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Erg te spreken over
Enrichment concept
Erg te spreken over
Enrichment concept

Kijkje in de 
keuken

daglicht. Je moet zorgen voor 20 lux 

licht per dag in de stal. Maar te fel 

daglicht is niet goed voor de kuikens, 

omdat dit kan leiden tot onderhuid-

se ontstekingen. We kunnen de inval 

van het felle daglicht wat sturen met 

de lamellen in de dakramen. We 

hebben op onze stallen astronomi-

sche tijdklokken en sensoren 

geplaatst die ervoor zorgen dat de 

luiken automatisch opengaan als de 

zon opkomt in de ochtend. Als de 

zon weer ondergaat, kan het 

kunstlicht ingeschakeld worden, 

afhankelijk van de dag in het jaar. 

Het dag- en nachtritme is zo 

automatisch ingeregeld en voldoet 

aan alle eisen.”

Heeft u interesse in de mogelijkheden 

van dit concept? Neem dan contact 

op met een van de pluimveeadvi-

seurs van Coppens via 0492-531600 

of info@coppens.nl.

Vleeskuikenhouders Riëtte en Roel Dijkmans van Dijkoo v.o.f. uit 

Bergeijk zijn erg te spreken over het Enrichment concept van 

McDonalds. Inmiddels hebben ze zeven ronden ervaring met dit 

nieuwe concept, waarmee je reguliere kuikens kunt houden, mits 

je zorgt voor enkele extra welzijnseisen. 

Zo is het verplicht om daglicht in de 

stallen te hebben en moeten er 

verrijkingsmaterialen geplaatst 

worden, zoals zitstokken en 

blinkende rvs kettinkjes. Vanaf de 

tweede levensweek moet eenmalig 

anderhalf pak stro per 1000 kuikens 

in de stal geplaatst worden.

Voordelen Enrichment concept

“Meedoen aan dit concept biedt ons 

meerdere voordelen,” aldus Riëtte. 

“We mogen reguliere kuikens 

houden. Het Enrichment concept 

combineert het produceren van een 

e�  ciënte, duurzame kip met een 

aantal voorwaarden dat het 

dierwelzijn verbetert. Een ideale 

combinatie dus. Daarnaast is het 

een meerwaarde dat we de kuikens 

zwaar mogen afl everen. Je wordt 

pas gekort als je kuikens afl evert 

boven de 2850 gram. En in 

tegenstelling tot veel andere 

concepten mogen we tussentijds 

uitladen. Ook krijgen we extra 

uitbetaald voor het afl everen van 

antibioticavrije kuikens. De kuikens 

worden geproduceerd voor 

McDonalds. We zijn dus altijd van 

afzet verzekerd, omdat McDonalds 

wereldwijd actief is.”

Andere manier van werken

Roel: “We hebben wel even moeten 

wennen aan het werken met 
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25% beste gemiddeld

V.C. 1.54 1.55

V.C. 1500 gram 1.11 1.17

Afl evergewicht (gr) 2566 2448

Groei (gr/dag) 64.5 62.7

Uitvalpercentage 3.57 2.94

Periode 1 april t/m 30 juni 2018

Netto 
vleeskuiken

resultaten

Sector in beweging

Bovenstaande is volledig waar, want 

Big Challenge team Coppens 

Diervoeding heeft de Alpe d’Huez wel 

64 keer bedwongen tijdens de Alpe 

d’HuZes week. Het was een week van 

saamhorigheid, sportiviteit, vreugde, 

maar ook van verdriet en emotie. 

De ziekte kanker is tenslotte de 

belangrijkste reden waarom we deze 

uitdaging zijn aangegaan.

Het werd een week om nooit meer te 

vergeten. Naast de sportieve 

prestatie heeft team Coppens 

Diervoeding een bedrag van meer 

dan 92.000 euro opgehaald voor BIG 

Challenge. Het eindbedrag is nog niet 

helemaal volledig, omdat er nog 

steeds donaties binnenkomen. Een 

resultaat waarop we van te voren 

nooit hadden durven hopen en waar 

we trots op kunnen zijn. In totaal 

heeft BIG Challenge een bedrag 

opgehaald van meer dan 1 miljoen 

euro. De totale opbrengst voor KWF 

vanuit de stichting Alpe d’HuZes is 

meer dan 11 miljoen.

Wij bedanken iedereen hartelijk 

voor alle steun die we hebben 

ontvangen!

