelen, de website te optimaliseren en de nieuwsbrief in een nieuw jasje
te steken”. Op de vraag waar ze het minst
van genoten heeft tijdens haar werk voor
de coöperatie wijst ze de vele regels vanuit
het NVWA en COKZ aan. “De regelgeving
die vanuit hier wordt opgelegd levert niet
alleen extra werk op voor onze leden maar
ook voor onze coöperatie”, aldus Stieneke.
Waar zie je kansen voor de coöperatie?
“Ik zie grote kansen bij onze leden. Ik wil
het bestuur echt aanmoedigen om gebruik
te maken van de kansen welke de leden

aandragen. Er is veel ‘spirit’ in het veld,
waar we gebruik van moeten maken. Het
Boerengilde en de Tjolk melk is hier een
mooi voorbeeld van. Het boerengilde is namelijk niet ‘van ons’, de Tjolk melk produceren we samen”, vertelt Stieneke gedreven.
“Niet alleen op het gebied van ‘Zuivel
met een +’, vervolgt Stieneke, maar ook
projecten welke gericht zijn op ons imago
verdienen aandacht.” Op de tegenhanger
van deze vraag antwoord ze: “De melkprijs
en de marktontwikkelingen. Het is afwachten hoe de markt zich gaat bewegen.”
Nu natuurlijk de prangende vraag, waarom
Denemarken?
“Het avontuur, de uitdagingen en de
kansen,” zegt Stieneke. Jutland is net zo
groot als Nederland alleen heeft het iets
meer dan 1,5 miljoen inwoners i.p.v. de
16 miljoen hier. Al deze ruimte geeft extra
kansen. Er zijn gewoon veel meer hectares
beschikbaar dan in Nederland. De locatie
waar ons melkveebedrijf staat is ook prachtig. We kijken uit op een dal en alles is op
één locatie. Daarnaast was er ruimte om
110 hectare huiskavel te kopen voor het
vee en nog eens 70 hectare daar omheen.
Een hele mooie uitgangspositie. Het gehele

plaatje is precies wat wij graag wilden:
Prachtig gesitueerd, 1 km van de scholen,
tussen twee grote plaatsen in en natuurlijk
een goede melkprijs.”
Aan welke zuivelcoöperatie gaan jullie de
melk leveren?
“De melk gaat naar ‘Them Mejeri’ in Them
Denemarken (www.them-andelsmejeri.dk).
Een kleine zuivelcoöperatie waar 30 melkproducenten aan leveren. Er worden daar
speciaalproducten gemaakt van onze melk
en dit levert een plus op de melkprijs”, licht
Stieneke toe.
Wat wil je de lezer van de nieuwsbrief
meegeven?
“Wees trots en blijf tegelijk kritisch op wat
je hebt en wie je bent als NoorderlandMelk
lid. Blijf altijd zoeken naar kansen en uitdagingen voor jezelf als ondernemer maar
ook als lid van deze mooie coöperatie!”

“Ik wol it bestjoer betankje foar de gearwurking en geselligens! Ik winsk jimme it alderbêste foar de takomst.”
Stieneke

Bij markten praat men vaak over
sentiment. In de zuivelmarkt is het
sentiment zwak te noemen op dit
moment. De melkleveranties in Europa
zijn nog steeds zeer hoog. Dit wordt
veroorzaakt door het milde herfstweer en
de verwachting dat de melkprijs alleen
maar kan dalen de komende maanden.
Sinds de prijzen hard gedaald zijn is de
koop interesse verminderd. Daar komt
bij dat de verwachting is, dat prijzen nog
verder zullen dalen. In augustus is er wat
minder geëxporteerd vanuit de EU t.o.v.
juli 2014; dit betreft alle zuivel producten.
Kaas wordt extra getroffen door de
exportbeperking van Rusland. Deze
beperking heeft als gevolg dat er meer
melk gaat in Mager Melk Poeder (MMP)
en boter. Een voordeel voor de EU is de
gunstige valutakoers. De EU is daardoor
sterk concurrerend op de wereldmarkt
voor MMP.
In de markt wordt hardop gespeculeerd
over het feit dat MMP (en eventueel
boter) naar interventieniveau kan
gaan, waarmee de bodem van de
EU markt bereikt is. De MMP prijzen
liggen nog maar een fractie boven dat
interventieniveau. Is er dan niets positiefs
te melden? Jawel, de Global Dairy Trade
(GDT, de online Fonterra veiling van
zuivel producten) is weer wat positiever
gestemd. En de boterprijzen handhaven
zich ook op een redelijk niveau. Richting
de feestdagen is dat wel gebruikelijk.
Hoe zien de komende maanden eruit?
Melkprijzen gaan bij sommige verwerkers,
ook in de rondom ons liggende landen,
richting 30 cent. In november starten in
Duitsland weer de prijsonderhandelingen
tussen Retail en zuivelindustrie. Hoe deze
onderhandelingen gaan verlopen, heeft
wel een enorme impact op de melkprijs
de komende tijd. En dan vooral op de
melkprijs van de FrieslandCampina
referentie bedrijven. Daarmee
indirect dus ook op de melkprijs van
NoorderlandMelk.

