Cecile Snijders en Henk Aarts en Joost en Ankie Wijnen (van links naar rechts) groeien samen verder, ook in het aantal koeien.

‘Wij kennen elkaar door en door’
Samen groeien in koeien. Dat is sinds 2006 het motto van Koe & Koe. Twee boerenstellen bundelden hun krachten en vertellen over het geheime recept voor duurzame

S

samenwerking.

amenwerkingsverband Koe &
Koe is een vennootschap onder
firma die bestaat uit Joost (43)
en Ankie (44) Wijnen en het stel
Henk Aarts (41) en Cecile Snijders (37). Hun 200 melkkoeien
zijn gehuisvest in de stal op de
locatie aan Ospelerweg 2 in Asten-Heusden
bij familie Wijnen. Een deel van de opfok van
het jongvee gebeurt op de locatie van Aarts en
Snijders, 2 kilometer verderop op nummer 16.
Samen boeren biedt economische voordelen,
zoals op het vlak van investeringen in stallen en machines. Sociaal levert het eveneens
winst op, zoals het flexibeler omgaan met
werktijden en vrije tijd. Hun uitdaging is het
samen runnen van een modern, economisch
goed renderend melkveebedrijf.
Maar wat is het geheim van hun succesvolle
samenwerking? Dat maakt een geanimeerd
gesprek in het knusse kantoor in hun koeienstal duidelijk. Er wordt volop gelachen en er
heerst Brabantse gezelligheid.
Hoe is het idee ontsprongen om samen te werken?
Henk: „Ik ben de aanstichter. In 2005 zag ik
allemaal beren op de weg om een groeiend
melkveebedrijf alleen te runnen en voldoende privétijd te hebben als we een gezin zouden stichten. Het plan om schaalgrootte en
flexibiliteit te kunnen combineren kon door
te gaan samenwerken.”
Joost: „Henk en ik kwamen in die tijd van een
bijeenkomst van de Rabobank die toevallig
over samenwerking ging.”
Ankie: „Gekscherend stelde Henk voor om
ook te gaan samenwerken. Ik schoot gelijk in
de lach. Stel je voor…”
Wat zijn de juiste omstandigheden om eraan
te beginnen?
Henk: „Toen onze plannen serieuzer wer-

den, waren Joost en Ankie onze eerste optie,
omdat wij ze goed kenden en ook zij bezig
waren met bedrijfsontwikkeling. Bovendien
passen ze én qua persoonlijkheden én qua
bedrijfsvisie het beste bij ons. Alleen het kiezen van het juiste moment om hen te vragen
om te gaan samenwerken was erg lastig. Toen
Joost en ik samen naar huis fietsten na een
potje tennis heb ik mijn toekomstplan eruit
gegooid.”
Ankie: „En toen ging het snel. Het klikte.
Zondag aan zondag zaten we bijeen om de
plannen uit te werken. We zagen het alle vier
zitten om samen te groeien in koeien. Dus
trokken we ons eigen plan in om een stal te
bouwen voor honderd melkkoeien.”
Is inhuren van expertise nodig?
Ankie: „Jazeker, want er komt toch heel wat
bij kijken. Er moet veel op papier komen, net
als bij trouwen op huwelijkse voorwaarden
en hoe het moet als we het bedrijf weer uit
elkaar willen halen.”
Joost: „Wat overigens nooit helemaal is te
regelen.”
Ankie: „Bovendien hebben we een analyse
van onze interessegebieden laten uitvoeren
door Erwin Bouwmans die nu werkzaam is
bij ZLTO. Opvallend was dat wij elkaar prima
zouden aanvullen.”
Joost: „Als ik ‘s morgens melk, voert Henk de
koeien en moet hij ’s avonds melken. Verder
ben ik de man van fokkerij en de technische
administratie.”
Henk: „Ik houd me bezig met de machines,
het land en het goed voeren van onze koeien.
Natuurlijk zit er ook overlap in onze werkzaamheden. Zalig vind ik het dat ik niet alles
tot in de puntjes hoef te weten van alle dingen die op een koeienbedrijf spelen. Samen
weten we veel meer.”
Cecile: „Administratief werk voor Koe & Koe
is mijn taak. Ook ben ik blij voor Henk dat hij