VoederWaarde.nl
 100% volgens declaratie 

De zeven vee-

voerbedrijven, 

waaronder 

Coppens, die 

samen met 

boerenorganisaties deelnemen in 

VoederWaarde.nl scoren 100% op 

de declaratie van de door hen 

geleverde voeders. Dat wil zeggen 

dat de inhoud van het voer volledig 

overeen komt met het etiket. Dit 

blijkt volgens de organisatie uit een 

onafhankelijke onderzoek van 

Schothorst Feed Research. Hiermee 

wordt volgens de organisatie 

aangetoond dat VoederWaarde.nl 

bijdraagt aan het streven naar een 

efficiënt en duurzaam nutriënten-

gebruik.

Lees meer op

www.VoederWaarde.nl

Yes we did it!
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Familie Nuijten te Made: 

Diversiteit is onze
sleutel tot succes

In het midden Kees en Bianca Nuijten, met (v.l.n.r.) hun kinderen Niels, Tess, Jens en Bart. Iedereen 
is betrokken bij het gecombineerde bedrijf met vleeskuikens, akkerbouw en catering.

Resultaten
Goed Nest Kip-kuikens
over het afgelopen jaar

Opzet (m2) 15,33

Afl evergewicht (g) 2530

Uitval (%) 2,90

Afkeur (%) 0,82

Hakdermatitis (%) 2,57

18-0751 Coppens Contact augustus_03.indd   4 31-juli-2018   8:29



|  P5

Kees Nuijten uit Made schakelde twee jaar 

geleden over van 160.000 traditionele kuikens 

naar 106.000 Goed Nest Kip-kuikens (GNK). In 

combinatie met de akkerbouwtak en het cate-

ringbedrijf van zijn vrouw Bianca staat er nu een 

prachtige onderneming, waarbij ieders capacitei-

ten ten volle benut worden.

Van traditioneel naar GNK
“De gecombineerde onderneming maakt dat we plezier 
hebben in ons werk en het zorgt voor risicospreiding,” 
steekt Kees van wal. “Toen we nog traditionele kuikens 
hielden, was dit op de piekmomenten soms nauwelijks te 
combineren met de akkerbouw- en cateringwerkzaamhe-
den. Daarom zijn we twee jaar geleden overgestapt op 
GNK.”

In de vingers krijgen
Bij de GNK is het de kunst om de kuikens exact tussen 
bepaalde bandbreedtes af te leveren. Wanneer het lukt 
om de kuikens goed nuchter, antibioticavrij en op het 
juiste gewicht af te leveren met een minimale afkeur, dan 
levert dat een hogere opbrengstprijs op. “Ik heb een ronde 
of vier nodig gehad om te leren hoe ik deze conceptkui-
kens moest sturen. Vanaf toen liep de voerwinst op en 
zijn de resultaten prima. Het belangrijkste vind ik echter 
dat ik nu zorgeloos naar de stal kan. Antibiotica gebrui-
ken we niet meer, de voetzoollaesiescores zijn netjes en 
het percentage afkeur is prima onder controle. Die 
stabiliteit en zekerheid is fi jn. Daarnaast geeft het een 
goed en rechtvaardig gevoel dat de prijsvorming bij het 
GNK-concept zo transparant is en dat vakmanschap 
fi nancieel beloond wordt.”

Mogelijkheden benutten
Dát het zo soepel draait is niet alleen te danken aan het 
feit dat het conceptkuikens zijn. Kees houdt zelf een 
stevige vinger in de pap als het om de dieren gaat. De con-
trolerondes loopt hij het liefste zelf en hij maakt dankbaar 
gebruik van de automatisering die op gebied van 
kuikenmanagement te krijgen is. “Wanneer een program-
ma of app mijn werk makkelijker en inzichtelijker kan 

maken, schroom ik niet om er gebruik van te maken,” 
aldus Kees. “Zo benut ik al jaren het managementpakket 
MC Totaal van PoultryVets, waarin iedere avond alle 
gegevens worden ingelezen. Hiermee houd ik continu 
zicht op de gewichten, het aantal dieren en het voer- en 
waterverbruik per stal. Het stelt mij in staat om nagenoeg 
altijd binnen de juiste marges af te leveren.”

