Jongere in de sector: Daan van der Heijden

‘Laat regelmatig je
gezicht zien’
Voor een gezonde toekomst is het nodig dat voldoende jongeren een carrière in de
diervoederindustrie kiezen. En dat is niet altijd een voor de hand liggende keuze. In
deze rubriek laten we jongeren aan het woord die werkzaam zijn in de sector. Wat
spreekt hen aan en hoe kan de sector aantrekkelijker worden voor jongeren? Deze
keer is het woord aan Daan van der Heijden, werkzaam bij Joosten – young animal
nutrition in Weert.

Hoe ben je in de diervoederindustrie
terecht gekomen?
“Na mijn studie Bedrijfskunde & Agribusiness aan de HAS Hogeschool in Den
Bosch ben ik begonnen in een buitendienstfunctie als specialist legpluimvee
voor ABZ Diervoeding. Na twee jaar ben ik
vervolgens een kleine twee jaar werkzaam
geweest bij Coppens Diervoeding als
accountmanager vleespluimvee. Augustus
vorig jaar heb ik de stap gemaakt naar
Joosten young animal nutrition, waar ik
werkzaam ben als international salesmanager. Joosten is producent en exporteur
van melkvervangers en van zuivel- en
eiwitconcentraten voor biggen, kalveren en
pluimvee welke wereldwijd in meer dan 45
landen worden afgezet.”

Wat houd je bezig naast je werk?
“Ik voetbal graag. Ik ben actief als speler
van het derde elftal van Spoordonkse
Boys, de voetbalclub uit mijn woonplaats
Spoordonk en ik ben supporter van PSV.
Ik houd van gezelligheid en een biertje
met vrienden en vind het leuk om samen
met mijn vriendin dingen te ondernemen,
waaronder reizen.”
Wat spreekt je het meest aan in de
sector?
“Niet zozeer de diervoedersector op
zichzelf, maar de agrarische sector in zijn
geheel is een enorme dynamische en
innovatieve omgeving om in te werken. De
Nederlandse agrosector heeft wereldwijd
een uitstekende reputatie en kennis op

Naam: Daan van der Heijden
Leeftijd: 25
Werkzaam bij: Joosten - young animal nutrition
Functie: International salesmanager
Opleiding: Bedrijfskunde en Agribusiness aan HAS Hogeschool Den Bosch

52

De Molenaar nr. 8

52-53_jongereindesector.indd 52

het gebied van veehouderij. Internationaal
worden we echt als koplopers gezien en
daardoor zijn de mogelijkheden en kansen
voor Nederlandse diervoederbedrijven
over de landsgrenzen enorm. Het
internationale karakter van de sector
spreekt me enorm aan.”
Voor welk onderwerp/thema moet meer
aandacht komen in de sector?
“Dat is wat mij betreft niet specifiek één
thema. De voortrekkersrol die we op dit
moment als sector wereldwijd hebben,
vast zien te houden is er een. Maar ook
het blijven vinden van het juiste personeel
zal een uitdaging blijven wat de komende
tijd zeker de aandacht verdient.”
Wat moet de diervoedersector volgens
jou doen om meer jongeren naar de
sector te krijgen?
“Of het nu gaat om operators, nutritionisten, specialisten of verkopers, het is zoals
ik net al even aanstipte op dit moment
gewoon lastig om aan goed personeel te
komen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor
de diervoederindustrie. Ik heb overigens
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niet het idee dat de sector enorm aan het
vergrijzen is. Bij mijn vorige werkgevers,
maar ook nu bij Joosten, werken we met
een relatief jong en gedreven team van
mensen. Daarbij ben ik van mening dat
wij als jongeren de ervaren mensen in de
sector nodig hebben om mee te sparren.
Deze ervaren krachten kunnen ons als
jongere generatie helpen in onze verdere
ontwikkeling.”
Wat kan de sector doen om de diervoederindustrie aantrekkelijker te maken voor
pas afgestudeerden?
“Zorg dat je als bedrijf al in een vroeg
stadium in contact komt met potentiële
werknemers. Studenten krijgen vaak al
voor hun afstuderen een baan aangeboden. In mijn geval was dit ook zo. Ga als
bedrijf zijnde samenwerkingen aan met

bijvoorbeeld Wageningen University and
Research en de verschillende agrarische
hogescholen. Laat je ‘gezicht’ regelmatig
zien, draag uit welke innovatieve
ontwikkelingen er in de sector gaande zijn
en biedt uitdagende stages en afstudeeropdrachten aan.”
Hoe zie je de toekomst van de sector?
Welke uitdagingen zie je?
“Ik zie de toekomst van de sector positief
in, mede door de kansen in het buitenland. De grootste en moeilijkste uitdaging
voor de sector zal zijn om de voortrekkersrol die we wereldwijd hebben te
behouden. Binnen Nederland zal het
omgaan met de maatschappelijke
discussie omtrent de veehouderij een
uitdaging blijven voor de diervoedersector. Verder zijn de ontwikkelingen op het

gebied van alternatieve eiwitbronnen als
grondstof interessant om te volgen, al
moet ik zeggen dat dit thema meer in de
Europese Unie dan in overige werelddelen speelt. In de toekomst zal het
overbrengen en het verkopen van kennis
wereldwijd een nog grotere en belangrijkere rol gaan spelen, naast de bestaande
verkoop van enkel producten.”
Wat wil je in de sector bereiken?
“Momenteel zit ik prima op mijn plek bij
Joosten. Mijn doel op korte termijn is
mezelf verder te ontwikkelen binnen het
speelveld van International Business in de
diervoedersector. Daar liggen voor mij nu
nog meer dan voldoende kansen en
mogelijkheden. Op de langere termijn zou
ik wel een leidinggevende en meer
aansturende rol ambiëren.”
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