Familie IJdema vertrekt naar Denemarken.
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To n G e r s s e n : B e s t u u r s 
adviseur NoorderlandMelk

I N S P I R E R E N D E J O N G E R E N DA G :

E V E N VO O R 
STELLEN…

’ZUIVEL MET EEN +’
Begin oktober organiseerde NoorderlandMelk haar eerste jongerendag, met het thema: ‘Zuivel met een +’. Ongeveer 20 NoorderlandMelk coöperatie jongeren in de leeftijd van 16 – 35 (of één of
twee jaren ouder) kwamen die dag naar Blesdijke om met elkaar
kennis te maken en te discussiëren over dit thema. Onder leiding
van Harry de Wit (A-ware) die de discussie op een creatieve en
uitdagende wijze leidde, bespraken drie gasten, uit diverse aanverwante- en samenwerkende partijen van NoorderlandMelk, samen
met de jongeren het thema ‘Zuivel met een +’.
Niek Nielen van Galatrada BV was een van de gasten. Hij produceert,
in samenwerking met een aantal boeren van NoorderlandMelk, de
melkdrank Tjolk. Een product met een verhaal waarbij de natuurlijke
productiewijze centraal staat. Maar ook een product dat daadwerkelijk
waarmaakt wat het beloofd. Het product in het schap moet betrouwbaar zijn, de buitenkant moet verleiden, maar moet ook kloppen met
de smaak”.
Yvonne Willig van Henri Willig kaas BV vertelde in haar verhaal hoe
zij als kleine verwerker van melk zich uitsluitend op de niche markt
richten. Juist met ‘speciaalproducten’ kan een kleine producent met een
relatief kleine groep boeren komen tot grote dingen en een plek in de
markt verwerven.
Arnout Schrorer van A-ware legt zich toe op productontwikkeling en
ontwerp. Hij gaf aan dat alles begint bij de markt. Te veel innovatieve
producten worden ontworpen zonder dat er bekend is of de markt er
echt op zit te wachten. Hierdoor verdwijnt 85% van de productontwerpen uiteindelijk in het ‘niets’. Belangrijk is om de markt te kennen
en daar een duidelijke behoefte te ontdekken waar je als bedrijf
invulling aan kunt geven.
De sprekers waren duidelijk in hun verhaal: een plus op de melk
realiseren is echt niet eenvoudig. Zuivel met een plus kan in een drietal

richtingen worden gezocht: kwaliteit van de melk, speciaalproducten en
nieuwe productiemethoden. Tegenwoordig is een zeer goede kwaliteit
niet meer onderscheidend genoeg: de kwaliteit van de melk moet
buiten iedere discussie staan en wordt meer en meer de standaard.
Een speciaal product tot een succes ontwikkelen is een hele uitdaging.
Slechts 15% van alle ideeën komt tot een product, nog afwachtend
of het stand houdt in de schappen van de Retail. De concurrent
zit immers ook niet stil. Tjolk, een zuiveldrank van een oud merk
in een nieuw jasje, geproduceerd door een paar onderscheidende
NoorderlandMelk boeren, ligt op dit moment in diverse schappen bij
Poeisz, de Plus en Jumbo. Dat is prachtig! De uitdaging is nu om het
product verder in de markt te krijgen en door te ontwikkelen.

betreffende boer in aanraking met buffelmelk en de verwerking daarvan tot kaas. Stap voor stap werd een buffelboerderij
opgezet en een winkel ingericht. Ofschoon nog niet tot een
volledig inkomen genererend, is het bedrijf het laatste jaar flink
gegroeid en is er duidelijk een vraagmarkt naar de speciaal
producten. “Het omgaan”, zo vertelt de enthousiaste boerin,
“met buffels is een verhaal apart, zowel qua karakter als qua
gezondheid. Hoe gek ook gezien het formaat, maar een buffel
is nog het beste te vergelijken met een geit. Het samenstellen
van een goed voerpatroon is een uitdaging op zich en de grote
beesten blijken veel kwetsbaarder te zijn, dan hun uiterlijk doet
vermoeden.”

Speciale producten
De aanwezige jongeren hadden een duidelijk zienswijze op de speciaal
markt: Er is zeker kans om te ontwikkelen, maar er zijn duidelijk twijfels
of dit resulteert in een meerprijs voor de melk. ‘De markt betaalt’,
als uitgangspunt heeft zich niet erg bewezen. Tegelijkertijd is juist een
speciaal lijn/product voor NoorderlandMelk binnen A-Ware een zeer
goede mogelijkheid tot versterking van de positie als samenwerkende
partner binnen A-Ware. “Onderscheidend zijn in de productiemethode en daarmee een niche-lijn ontwerpen binnen NoorderlandMelk”,
zou volgens Arnout Schrorer van A-ware best een goede denkrichting
zijn voor NoorderlandMelk. Een jeugd- & kinderlijn als speciaal lijn voor
de melk biedt goede kansen en verdient ontwikkelingskansen. Bij Willig
zien ze hier niet de kans toe, omdat ze zich daar te klein voor achten,
maar misschien kan het binnen NoorderlandMelk wel.