in Joost een veel betere sparringpartner heeft
dan in mij.”
Ankie: „En ik verricht allerlei hand-en-spandiensten op de boerderij en houd me bezig
met bijvoorbeeld vergunningen, begrotingen en andere regeldingen. Daarnaast ben
ik bestuurlijk actief bij onder meer de ZLTOafdeling Asten en de coöperatieraad van zuivelverwerker FrieslandCampina.”
Hoe is jullie relatie?
Henk: „We waren al bevriend en zijn dat nog
steeds, alleen weer zes jaar ouder en met
elkaar meegegroeid. Privé klikt het en we zitten alle vier bij de fietsclub.”
Ankie: „We weten veel van elkaar, maar we
lopen de deur niet plat.”
Cecile: „Soms zie ik jullie twee weken niet,
maar dat is geen punt. Ik heb naast de Koe &
Koe taken in mijn eigen communicatiebureau
Breinkracht en uiteraard ons gezin.”
Samenwerken klinkt eenvoudig, maar loopt
het ook altijd zo soepel?
Henk: „Natuurlijk niet, er gaat wel eens wat
fout en dan hebben we een woordenwisseling.”
Joost: „Dat moet kunnen als collega’s die
samen ergens aan werken.”
Ankie: „Maar we blijven met elkaar praten,
net als in een goed huwelijk. We hebben
samen een strategie die vast ligt. Die koers
houden we allemaal goed voor ogen en
samen komen we er altijd uit.”
Gaan jullie vaak met zijn vieren om de tafel?
Henk: „Dat was in het begin altijd één keer
in de zes weken. Nu is het wat losser en komt
het op vier keer per jaar.”
Cecile: „Het bespreken van jaarcijfers en van
belangrijke investeringen zijn vaak de aanleiding.”
Ankie: „We halen geld uit één gezamenlijke
pot en willen investeringen goed onderbouwen, omdat het ons wat moet opleveren.”
Wat kenmerkt jullie samenwerking?
Cecile: „Het volle vertrouwen dat we hebben
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in elkaar. Dat is een basisvoorwaarde. Ook
kunnen we allemaal onszelf zijn en blijven.”
Joost: „En we gunnen elkaar wat.”
Ankie: „En we hebben respect voor elkaar.
We willen elkaar niet veranderen.”
Henk: „Het verrijkt en geeft extra kracht. Ik
vraag me vaak af waarom het samenwerken
niet veel meer gebeurt in de land- en tuinbouw. Ik zie zoveel bedrijven die ergens op
vastlopen of ondernemers die zich verschuilen achter alle onmogelijkheden van samenwerking.”

Iemand van haver tot gort kennen
Iemands persoonlijkheid helemaal kennen.

Houdt bedrijfsopvolging jullie al bezig?
Ankie: „Wij hebben de zaken zo geregeld dat
melkquotum en grond bij de oorspronkelijke
bedrijven op naam zijn gebleven. De koeienstal is na twintig jaar afgeschreven. Tegen die
tijd moeten we nieuwe keuzes maken.”
Henk: „Wij hebben besloten boer te worden.
Wat onze kinderen later willen, dat zien we
dan wel weer. En misschien is een overname
in samenwerkingsvorm zelfs makkelijker
voor een bedrijfsopvolger.”
Ankie: „Bovendien vinden onze kinderen
twee boeren op één boerderij al normaal.”
Is het nodig elkaar van haver tot gort te kennen?
Ankie: „Niet tot in de allerkleinste details,
maar we kennen elkaar door en door. Dat leer
je ook wel als je samen gaat fietsen en flink
afziet in de bergen. We weten wat we aan
elkaar hebben en hoeven niet constant te discussiëren over bijvoorbeeld de keuze van een
stier.”
Cecile: „En dat onze boerderijen niet pal
naast elkaar staan is geen probleem. Wat
afstand is fijn, ook privé.”
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