
Waarom is het volgens jou belangrijk dat er een LAJK 
bestaat? “Via het LAJK en NAJK kunnen wij onze 
mening laten horen en  zijn zij hierin de belangbehar-
tiger. In de politiek zitten niet veel mensen die weten 
hoe het eraan toe gaat in de agrarische sector. Het 
LAJK en NAJK kunnen via hun stem deze mensen 
informeren hoe werkelijk iets in elkaar zit. Daarom 
hoop ik dat er mensen met een agrarische achter-
grond en politieke ambitie in de provinciale staten of 
het kabinet komen.” 

Toekomst
Hoe zie jij jouw toekomst? “Het werk dat ik nu doe 
vind ik leuk en blijf ik voorlopig nog gewoon doen. 
Wat de toekomst brengt zien we wel. In mijn bedrijfs-
tak zal altijd wel werk blijven. Wel zal het voor de boer 
moeilijker worden om een goede boterham te verdie-
nen door nieuwe wetgeving en lage prijzen.” En hoe 
zie je de toekomst van de agrarische sector? “Er zit 
hier heel veel kennis wat betreft de agrarische sector. 
Hierom staan we bekend en iedere dag moeten we 
ons best blijven doen om dit niveau hoog te houden. 
Maar het zal niet gemakkelijk zijn om te concurreren 
tegen andere landen qua regels en wetgeving.
De wereldbevolking groeit, dus blijft ook altijd vraag 
naar verantwoord eten en drinken.”

LAJK- Coming up soon! 
Zoals altijd bruist het LAJK bestuur van ideeën. 
De cursus bouwen (zie voorkant) zit er alweer op! 
De avond beleid in balans was een succes en ook 
van de bijeenkomst over jongvee opfok hebben 
de nodige rundveehouderij leden iets kunnen op-
steken. Het Ronald Mc Donald Huis in Maastricht 
ontvangt via het LAJK de komende maanden vers 
Limburgs fruit zodat de gasten zich geen in ieder 
geval geen zorgen hoeven te maken over de da-
gelijkse dosis vitaminen. Van de 3 workshops over 
bedrijfsontwikkeling zal de eerste op 6 december 
plaatsvinden. Voor 2017 zijn ook weer de nodige 
plannen in de maak, waaronder een excursie naar 
het gouvernement en een cursus werken met per-
soneel. Hou onze facebook pagina en website in 
de gaten voor de laatste updates. Ook zal er een 
promotieactie van start gaan. Hiermee willen we 
het belang van de diverse agrarische sectoren in 
onze provincie nog eens benadrukken en de be-
trokkenheid van de Limburgers op een positieve 
manier vergroten!  

VOORWOORD
 
Vol verwachting klopt ons hart deze dagen… Niet alleen wat de Sint (of Kerstman) 
ons gaat brengen maar ook hoe het plan om de fosfaatuitstoot te reduceren er 
definitief uit komt te zien. En wat is er gedaan met onze op- en aanmerkingen op 
de jonge landbouwersregeling? Deze laatste is vanaf  1 december open gesteld 
worden. In de regeling zijn slechts een aantal aanvullingen gedaan. Naar mijn idee 
te weinig, maar ik hoop dat het een stapje is in de goede richting en er meer jonge 
agrariërs gebruik van kunnen maken! 
Dan was er nog het ‘nieuws’ dat er, helaas, veel boeren zijn zonder opvolger. 
Liever bekijk ik het van de positieve kant! Ik heb vingers te kort om het aantal 
enthousiaste opvolgers in onze provincie te tellen. Het ‘Boer zoekt boer’- project 
van het NAJK koppelt opvolgers zonder agrarisch bedrijf thuis aan boeren zonder 
opvolger. Een overname buiten de familie is vaak com-
plexer dan een overname binnen de familie maar wáár het 
werkt kan een bedrijf voortbestaan en kan de passie voor 
de sector ook doorgegeven worden! 
Namens het dagelijks bestuur van het LAJK wil ik jullie 
een hele fijne decembermaand toewensen!

Ilse Verhoijsen
Vice voorzitter LAJK
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“Het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) is dé vereniging van,
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“In gesprek met…....”

