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AB-medewerker kan
kaasmaker vervangen
AB Zuid-Holland kan zorgen voor vervanging van de kaas
ma(a)k(st)er op uw bedrijf als die ziek is. De bedrijfsverzorging
heeft daarvoor twee medewerkers speciaal laten opleiden.

I

n het werkgebied van AB Zuid-Holland
bevinden zich zo’n tachtig kaasboerderijen. “Drie jaar geleden kregen we weleens de vraag van leden of we ook medewerkers hebben die kaas kunnen maken. We
vonden dat we daar iets mee moesten doen”,
vertelt Gerard van Vliet, relatiebeheerder bij
AB Zuid-Holland. “Twee medewerkers die al
affiniteit hadden met kaas maken hebben
we toen speciaal op laten leiden: zij hebben
een cursus gevolgd bij Gea van der Puijl. Om
hun kennis op peil te houden lopen ze af en
toe mee op een kaasboerderij.”
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Luistert nauw
Gerard van Vliet weet dat kaasmakers hun
werk moeilijk uit handen geven aan ‘vreemden’. “Dat is logisch. Elke kaasmaker maakt
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kaas op zijn eigen manier. Ze doen het allemaal net iets anders. Het luistert nauw.”
Sommige kaasmakers stoppen tijdelijk met
kaas maken als ze ziek zijn. Maar dat moet
natuurlijk wel kunnen met betrekking tot
de vaste afnemers. Ook moeten er goede
afspraken zijn met de zuivelfabriek over
de levering van extra melk.
Kaasmakers die alle melk zelf verkazen en
geen contract hebben met een zuivelfabriek,
zullen bij ziekte het kaas maken sowieso
moeten uitbesteden.
In beide gevallen kan AB Zuid-Holland zorgen voor vervanging. “Soms zal de boer of
boerin zelf instructies kunnen geven, bijvoorbeeld als hij of zij een gebroken arm
heeft. Dan fungeert onze medewerker als
een soort assistent. In andere gevallen zal

onze medewerker alles zelf moeten doen.
En ook dat zal hij kunnen.” De twee ABmedewerkers kunnen zich bij acute ziektegevallen snel vrijmaken om als kaasmaker
aan de slag te gaan.

Vakantie
Ook als de kaasmaker op vakantie gaat, kan
AB Zuid-Holland voor een vervanger zorgen.
“Dit willen we dan wel graag ver van tevoren
weten”, aldus Van Vliet. De twee medewerkers
kunnen ook de koeien (of geiten of schapen)
melken.
AB Zuid-Holland heeft drie vestigingen. Voor
vervanging van de kaasmaker kan contact
opgenomen worden met de vestiging in
De Lier, telefoon 0174-510466 of e-mail
info@abzuidholland.nl.

