
is bedoeld om jonge agrarische ondernemers 
te ondersteunen in het verduurzamen en 
versterken van hun bedrijf. Ondernemers tot en 
met 40 jaar kunnen onder voorwaarden subsidie 
aanvragen. De subsidie bedraagt 30% van de 
investering en is bedoeld voor investeringen 
die bijdragen aan verduurzaming op het bedrijf 
van een jonge agrarische ondernemer. Het 
subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000,00 
en maximaal € 20.000,00 per aanvraag. De 
investeringsmogelijkheden kunnen per provincie 
verschillen doordat de JOLA provinciaal 
opengesteld wordt.
 
Verbeteringen merkbaar
“NAJK heeft zich afgelopen periode hard ingezet 
voor een passende JOLA-regeling. Er zijn ten 
opzichte van de openstelling in 2017 een aantal 
verbeteringen in de regeling doorgevoerd. De 
investeringslijst is uitgebreid. Het is nu voor 
meerdere sectoren mogelijk om investeringen 
onder de JOLA te doen.” Ook zijn er een aantal 
onduidelijkheden en problemen uit de eerdere 
openstellingen opgelost.
 
Persoonlijk BRS-nummer aanvragen
Voor het aanvragen van de JOLA heeft een jonge 
boer of tuinder een persoonlijk BRS-nummer 
nodig. Deze moet vermeld worden op de aanvraag. 
Het BRS-nummer van het agrarische bedrijf 
voldoet niet voor een JOLA-aanvraag. Het kan 
enkele dagen duren voordat de aanvraag van een 
persoonlijke BRS-nummer rond is. Vraag daarom 
zo snel mogelijk een persoonlijk BRS-nummer aan 
als je gebruik wilt maken van de JOLA.

LAJK - voor jou
Heb je tips, ideeën, vragen of opmerkingen voor 
het LAJK?! Dan horen wij dat uiteraard heel graag. 
Stuur een mailtje naar info@lajk.nl of benader een 
van de bestuursleden.
Heb je in je netwerk interessante bedrijven 
of personen die iets voor het (L)AJK kunnen 
betekenen, laat het ons weten. Misschien kunnen 
we er een keer en mooie excursie of bijeenkomst 
mee samenstellen.
Blijf op de hoogte en volg het LAJK ook op 
facebook!!  
www.facebook.com/limburgsagrarischjongerenk
ontakt

Gebruik je netwerk!

Naast bijeenkomsten van het LAJK en de AJK’s 
zijn er in de winterperiode ook nog tal van andere 
bijeenkomsten die je kunnen ondersteunen bij het 
vergaren van kennis, nemen van beslissingen en 
het leggen van contacten in de diverse agrarische 
sectoren.
Hou daarom de agenda’s van de AJK’s, studieclubs, 
belangenverenigingen, banken, leveranciers en 
anderen goed in de gaten en pik er uit wat voor jou 
meerwaarde heeft!

• Start BHV- cursus  =  10 november
• Start 1e lascursus  =  12 november
• LLTB Jaarcongres  =  15 november
• Start 2e lascursus  =  7 Januari

VOORWOORD
 
De winter nadert snel en de meeste gewassen zijn inmiddels geoogst. Voor velen een tijd 
om de balans, van laten we zeggen “een vreemd jaar”, op te maken. Misschien is het ook 
wel het laatste jaar geweest dat we de klok een uur verzet hebben… Wie weet wat voor 
een kansen en uitdagingen er volgend jaar weer op ons pad komen.

Enkele weken geleden hebben we het nieuwe seizoen afgetrapt in Venlo tijdens de 
jaarlijkse Startavond. Tijdens het inspirerende verhaal van Vitacress-Real hebben we 
kunnen horen en zien hoe het bedrijf zich heeft kunnen ontwikkelen en hoe zij een geheel 
eigen managementstrategie er op na houden. De vrouwelijke leden hebben onlangs 
in Beesel, in samenwerking met Netwerk Agrarische Vrouwen, een bijeenkomst gehad 
over bedrijfsontwikkelingen en overnames met oud-LAJK-bestuurslid Ilse Verhoijsen als 
spreekster.

