
 
 

 

Nieuwe directeur: 
Hans Verheul 
 
Aankomend directeur AVC De Eendracht U.A. 
 
Als aankomend directeur van AVC De Eendracht U.A. is het goed 
om een korte introductie te geven, zodat iedereen ook weet wie er 
achter de naam Hans Verheul schuil gaat. 
 
Zoals misschien reeds bekend is mijn naam J.A. Verheul (roepnaam 
Hans). Mijn leven begon in 1974 op de boerderij in Loenen op de 
Veluwe. Mijn ouders hebben in maatschap met mijn oudere broer 
een melkveebedrijf en daarnaast een koppel schapen. Ik ben blij 
dat het bedrijf in de familie blijft. Opgroeien op een boerderij 
betekent altijd bezig zijn, want er is altijd wat te doen. Iets wat ik destijds en nu nog steeds met veel 
plezier doe.  
 
Na het Atheneum heb ik de universiteit in Wageningen gedaan. Ik heb daar de studie 
Landbouwtechniek gevolgd. Bij het zoeken van mijn stage heb ik bewust gekeken wat ik na mijn 
opleiding wilde gaan doen. Zodoende heb ik bij Cebeco Ingenieursbureau in Deventer stage gelopen 
en ben daar ook aangenomen. Dit bureau adviseert en begeleid bedrijven bij het realiseren van 
projecten in de agrarische industrie, voornamelijk de mengvoederindustrie in West Europa. 
Hier ben ik begonnen in 1997 als aankomend projectleider en vervolgens doorgegroeid naar hoofd 
van de afdeling werktuigbouw en lid van het Management Team.  
 
Door de overname in 2001 door Tebodin (groot internationaal operend adviesbureau), kwamen er 
steeds meer projecten buiten de agrarische sector. Dit terwijl de agrarische sector mij bleef trekken. 
Daarnaast merkte ik bij de overgang van klein naar een grote organisatie, dat een grote organisatie 
voordelen heeft, maar minstens ook zoveel nadelen. Mede daarom heb ik na 11,5 jaar bij mijn eerste 
werkgever, de mogelijkheid aangegrepen om directeur te worden bij een kleine coöperatie, namelijk 
C.A.V.V. Zuid - Oost Salland. 
 
In de afgelopen 13 jaar, zijn we als Zuid-Oost Salland weer helemaal terug gegaan naar hoe een 
coöperatie in basis moet werken. En hebben we als Zuid-Oost Salland laten zien dat er in de 
mengvoermarkt in Nederland goed ruimte is voor kleine spelers.  
 
Ik zie het als een mooie uitdaging om deze taak ook op mij te nemen bij AVC De Eendracht en samen 
met iedereen te werken aan een goede toekomst van de coöperatie. Belangrijk hierbij is, dat we 
samen sterk staan en iedereen nodig is om dit doel te realiseren. 
 
De coöperatieve gedachte spreekt mij aan, omdat er niet over de rug van agrariërs geld verdiend 
moet worden en dat mensen samen veel sterker staan.  
 
Dan nog even iets over mijzelf. Ik ben momenteel bijna 19 jaar getrouwd met mijn vrouw Nicole en 
we hebben samen 4 lieve kinderen. Een dochter Lieke van 17, een zoon Jelle van 15 jaar, een dochter 
Renske van 11 jaar en een pleegzoon Peter van 9 jaar. En wij wonen alweer bijna 22 jaar in Loenen 
(bij Apeldoorn).  
Naast mijn baan als directeur, ben ik ook voorzitter van ons Dorpscentrum De Brink in Loenen en 
secretaris van de peuterspeelzaal Pippeloentje. 
 
Ik hoop hiermee een beetje een beeld van mij te hebben gegeven en zie er naar uit om per 1 
september in Rouveen te starten. 


