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Een enorme kans

tekst en
fotografie
ton van den
born

Net afgestudeerd, wat zijn je
plannen?
Ik ga voor twee maanden terug naar
Canada. Buitenland trekt, ik heb
altijd al interesse voor buitenlander
varing gehad. Voor het vwo ben ik in
Frankrijk geweest, voor de buiten
landstage van de CAH drie maanden
in Canada. De halfjaarstage deed ik
in Oost-Duitsland en ik ben een jaar
in Amerika geweest.
Hoe kwam je in Amerika?
Het melkveebedrijf waar ik in Duits
land werkte, was onderdeel van een
bedrijf met totaal 5.000 koeien in
Duitsland en zo’n 12.000 in Amerika.
De eigenaar ging naar zijn bedrijf in
Kansas en vroeg of ik meeging voor
operationeel management. Die kans
kon ik niet laten liggen, ondanks de
vertraging die dat op zou leveren
voor de studie.
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Waar ga je nu heen in Canada?
Terug naar Alberta waar ik stage
heb gedaan. Dat was op een bedrijf
met twee zoons die beiden geen
interesse voor overname hadden. Ik
was dan ook geen bedreiging en het
klikte meteen. Het voelt nu als een
soort thuiskomen. Ik ben dan ook
weg van de stress hier.

gen: ik heb geen zin meer, ik stop.
Ook omdat je in een constructie
komt waarbij je vermogen opbouwt.
Zo wil ik het in elk geval, en op den
duur een eigen bedrijf. Het maakt
me niet veel uit waar: ik ben hier
niet gebonden. Goede vrienden houd
je toch wel en je familie blijft natuur
lijk ook.

Stress?
Ja, de laatste periode, voor afstude
ren, is heel druk geweest.

Hoe ging het in Amerika?
In Kansas heb ik eerst rondgekeken
op het bedrijf en meegeholpen. Na
twee maanden zei de bedrijfsleider:
ga jij maar de operationele leiding
geven. Hij kon zich dan met het alge
mene overzicht en strategiebepa
ling bezighouden. Wel wennen,
want er werkten ruim tachtig Mexi
caanse mannen die allemaal mijn
vader hadden kunnen zijn. Meestal
probeerde ik een halve dag in de
stallen te zijn en op kantoor was ik
bezig met cijfers, analyse van pro

Wat doe je daarna?
Ik wil bedrijfsleider worden. Niet in
Nederland, want hier zijn bedrijven
niet van die grootte dat er een
bedrijfsleider nodig is. Maar ik zit in
het wereldje en heb al aanbiedingen.
Vooral de managementervaring in
Duitsland en Amerika telt. Ik wil
niet overhaast beslissen, want je
kunt in zo’n functie niet zomaar zeg

profiel
denk, dat kan soms verkeerd worden
opgevat.
Vanwaar eigenlijk je keuze; hadden
jullie thuis een agrarisch bedrijf?
Nee, maar ik had rond mijn twaalfde
een verzorgpony op een melkveebedrijf.
Ik had me voor Dierwetenschappen in
Wageningen ingeschreven, maar ik
wilde eigenlijk niet echt onderzoek
doen, ik wilde meer praktijk. Ik heb me
ook georiënteerd op wiskunde, schei
kunde en microbiologie, in Leiden of
Delft. Maar in de zomer voor de start
bedacht ik dat ik iets met koeien wilde
en beter hbo kon doen. Bovendien trok
het kleinschalige en landelijke van
Dronten me.
Achteraf?
Ik ben heel blij dat ik Dronten heb
gedaan. De leraren hebben me enorm
gestimuleerd om te ondernemen. Zo is
de cultuur ook op de CAH, heel erg
gericht op ondernemen. En vanuit het
buitenland kon ik altijd bellen naar
docenten als dat nodig was. Soms kom
je wel eens in een situatie waarbij je
denkt: wat moet ik hiermee? Dan is het
fijn als je dat met iemand kunt bespre
ken.

blemen en afspraken met adviseurs,
leveranciers en afnemers. Ik heb er
zo verschrikkelijk veel geleerd,
vooral op communicatiegebied. Ik
moest toch als meisje van 21 jaar
mensen aansturen met een andere
cultuur en een andere taal. Ik ben er
heel blij mee dat ik zo’n enorme
kans heb gekregen. Zonder die erva
ring had ik niet kunnen doen wat ik
nu wil gaan doen.
Had je veel aan de bagage van
school?
Ja, je leert wel vooral over kleinere
bedrijven; bij zo’n groot bedrijf is de
situatie toch anders. Maar deze stu
die was de basis. Wat ik gedaan heb,
zeiden ze wel, is niet van het niveau
wat normaal gesproken een hbostudent doet. Aan communicatie
moet ik blijven werken. Soms ben ik
bijvoorbeeld te direct voor mensen
in een andere cultuur. Ik zeg wat ik

Ja, want Kansas…?
Je zit toch in een niemandsland ja. De
jeugd trekt er weg van het platteland.
In het begin had ik ook geen sociaal
leven; alleen maar werken. Dat was in
Canada wel anders.
Wat is je levenshouding verder;
je drijfveren?
Zodra ik een eigen bedrijf heb, moet dat
wel duurzaam zijn, maatschappelijk
verantwoord. Daar zal ik mijn best voor
doen.

Lynn Diepenbroek (22)
School
CAH Dronten
Opleiding
Agrarisch ondernemerschap, richting dieren veehouderij
Diploma
Eind februari cum laude afgestudeerd –
“Dat cum laude is mooi, maar dat hoef je
van mij niet op te schrijven.”
Voor de CAH
Vwo in Amersfoort
Woonplaats
Dronten
Tijdelijk werk
Op kantoor in Zeewolde
Hobby
Werken: ’s avonds bezig met eigen adviesbe
drijfje voor melkveehouders – analyse van
kengetallen
Favorieten
Artiest: Zac Brown Band; boek: bijbel; land:
Canada

En geloof, is dat belangrijk voor je?
Jawel, ik ben christelijk, maar verder
benoem ik het niet. Ik ga ook niet naar
de kerk. Ik vind dat je het geloof moet
vieren, zoals ze dat doen aan de andere
kant van de plas. Geloof moet niet iets
zijn waar je depressief van wordt, maar
het moet je kracht geven.

Karakter
Ambitieus, denker, beetje dominant, eigen
wijs, onafhankelijk, perfectionistisch en
ondernemend

Spannende tijd, wanneer valt
de beslissing?
Voor ik terug ben uit Canada wil ik een
keuze maken waar ik bedrijfsleider wil
worden.

Een leerling of student aanmelden voor
deze rubriek? Stuur een e-mail naar
info@groenonderwijs.nl
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