Als LAJK bieden we je alvast wat kansen!
Zo is er onlangs de 2-daagse BHV-basiscursus gestart. Hierbij worden EHBO en 
brandveiligheid/blussen uitvoerig behandeld. Veel bedrijven die werken met personeel 
zijn verplicht BHV-ers op het bedrijf aan te stellen om de veiligheid te verhogen.  Verder 
gaan 2 groepen aan de slag met het “bakken en braden” tijdens de lascursus. Tijdens 
deze cursus wordt er in 5 avonden, onder vakkundig toezicht, geleerd hoe je op een 
juiste wijze lassen kunt leggen en hiermee bijvoorbeeld reparaties en/of constructies uit 
kunt voeren op je bedrijf. Er zij nog enkele plaatsen vrij om te starten in (7 of 14) januari!

Ook hebben jullie allemaal via het LAJK en de LLTB een uitnodiging ontvangen voor het 
LLTB-jaarcongres op 15 november. Aanmelden is nog steeds mogelijk via www.lltb.nl

Willem Voncken – Voorzitter LAJK

N I E U W S B R I E F
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“Het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) is dé vereniging van,
voor en door jongeren in Limburg die hart hebben voor land- en tuinbouw”.

Like us on facebook Het LAJK heeft nu ook een facebook pagina: 
 https://www.facebook.com/limburgsagrarischjongerenkontakt.
 Like het LAJK en blijf nog beter op de hoogte van LAJK nieuwtjes en activiteiten!
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In gesprek met....

Wil je jezelf even voorstellen?  
Ik heb tuin- akkerbouw gestudeerd aan de HAS 
in den Bosch en afgestudeerd in Crop- en farm 
management. Door de stages in verschillende 
sectoren ben ik erachter gekomen dat ik niet alleen 
maar op kantoor of alleen maar op de tractor 
wou zitten voor werk. Hierdoor ben ik na mijn 
school gewoon thuis blijven werken omdat er hier 
meerdere mogelijkheden waren qua werk. 
Naast werken doe ik ook nog graag koken/bakken, 
lekker eten, wandelen en op stap gaan. 

Wat is je motivatie om in de (primaire) agrarische 
sector te werken?
Het werk zelf is nooit jaar in, jaar uit hetzelfde 
en altijd gevarieerd. De werkzaamheden die 
ikzelf uitvoer variëren van veld-/tractorwerk tot 
kantoorwerk, en van de planning van het personeel 
tot werkplaatswerkzaamheden. Hierdoor is geen 
enkele werkdag hetzelfde wat ik heel prettig vind. 

Hebben jullie thuis een agrarisch bedrijf? 
Op het bedrijf thuis waar ik werk hebben we op dit 
moment ongeveer 100 hectare jaarrond prei. Het 
aantal man personeel wat aan het werk is verschilt 
van ongeveer 20-25 man per dag in de rustige 
tijden, tot zo’n 50 mensen in de drukke tijden. 
De prei die wij telen wordt allemaal via dezelfde 
afnemer afgezet. Deze regelt de verdere afzet weer 

naar verschillende supermarkten in binnen- en 
buitenland. Het grootste voordeel van deze ene 
afnemer is dat alles wat wij telen afgenomen wordt 
en er dus zeker nooit iets overblijft waar geen 
afnemer voor is. Het grootste nadeel en tevens 
risico van een afnemer is dat als deze failliet zou 
gaan, er direct niets kan worden afgezet.

Ben je de “waarschijnlijke” bedrijfsopvolger?
Het bedrijf waar ik werk, is een maatschap van 3 
maten, waarvan mijn vader er 1 is. Op dit moment 
zeg ik dat ik ook wel ooit in het bedrijf wil. Dit ook 
zeker samen met anderen zodat iedereen zijn eigen 
specialisatie heeft binnen het bedrijf. Wel zou ik dan 
graag nog een ander gewas erbij willen telen, dit 
hoeft geen grote oppervlakte te zijn maar gewoon 
voor mezelf en het personeel eens per jaar even iets 
anders dan alleen maar prei. 

Hoe ben je in aanraking gekomen met het AJK? 
Met op stap gaan ben ik jeugd tegen gekomen 
die ook bij het AJK zitten en hierdoor ben ik ook 
lid geworden. Eerder had ik er nog nooit van 
gehoord, anders was ik wel al eerder lid geworden. 
Als lid vind ik het leuk dat we bij verschillende 
soorten bedrijven op bezoek mogen en op deze 
manier ook iets van andere sectoren leren. Ook 
de samenwerking met bijvoorbeeld de LLTB, 
Rabobank en Arvalis vind ik fijn, omdat we hierdoor 
ook informatieve en interactieve avonden hebben 
met de leden. Op deze avonden komen dan weer 
onderwerpen aan bod waar niet alles duidelijk over 
is, en dit kan dan verhelderd worden. 