De jongerendag bleek een schot in de roos en er is uitgebreid
gesproken met de jongeren over uiteenlopende onderwerpen. De betrokkenheid bij, en het enthousiasme voor
NoorderlandMelk blijkt groot en leidt tot soms stevige, maar
open discussies. De boodschap van de dag was duidelijk: ‘Zuivel
met een + ‘ is een uitdaging op zich die niet zomaar in een
compleet plan op tafel ligt. Maar de jongeren zijn enthousiast
en gaven aan graag betrokkenheid te willen zijn bij de coöperatie en de toekomstige ontwikkelingen. De jeugd heeft tenslotte
de toekomst. Het bestuur van NoorderlandMelk kijkt terug op
een geslaagde dag en hoopt in de toekomst zeker een vervolg
te geven aan dit initiatief. Hopelijk vonden jullie het net zo leuk!
Laat het ons weten via twitter @Noorderlandmelk.

Bezoek Buffelboerderij
Na een goede lunch werd er een bezoek gebracht aan de
Waterbuffelfarm in Oldemarkt (www.waterbuffelfarm.nl), gerund
door de fam. Zeestraten. Na terugkomst uit Denemarken kwam de

Annely Langereis @Annely Langereis • 7 okt.

Leuke interessante ochtend bij de jongerendag van
@NoorderlandMelk een paneldiscussie over het thema
‘Zuivel met een +’ stof tot nadenken.

“Tijdens de ledenvergadering van 23
oktober 2014 ben ik kort aan u voorgesteld
als de nieuwe bestuursadviseur van
NoorderlandMelk. Ik ben erg blij met deze
nieuwe uitdaging en kijk ernaar uit om deze
invulling te gaan geven. Als bestuursadviseur
zal mijn takenpakket bestaan uit het bieden
van strategische managementondersteuning
aan het bestuur en tegelijkertijd op een
positief kritische manier het bestuur een spiegel voorhouden. Dit alles
om het doel van de Coöperatie te realiseren: ‘Sterkere positionering
van NoorderlandMelk als leverancier van melk met toegevoegde
waarde’.”
“Vanaf jonge leeftijd ben ik sterk betrokken geweest bij de
zuivelindustrie. Eerst als zoon van een melkhandelaar & actief
bestuurder van de coöperatieve melkfabriek van boeren en
melkhandelaren in Utrecht. Later als leidinggevende bij o.a. Menken
Dairy Food (Menken, Wassenaar) & Numico (Danone; voorheen
Nutricia, Zoetermeer). De afgelopen 30 jaar heb ik ervaring
opgebouwd in operationeel management, strategieontwikkeling,
investeringsbeleid en specifiek projectmanagement. Vele coöperatieve
discussies heb ik gevoerd bij Campina, waar ik de functie van Directeur
voor alle kaasproductie- en verwerkingsbedrijven beklede. Daarnaast
ben ik als interimmanager werkzaam geweest bij FrieslandFoods. Hier
heb ik o.a. strategische studies gedaan naar de opzet en toekomst van
de productielocatie in Beilen en de keuzen voor de productie van
Babyvoeding en de herinrichting van de productielocatie.”
“Ik ben getrouwd met een Friese boerendochter (melkveebedrijf)
Tammina en samen hebben wij twee zonen en één dochter. We zijn
de trotse opa & oma van twee kleinkinderen. In mijn vrije tijd mag ik
graag hardlopen, zeilen of golfen. Daarnaast vind ik filosofie en historie
interessante verdiepingsonderwerpen. Wij wonen met veel plezier al
weer 35 jaar in het Westen van het land, in Zoetermeer. Niet direct
naast de deur, maar toch door de polder relatief snel in ’t Noorden. Ik
zet mij graag in voor NoorderlandMelk omdat de Coöperatie naast
het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie én kwaliteit van
de onderneming, de Coöperatie ook staat voor het bevorderen van
diergezondheid, milieukwaliteit, melkkwaliteit en voedselveiligheid.”
“Na mijn carrière in het bedrijfsleven wil ik nu graag mijn ervaring en
kennis inzetten als adviseur, en ik kijk er naar uit om samen met het
bestuur Coöperatie NoorderlandMelk sterk te positioneren in de
markt.”
Ton Gerssen

Thijs Sonneveld @ThijsSonneveld • 7 okt.
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Bedankt @NoorderlandMelk voor deze eerste jongerendag.
Goed initiatief!
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