Balans in het bedrijf
“Door de overvloedige waterval in West-Brabant aan het 
begin van dit seizoen en de droogte vanaf mei zal de 
akkerbouw geen topopbrengst geven dit seizoen. Maar de 
kuikens trekken dit weer recht. De akkerbouw zorgt 
daarentegen weer voor draagvlak voor een lening, 
mochten we in de toekomst een nieuwe locatie erbij 
willen kopen. De crisis van een paar jaar geleden had wel 
zijn invloed op de catering, maar niet op de kippen. Zo 
houden de verschillende takken elkaar mooi in balans. 
Meerdere takken betekent niet alleen risicospreiding. Het 
maakt ook dat ik van huis ga en mijn sociale contacten 
kan onderhouden.”

Blijven investeren
“Binnen alle geledingen van ons bedrijf proberen we 
up-to-date te blijven. Enkele jaren geleden heb ik 
zonnepanelen geplaatst, goed voor 125.000 kW en er 
staat inmiddels een houtkachel welke 600 kW levert. 
Hiermee houd ik de stookkosten op jaarbasis onder de 
drie cent per kuikenplaats. Het stalklimaat kan ik er top 
mee regelen. Vorig jaar is het laatste asbest verwijderd en 
een tijd geleden heb ik nog zeven ha grond bijgekocht. 
Voor de catering maken we gebruik van moderne 
tipi-tenten en onlangs hebben we nog geïnvesteerd in 
nieuwe hypermoderne vuurschalen. Hiermee kunnen we 
grillen voor grote groepen en het zorgt meteen voor een 
gezellige sfeer. Voorlopig hebben we dus alles op orde. 
Zodra de kinderen klaar zijn met school, zien we wel weer 
verder,” lacht Kees.

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl
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Peter Vosters en Fancy van Kilsdonk, Hapert

Geen moment spijt
gehad van doorstart

In gesprek 
met...
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“Anderhalf jaar geleden heb ik een nieuwe start 
gemaakt met mijn varkensbedrijf,” vertelt Peter 
Vosters uit Hapert. “Ik ben toen begonnen met een 
nieuwe zeugenstapel en ben tegelijkertijd over-
gestapt op een meerwekensysteem. Ik was destijds 
het eerste bedrijf dat volledig gestart is met TN70 
gelten. Ik heb geen moment spijt van gehad van deze 
keuzes.” 

Meerwekensysteem biedt veel voordelen

“Ik houd 450 zeugen met 10 à 15 opfokgelten. Met het 

meerwekensysteem heb je te maken met piekdagen, 

waarin het erg druk is. Maar als je de pieken weet op te 

vangen, is het een goed systeem en biedt het vele 

voordelen,” legt Peter uit. “Zo zorgt het voor structuur op je 

bedrijf en kun je op het juiste moment de focus leggen op 

de groep die dat nodig heeft. In de werpweek heb ik 

bijvoorbeeld volop tijd voor de biggen. Door de grote 

groepen kun je bovendien makkelijk biggen verleggen, 

waardoor je meer biggen overhoudt. Met dit systeem is het 

veel rustiger in het kraamhok. Voorheen werd er iedere 

week gebigd en gespeend, wat veel rumoer en onrust 

veroorzaakte in de stal. Bovendien is de ziektedruk een stuk 

lager, doordat er nu veel minder transportbewegingen op 

het erf zijn. Ook het feit dat er maar twee leeftijdsgroepen 

biggen in de biggenbatterij liggen, verhoogt de diergezond-

heid. En natuurlijk zijn de af te leveren koppels biggen een 

stuk groter.”

Leeftijd en gewicht gelten belangrijk

“Tijdens het opstarten van het meerwekensysteem, 

moesten we meteen volledige groepen met zeugen 

maken. Dit betekende in het begin dat we enkele gelten te 

vroeg moesten insemineren. We hebben duidelijk het 

verschil gemerkt in de resultaten tussen de groepen met 

gelten, die vanaf moment van insemineren goed op 

gewicht waren en oud genoeg waren én de groepen gelten 

die te jong en te licht waren. Zo hadden we 14,2 levend 

geboren biggen bij de groep gelten die op 235 dagen 

leeftijd geïnsemineerd was en 12,3 biggen bij de groep 

gelten van 218 dagen. Om de gelteninstroom optimaal te 

laten verlopen, heeft Coppens nieuwe voerschema’s en 

voeders samengesteld en deze afgestemd op een snelle 

ontwikkeling van de gelten. Daar hebben we nog steeds 

profijt van.”

