‘Openstaan voor
nieuwe dingen’
Het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders bestaat
uit zeven enthousiaste leden. De Zelfkazer ging bij ze langs.
In dit nummer stelt Willem Groot Wassink zich aan u voor.
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ijna een jaar is Willem Groot Wassink (59) nu secretaris van de Bond
van Boerderij-Zuivelbereiders. En hij
heeft er plezier in. “Het werk is nog uitdagender dan ik van tevoren had gedacht. Het
boerengebeuren, het bestuurlijke gebeuren,
de promotie, de afzet, ik vind het allemaal
erg boeiend.”
Willem werkt ongeveer 2,5 dagen per week
als beleidsmedewerker voor de vakgroep
Varkenshouderij en de vakgroep Vleeskalverhouderij van LTO Noord en ruim twee dagen
voor de BBZ. Als secretaris van de BBZ houdt
hij zich bezig met onder andere het afwerken
van beleidszaken, standpunten en beslissingen, het voorbereiden en begeleiden van
vergaderingen, het bewaken van deadlines
en andere organisatorische zaken. Ook
houdt hij voorzitter Marga Mooren op de
hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten
de sector en attendeert hij haar op limieten
van procedures. “Gelukkig kan ik terugvallen op het bestuur en heb ik een goede
secretaresse, Wietske van Dop. Dat is makkelijk, maar ook efficiënt.”

Passie
Voordat hij begon als secretaris bij de bond
had Willem al veel contact met boeren. “De
zelfzuivelende boeren verschillen niet van
andere boeren. Het zijn hardwerkende, integere mensen met passie voor hun vak. En ze
zijn dankbaar als je ze geholpen hebt. Wel
een verschil is dat op zuivelboerderijen

meer vrouwen actief zijn in het bedrijfsdeel.
Dat vind ik wel plezierig.”
Voor dat harde werken worden de kaasmakers onvoldoende beloond, vindt Willem.
“De kaas wordt vaak voor een te lage prijs
verkocht aan de handel. In de speciaalzaak
of supermarkt komt er wat bij op, maar dan
nog is de consument goedkoop uit, ook in
vergelijking met het buitenland. Terwijl
mensen best bereid zijn om wat meer te
betalen voor iets goeds met een lekkere
smaak.” Willem vindt dan ook dat de kaasprijs omhoog moet. Daarvoor moet de voorraad omlaag en de afzet en promotie beter.
“Een hogere kaasprijs is een van de speerpunten van de bond die we volgend jaar
willen uitvoeren.”
Willem benadrukt dat de bond zich niet
alleen inzet voor de Boerenkaasmakers,
maar voor álle boerderijzuivelbereiders: de
makers van koe-, schapen- en geitenkaas
én de producenten van vloeibare zuivel.

Thermiseren
Volgens Willem ontkomen de meeste boerderijzuivelbereiders niet aan de algemene
tendens in de agrarische sector: groei. “Dat
betekent de bakens verzetten en openstaan
voor nieuwe dingen.”
Een van die nieuwe dingen is thermiseren
oftewel verwarmen van de melk vóór de
kaasbereiding. “Thermiseren mag je niet
veroordelen. Het is de vrije keuze van de
ondernemer. Wel moet hij of zij zich reali-

seren dat er dan geen Boerenkaas op het
product mag komen te staan. Het keurmerk
‘Echte Boerderijzuivel’ is een goed alternatief voor deze zuivelbereiders.” Dit keurmerk is niet vrijblijvend, licht Willem toe.
“Door bedrijven te controleren geven we er
praktische inhoud aan. Het is weliswaar geen
controle door het COKZ, maar bedrijven
dienen zich wel aan de regels te houden.
Het heeft wel wat om het lijf.”
Willem is de smaak van Boerenkaas en
andere boerderijzuivel meer gaan waarderen
sinds hij secretaris is van de BBZ. “De beleving, het gevoel komt er nu bij. Ik ben dan
ook een groot voorstander van de BoerderijBelevingen en proeverijen in de supermarkt.
Want onbekend maakt onbemind.”
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