Ted is 23 jaar en koos na de middelbare school voor 
de MBO opleiding ‘veehouderij’ op het Citaverde 
college in Horst. Ted is niet opgegroeid op een boer-
derij maar heeft zeker wel de passie voor de agrari-
sche sector. Daarbij liggen zijn interesses vooral in 
de rundveehouderij en mechanisatie. Zijn vriendin 
Anouk is verpleegkundige. Als ze vrij is helpt ze Ted 
graag een handje mee z’n werkzaamheden op de 
boerderij.

Altijd genoeg werk
Je werkt als ZZP-er: Hoe ben je hiertoe gekomen? 
“Tijdens mijn opleiding aan het Citaverde college 
heb ik een aantal stages gelopen. In mijn school-
periode kreeg ik bij een van de stagebedrijven een 
vast contract voor 20 uur aangeboden. Dit heb ik 
aangenomen omdat ik hier graag wilde werken. 
Andere oud stagebedrijven vroegen ook of ik kon 
komen werken. Daarop heb ik besloten als ZZP-
er aan de slag te gaan. Hoofdzakelijk werk ik in 
de rundveehouderij maar ook bij akkerbouwers en 
loonwerkers. Inmiddels doe ik dit al 3 jaar met veel 
plezier en ik heb altijd genoeg werk. Geen dag is 
het zelfde. Ik kom op veel plaatsen en daar leer ik 
veel van. Het zijn lange dagen maar de vrijheid als 
ZZP-er bevalt me goed. Ik vind het mooi om een 
steentje bij te dragen in de voedselketen. Zowel in 
de melkveehouderij, vleesveehouderij als akker-
bouw.”

Hobby’s 
Heb je ook nog tijd voor hobby’s? “Ik heb het geluk dat 
ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. Ik 
werk graag tussen de koeien en zit graag op de trac-
tor. In het weekend ga ik geregeld stappen met mijn 
vrienden”

Bij blijven
“Mijn interesses liggen vooral in de melkveehouderij 
en mechanisatie. Hier heb ik dagelijks mee te maken 
en het interesseert me hoe de fokkerij en techniek zich 
ontwikkelen: stierkeuzes, tractoren, melktechniek (ro-
bots), (automatische) voersystemen, gps. Ik ben lid 
van de rundveestudieclub. Er zijn excursies en lezin-
gen over ontwikkelingen op het gebied van rundvee-
houderij. Ook probeer ik bij te blijven door vakbladen 
te blijven lezen. Stilstand is achteruitgang, ook in de 
agrarische sector.”

(L)AJK
Hoe ben je bij het AJK gekomen? “Ik liep stage bij een 
boer die in het bestuur zat van AJK Helden/Leudal. 
Door hem ben ik met een goede vriend mee op ex-
cursie gegaan. Toen ben ik lid geworden. Het is leuk 
om met jongeren van mijn eigen leeftijd met dezelfde 
interesses te praten. Tijdens de excursies kijken we 
bij bedrijven in verschillende sectoren. Maar ook het 
napraten is leuk en gezellig.”
Je zit nu al een tijdje in het bestuur. Hoe ging dat? “2 
Jaar geleden werd ik gevraagd door een van de be-
stuursleden. Ik ben toen eerst een aantal keer mee 
naar een vergadering geweest. Het leek me een leuke 
uitdaging. Ik heb tot op heden nog geen enkel mo-
ment spijt gehad van mijn bestuursfunctie binnen AJK 
Helden/Leudal. En wil iedereen meegeven die ooit de 
kans krijgt in een dergelijk bestuur zitting te nemen het 
altijd te doen! Je leert er enorm veel van.”
En wat vind je van het LAJK? “Het cursus aanbod is 
erg divers en er wordt goed ingespeeld op wat de le-
den interessant vinden en waar ze iets aan hebben. 
Tijdens de PB’s (provinciale bestuursvergaderingen) 
wordt er besproken wat er in de afdelingen leeft en 
wordt er informatie uitgewisseld. Daardoor kunnen de 
afdelingen en het LAJK doen waar er bij de leden be-
hoefte aan is. Netwerken is en blijft belangrijk in onze 
sector.”