14,6 gespeende biggen

“Rond maart van dit jaar draaide ik gemiddeld 13,6 

gespeende biggen per worp. Samen met Coppens had ik 

het doel gesteld om dit verder te verbeteren. In de 

afgelopen drie maanden speenden we gemiddeld 13,8 

biggen per worp. Het gemiddelde van mijn beste groep 

zeugen is 14.6 gespeende biggen per zeug. Door het 

meerwekensysteem zijn we niet in staat om gebruik te 

maken van pleegzeugen. Alle biggen worden daarom bij de 

eigen zeug gespeend. We kunnen door dit systeem wel op 

het juiste moment aandacht geven aan de groep die dat 

nodig heeft. In de eerste week zitten we bijvoorbeeld 

continu in het kraamhok. Het uitvalpercentage was 

daardoor gemiddeld 11% in het afgelopen jaar en in de 

beste groep zeugen 6%.”

Zeugen op maat voeren

Peter: “De zeugen vallen veel af in de kraamstal. Je ziet ze 

slanker worden door de grote tomen die erbij liggen. Als ze 

gedekt zijn, komen ze gelukkig wel weer snel op gewicht. 

Omdat iedere zeug anders is, bekijken we wat de individu-

ele zeug nodig heeft en passen we de curve hier op aan. We 

maken dan onderscheid tussen magere, gemiddelde en 

hoogproductieve zeugen. Deze individuele aanpak werkt!”

“Het meerwekensysteem
zorgt voor structuur

en rust op mijn bedrijf”

Reageren op dit artikel? Mail de redactie. info@coppens.nl
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Plafondventilatie in nieuwe 
vleeskuikenmoederdierenstal

Marc en Monique van Duijnhoven samen met Reza (links) en Ines (rechts) 
in hun nieuwe moederdierenstal. 

Marc en Monique van Duijnhoven, Veghel
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Marc en Monique van Duijnhoven houden 36.000 

vleeskuikenmoederdieren in Veghel. Ze hebben 

onlangs hun nieuwe stal in gebruik genomen. 

Deze stal heeft een verlaagd plafond, wat niet 

gebruikelijk is in een ouderdierenstal.

Plafondventilatie
“Ik wilde graag een stal met plafondventilatie bouwen,” 
vertelt Marc. “Het is een mooi systeem dat ik in een paar 
vleeskuikenstallen had gezien. Het grote voordeel is dat 
het werkt met een lage onderdruk, waardoor je geen hoge 
luchtsnelheden meer hebt in de stal. De lucht gaat via 
inlaatkleppen in het plafond naar de kippen. De warmte-
wisselaar zorgt ervoor dat voorverwarmde lucht in de stal 
komt. Vervolgens komt de lucht onder de roostervloer 
direct bij de kippen terecht en wordt deze achter in de stal 
weer afgezogen. Ondanks het feit dat de stal 28 meter 
breed is, wordt de lucht goed verdeeld over de stal. Een 
ander voordeel is dat alle elektriciteitskabels op het 
plafond liggen, zodat je er altijd goed bij kunt. Dit geldt 
ook voor de inrichting, die niet aan de nok maar aan het 
plafond bevestigd is.”  

Traditioneel gebouwd
“Om deze stal te kunnen bouwen hebben we eerst twee 
oude stallen gesloopt. Daarnaast hebben we in 2017 een 
stal verlengd. Het hele bedrijf is nu asbestvrij, inclusief de 
stal die we al in 2001 hebben gezet. Omdat we tevreden 
zijn over de inrichting van de andere stallen, hebben we 
ook in de nieuwe stal een sleepketting en ronddrinkers 
geplaatst. Met de ronddrinkers heb je een goed overzicht. 
Je ziet meteen of de dieren water hebben. Verder hebben 
we gekozen voor energiezuinige ledverlichting met wit en 
rood licht om eventuele pikkerij te voorkomen.” 

Verlaagde beun
“We hebben de put in de vloer geplaatst, zodat we een 
verlaagde beun konden realiseren. De hennen hoeven 
daardoor maar tien centimeter in plaats van veertig 
centimeter omhoog te springen om bij de legnesten te 
komen. Op deze manier willen we het aantal grondeieren 
beperken.” 

Matrix hanenvoersysteem
“De hanen worden apart gevoerd met het Matrix 
voersysteem. Met dit systeem wordt de voerbuis eerst vol 
gedraaid. Als de goot vervolgens zakt, kunnen alle hanen 
tegelijkertijd eten. Hierdoor krijgen ze allemaal dezelfde 
portie binnen, wat een positief eff ect heeft op de 
uniformiteit en dus ook op de vruchtbaarheid. Ook de 
voersamenstelling is afgestemd op het verkrijgen van een 
optimale spermakwaliteit. Verder is het een minder rijk 
hanenvoer, zodat we ze wat meer kunnen voeren. 
Halverwege de ronde plaatsen we ongeveer 1% jonge 
hanen bij de moederdieren. Deze hanen worden eerst 
traprijp gemaakt, waarna steeds de best ontwikkelde 
hanen gefaseerd in de stal worden bijgeplaatst. Hiermee 
houden we het uitkomstpercentage op peil.” 