VANAF 3 DEC. WEER OPENSTELLING JOLA-
REGELING
 
Goed nieuws! Vanaf maandag 3 december 2018 
tot en met vrijdag 8 februari 2019 wordt de Jonge 
Landbouwersregeling (JOLA) weer opengesteld. 
Jonge boeren en tuinders kunnen een aanvraag 
indienen voor de aanschaf van modernere 
voorzieningen, installaties en machines. In 
november maken de Gedeputeerde Staten per 
provincie de investeringslijsten bekend.
 
De JOLA-regeling is onderdeel van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De regeling 

AB WERKT - SAMEN KOMEN WE VERDER 

AB Werkt is uitzend-, detacherings-, payroll-
bureau én HR-adviseur voor Zuid-Nederland. Wat 
in al onze diensten centraal staat, is de kracht van 
samenwerken. Dit doen we dan ook al vele jaren als 
partner van het LAJK!

Samenwerken zit niet alleen diep in onze 
coöperatieve wortels. Met 50 jaar ervaring 
wéten we dat ‘samen’ beter werkt. Wij helpen 
mensen aan werk. En werkgevers aan mensen. 
Wij zijn dé werkspecialist op het gebied van agro, 
groenvoorziening, food, industrie en logistiek in de 
regio.

Zoek je personeel? 
Reken erop dat we de allerbeste mensen voor 
jouw bedrijf vinden. Aanpakkers, doorzetters, 
doordenkers en doeners. Daarnaast kunnen we 
ondersteuning bieden op het gebied van payroll, 
HR-advies. Voor directe oplossingen. En waarmee 
jij en je bedrijf jaren vooruit kunnen. 

Zoek jij of iemand die je kent een (nieuwe) baan? 
Wij willen vooral een goede werkgever zijn. We 
proberen méér te bieden dan een baan en een 
salaris. Samen investeren we in jou. We denken 
mee over loopbaanontwikkeling en bieden je 
gerichte coaching en opleidingen. 

Onze website ab-werkt.nl is zeker het bezoeken 
waard. We bieden daar een uitgebreid overzicht 
van de laatste vacatures, de mogelijkheden 
voor opdrachtgevers en informatie over de 
ontwikkelingen in de diverse sectoren. Wij zijn altijd 

op zoek naar heftruckchauffeurs, melkers, teelt- en 
productiemedewerkers!!

Onze diensten bestaan uit: 
• Werving & Selectie  
•  Buitenlandse werknemers
• Bedrijfsverzorging  
• Opleiden  
• Detacheren   
• HR-dienstverlening (HAER)
• Uitzenden   
• Asbestsanering
• Payrolling

Met het LAJK kunnen we gezamenlijk activiteiten 
organiseren, bijvoorbeeld op het gebied van:

1. (HAER) Persoonlijk leiderschap, 
personeelsmanagement, aansturen 
van personeel/arbeidsmigranten, 
gesprekstechnieken.

 HAER adviseert en ondersteunt ondernemers, 
in zowel het mkb als agrarische bedrijven, op 
het gebied van personeel en organisatie

2.  Asbest wet- en regelgeving
3.  Veiligheid op de werkvloer (RI&E rapport, 

bedrijfsongevallen, PBM’s)

AB Werkt! Wat pakken we vandaag aan?
 
Contactgegevens

AB Werkt Zuid-Nederland heeft 7 regiokantoren in 
Limburg, Brabant en Zeeland.  

Het hoofdkantoor is gevestigd in Herten-Roermond. 
De drie Limburgse regiokantoren bevinden zich in 
Beek, Herten-Roermond en Horst. 

Tel.  0475 - 35 20 30 (Receptie hoofdkantoor)
E-mail   info@ab-werkt.nl

Personalia 
Naam: Christa Craenen
Woonplaats: Obbicht
Geboortedatuim: 01-08-1992
AJK-lid: Sittard-Swentibold
AJK-lid sinds:   2016
Soort bedrijf: Vollegrond tuinbouw 