Op zoek naar vakmensen.
Werken in de land- en tuinbouw is het mooiste dat 
er is. Nederland is de tweede agrarische exporteur 
ter wereld. Bovendien vindt er veel innovatie plaats 
in deze sector. Kortom: alle reden om trots te zijn. 
AB Werkt zorgt voor de koppeling tussen vraag en 
aanbod en is als agrarische coöperatie sterk betrok-
ken bij het wel en wee van de sector. We willen voor 
onze leden en klanten de partner zijn die meedenkt 
én meedoet als het arbeid gerelateerd is. Niet al-
leen met onze bedrijfsverzorgers maar ook met 
onze vakkrachten die voor korte of langere tijd op 
het bedrijf meehelpen. 
Het wordt echter steeds moelijker om goede men-
sen te vinden. De agrarische sector is blijkbaar niet 
de meest voor de hand liggende sector voor jonge-
ren om in te werken. Het aantal leerlingen op agra-
rische opleidingen in de primaire studierichtingen 
loopt sterk terug en dat is voor de sector een seri-
euze uitdaging. Robotisering kan een antwoord zijn, 
maar niet op alles. Daarom zetten we ook in op het 
ontwikkelen van competenties van medewerkers. 
Door het bieden van cursussen en trainingen. Door 
het kijken naar de mogelijkheden die ieder individu 
heeft. Daardoor krijg je betrokken medewerkers. 
Belangrijk is om te kijken wat ondernemers en me-
dewerkers willen. Vaak zoekt men het schaap met 
de vijf poten, en dat gaat niet. Daar zijn we eerlijk in. 
We kijken dan naar wat wél mogelijk is of zou pas-
sen. Het komt regelmatig voor dat we iemand op 
twee bedrijven parttime in kunnen zetten. Of dat we 
iemand zonder echte ervaring in de agrarische sec-
tor op een leer-werkplek kunnen laten starten. Ook 
kloppen ondernemers bij ons aan die noodgedwon-
gen met hun bedrijf moeten stoppen. Vaak hebben 
zij nog nooit voor een baas gewerkt maar vinden bij 
onze klanten helemaal hun plek.
Zo zijn wij een relatief klein radertje in die grote 
agrarische sector. Maar als het dan goed loopt, dan 
zijn wij daar echt trots op. 

Jack Janssen 
Directeur AB Werkt

AJK Afdelingen
Aan inspiratie is ook binnen de afdelingsbesturen 
geen gebrek! AJK Midden-Limburg heeft haar start-
avond mogen beleven bij Global Food Group en er 
staan nog een aantal interessante bijeenkomsten op 
touw waaronder avonden i.s.m. een loonbedrijf en 
een dierenartsenpraktijk. AJK Helden/Leudal heeft 
het seizoen geopend bij het manegebedrijf de Peel-
bergen i.s.m. AB- Werkt en heeft verder nog een ge-
slaagde themabijeenkomst over ‘de bodem’ gehad. 
Het bestuur volgt een leerzame bestuurderstraining 
waardoor ze straks als team nog meer kunnen bete-
kenen voor de leden in deze regio! AJK Roermond 
was te gast op het bedrijf van Rob Hilkens, die zijn 
gedachtegang en ervaringen over het Krull concept 
deelde. AJK Noord-Limburg is op excursie geweest 
naar Agro America. AJK Sittard/Swentibold werkte 
samen met AJK Zuid-Limburg. Samen hebben zij 
met de Rabobank een dialoogsessie georganiseerd 
op 29 november. AJK Zuid-Limburg heeft daarnaast 
nog een drukke bijeenkomst gehad over het GLB. 
Al met al is er voor de AJK leden van alles te doen 
geweest de afgelopen periode. Heb je een goed 
idee? Schroom niet om het te delen met een van de 
bestuurders van jouw AJK!   

Jola
Gedeputeerde staten hebben ingestemd met het 
openstellen van de 2de ronde van de jonge land-
bouwersregeling (JOLA). De openstelling duurt van 
1 december 2016 t/m 16 januari 2017. Kijk of jij er 
gebruik van kunt maken! Op onze site staat een link 
naar de publicatie. http://www.lajk.nl/jola-open

Personalia 
Naam: Ted Vermeulen
Woonplaats: Panningen
Geboortedatuim: 21-02-1993
AJK-lid: AJK Helden-Leudal
AJK-lid sinds:  23-03-2010
Soort bedrijf: Rundveehouderij

De Rabo Dialoogsessie was een groot succes 
bij AJK Zuid-Limburg en AJK Sittard/Swentibold