Opstart
“De opstart en het in productie komen van de hennen zijn 
de belangrijkste fases van de ronde,” vertelt Marc. “Als 
het na 32 weken eenmaal loopt, dan gaat het daarna 
meestal vanzelf tot aan het einde van de ronde. De 
ontwikkeling van de hennen in het beginstadium moet 
goed zijn. Daarom is de begeleiding vanuit Coppens, de 
dierenarts, de broederij en de fokkerijorganisatie in die 
periode intensiever. Verder ga ik ook altijd naar de dieren 
kijken bij de opfokker. Het grote voordeel is dat de 
opfokker maar vijf kilometer verderop zit. De dieren 
hoeven dus niet ver getransporteerd te worden.”

Alle tijd voor de dieren
“We zijn voorlopig klaar met bouwen,” sluit Marc af. “We 
hebben nu een toekomstbestendig bedrijf. Bovendien is 
ons bouwblok helemaal volgebouwd. We kunnen ons dus 
weer volledig richten op het verzorgen van de ouderdie-
ren.”

Bekijk de fotoreportage van deze nieuwe stal op coppens.nl
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Laat biggen zo snel 
mogelijk vast voer

opnemen
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Early Foraging project;

In gesprek 
met...

Liesbeth Bolhuis,
projectleider
Early Foraging project,
Wageningen UR

Maarten Hollemans,
innovatiemanager
Coppens Diervoeding
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“Het Innovatieteam van Coppens is vaak betrokken 
bij meerjarige projecten, waarvan de resultaten pas 
op de langere termijn toegepast kunnen worden. 
Oplossingen voor korte termijn vraagstukken 
implementeren onze diernutritionisten en buiten-
dienstcollega’s vaak direct in overleg met de klant,” 
vertelt innovatiemanager Maarten Hollemans. “We 
investeren in meerjarenprojecten, omdat deze 
kennis goed is voor onze klanten, voor Coppens én 
voor de sector.”

Early Foraging

“Early Foraging is zo’n project. Het is voortgekomen uit het 

Baby Big XL project (de grote korrel voor de kleine big) en 

uit eerdere gedragsstudies van de vakgroep Adaptatiefysio-

logie van Wageningen UR. Uit deze onderzoeken kwam 

naar voren dat de manier waarop we voer aanbieden, 

mogelijk net zo belangrijk is als de samenstelling van het 

voer. Daarnaast was er belangstelling vanuit de vakgroep 

Host-Microbe Interactomics van Wageningen UR om te 

onderzoeken of je met vroege voeropname de ontwikkeling 

van de darm kunt versnellen en de daarin aanwezige 

microbiota kunt sturen. In de praktijk gaan we hier wel van 

uit, maar het wetenschappelijke bewijs hiervoor ontbreekt 

grotendeels nog.”

Samen sterk voor de sector

Liesbeth Bolhuis van Wageningen UR (projectleider Early 

Foraging): “Wageningen UR, Cargill en Coppens zijn 

gezamenlijk een project van vier jaar gestart met als doel 

nieuwe strategieën te onderzoeken, waarmee we de 

zogende big zo snel mogelijk zo veel mogelijk vast voer 

kunnen laten opnemen. Dat dit gunstig is voor het 

minimaliseren van een speendip, is inmiddels aangetoond.”

Maarten: “Tijdens het Baby Big XL onderzoek hebben we 

met behulp van kleursto� en in het voer aangetoond of een 

big wel of niet van een bepaald voer gegeten had. Dit was 

te zien aan de kleurstof die al dan niet in de mest terug 

gevonden werd. Bij verstrekking van Baby Big XL had 

70-80% van de biggen op drie weken leeftijd vast voer 

opgenomen. Bij een kleine korrel werd dit percentage pas 

na vier weken bereikt. Deze ene week lijkt niet veel, maar 

het geeft de big wel de kans de werking van zijn maag-

darmkanaal sneller te ontwikkelen. De darmmicrobiota zijn 

ook eerder aangepast aan de nieuwe voedingssto� en in de 

darm. Dat resulteert in een big die voor het spenen gewend 

is aan vast voer. Om de leeftijd van de eerste vaste 

voeropname verder te vervroegen en het percentage eters 

omhoog te brengen, verrichten we binnen het Early 

Foraging project vervolgonderzoek.”

Diversiteit belangrijk

Liesbeth: “De eerste proef van dit project gaf direct 

interessante resultaten. Daarin werd namelijk het e� ect van 

diversiteit in voer (zowel qua formaat als samenstelling) 

onderzocht. Biggen die twee soorten voer verstrekt kregen 

(waaronder een grote biggenkorrel), hadden een hogere 

totale opname van vast voer en aten bovendien meer van 

het voer dat de controlebiggen ook kregen.” “Dit tussentijds 

resultaat kan direct door onze klanten benut kan worden,” 

vervolgt Maarten. “In plaats van het aanbieden van 

uitsluitend Baby Big XL, adviseren we inmiddels om het te 

combineren met een ander biggenvoer zoals de Insecto 

Speen.” 

Beter ontwikkeld verteringsstelsel

Liesbeth: “In een vervolgproef bleek dat het vroeg opnemen 

van vast voer leidt tot een versnelde kolonisatie van 

specifi eke microben in de darm. Deze microben breken 

complexe koolhydraten af. Daarnaast is het verteringsstel-

sel verder ontwikkeld bij de ‘betere eters’: Zij hebben een 

zwaardere alvleesklier en dunne darm en een langere dikke 

darm.”

Inspelen op wroetgedrag

Met nog anderhalf jaar te gaan, staan er nog enkele 

interessante proeven op stapel. Daarin onderzoeken we of 

en hoe ingespeeld kan worden op het natuurlijke wroetge-

drag en de nieuwsgierigheid van het varken door op een 

alternatieve manier voer aan te bieden. Tevens worden de 

verdere e� ecten op dierprestaties in het traject na spenen 

gevolgd.
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Kijkje in de 
keuken

Geert Verberne is één van onze vaste krachten op 

afdeling logistiek. “Ik plan dagelijks de ritten van 

de bulkwagens in en geef aan welke voeders 

gemaakt moeten worden in de fabriek. Dat klinkt 

vrij overzichtelijk, maar soms is er toch een zekere 

mate van hectiek te bespeuren op onze afdeling,” 

lacht Geert.

“We rijden met zeven eigen bulkwagens, waarvan er vier in 

tweeploegendienst lopen en drie in dagdienst. Daarnaast 

maken we gebruik van drie externe bulkwagens en werken 

we met ZZP-ers in de drukke periodes. Wij, de vier 

planners, werken ook in tweeploegendienst.”

Hoe verloopt de werkdag vandaag?

Geert: “Vandaag komen de meeste chauffeurs ongeveer 

gelijktijdig terug van hun eerste rit. We proberen ze zo 

goed mogelijk te verdelen over de verschillende laadstra-

ten, zodat ze vlot aan hun tweede rit kunnen beginnen. 

Telefoon van een klant: “Kan mijn voer misschien vandaag 

al komen?” Met wat schuiven moet dat lukken. Nu 

opschieten om op tijd bij het ochtendoverleg aanwezig te 

zijn. Samen met de productieteamleider, nutritionist/

kwaliteitszorgmedewerker, technische dienst, bedrijfslei-

der en de afvoerplanner bespreken we de cijfers en 

bijzonderheden van de afgelopen 24 uur. Ook de bijzon-

derheden, zoals fabrieksonderhoud of aparte charges, die 

vandaag ingepland moeten worden, komen aan bod. 

Eenmaal terug op de afdeling wordt het tijd om de 

planning van deze dag rond te maken. Er zijn nog enkele 

‘spoedjes’ binnengekomen. Gelukkig betreft het voorraad-

producten, dus dat lukt nog. Daarna zit de dag en de 

eerste rit van morgen echt helemaal vol.”

Veel telefoontjes

“Tussendoor heb ik veelvuldig telefonisch overleg met mijn 

collega’s van productie. Die doen hun best om de door mij 

ingezette productieplanning op te volgen, maar soms 

moeten we toch improviseren. Ook is er continu contact 

met onze chau� eurs. Het grootste deel van de dag is mijn 

telefoonlijn dus wel bezet, maar juist het contact met al 

deze mensen en de variatie in het werk, maken deze job zo 

leuk,“ besluit Geert.

Altijd bedrijvigheid
‘bij logistiek’
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