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A G F - s t e r

De AGF-sector wordt nog altijd gedomineerd door mannen. Met 
name in logistieke functies zijn vrouwen sterk in de minderheid. Op 
de heftruck in een gekoeld distributiecentrum zul je vrouwen niet snel 
tegenkomen. Reden genoeg om AGF-vrouwen eens te vragen hoe zij 
zich daar staande houden. Deze maand is Iris Mulder (22) van Postuma 
AGF aan het woord. 

Iris had geen feeling met de AGF-sector 
maar wel met logistiek. Tijdens haar 

vooropleiding bij defensie (VeVa) maak-
te ze kennis met het vakgebied. Ze koos 
ervoor zich via een opleiding verder te 
specialiseren tot Teamleider Logistiek. “Zo 
ben ik via een stageperiode bij Postuma 
AGF terechtgekomen”, vertelt Iris, die daar 
inmiddels al zo’n jaar of vijf in vaste dienst 
is. De AGF-branche heeft haar positief ver-
rast. “In het begin wist ik maar weinig van 
AGF af, maar ik vind het een heel leuk vak-
gebied. Er zijn echt heel veel soorten groen-
ten en fruit, zoveel variatie heeft me wel 
verbaasd.” 

Iris houdt van aanpakken en dat kan in de 
AGF-logistiek waar van alles te doen is. “Ik 
voer allerlei verschillende taken uit. Ik ben 
begonnen met orderpicken en tegenwoor-
dig doe ik ook vrachtwagens lossen, pro-
ducten opruimen en navullen verzorgen. 
Wanneer er tijdens het picken een product 
ontbreekt, zorg ik ervoor dat de order later 
compleet gemaakt wordt. Ik heb ook enige 
tijd vrachtwagens geladen. Dan begin je om 
vier uur ’s middags en werk je door tot één 
uur ’s nachts. Dat was een behoorlijk pittig 
ritme waar ik niet aan kon wennen. Daarom 
ben ik daarmee gestopt.” 

In de toekomst heeft Iris de ambitie om 
door te groeien tot teamleider. “Soms val 
ik al in als meewerkend voorvrouw om 
het logistieke proces in de loods te coördi-
neren. Dat vind ik het leukste om te doen. 
Het ligt in lijn met mijn opleiding tot Team-
leider Logistiek. Ondertussen heb ik wel 
gemerkt dat theorie en praktijk nog ver uit 
elkaar liggen. Pas door het te doen en van 
fouten maken, leer je het meeste. Ik doe nu 
een veel ervaring op en hoop verder door 
te kunnen groeien. Postuma is een groeiend 
bedrijf, dus ik hoop dat er in de toekomst 
een plekje als leidinggevende voor mij vrij-
komt.” 

Toen Iris als stagiaire binnenkwam bij 
Postuma AGF, was ze daar als enige vrouw 
werkzaam in het distributiecentrum. “De 
enige andere vrouw die ik daar tegenkwam 
was een vrachtwagenchauffeuse. Inmiddels 
zijn er vijf vrouwen bijgekomen maar veel 
van hen willen chauffeuse worden en gaan 
graag met bestelbusjes op pad. Ik blijf het 
liefst in de loods werken.”

De omgang met mannelijke collega’s loopt 
heel goed. “Op de VeVa en in de opleiding 
Teamleider Logistiek liepen ook vooral 
mannen rond, dus ik ben het gewend. Ik 
heb ook wel met voornamelijk vrouwen 
samengewerkt en ik moet zeggen dat wer-
ken in een mannenwereld eigenlijk prima 
is. Mannen zijn over het algemeen gemak-
kelijker in de omgang en kunnen lekker 
doorpakken. Ook als het niet lekker loopt, 
blijven ze nuchter. Vrouwen kunnen wel 
eens blijven hangen. Aan de andere kant 
zijn vrouwen wel iets secuurder en netter. 
Dus voor het evenwicht is het wel goed als 
er ook vrouwen meewerken.” 

Het werk in de logistiek is fysiek zwaar, 
zeker in de koelcel. “Ik wil graag laten zien 
dat vrouwen net zo goed dit soort werk 
kunnen doen, al zal het niet voor iedereen 
weggelegd zijn. Voor mij is het niets om 
achter een bureau te zitten. In dit werk 
kan ik lekker mijn energie kwijt. Dus als 
je van doorwerken houdt en tegen onre-
gelmatige werktijden kan, is dit zeker een 
beroep voor vrouwen waar je best trots op 
mag zijn. Meer vrouwen in de logistiek zal 
bedrijven goed doen.” (ML) Irismulder1@
hotmail.com

Iris Mulder, logistiek medewerker bij Postuma AGF:

“Meer vrouwen in de logistiek  
zal bedrijven goed doen” 
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With us your fruit is in good hands. From 
arrival at the port to collection from our 
storage; we offer your product the best 
possible treatment.

In our storage locations in Vlissingen and 
Kruiningen, the products are subjected to 
a quality check, after which they are stored 
and kept at the desired temperature until you 
want to transport the products further.

Storage, checking  
and handling of  
climatecontrolled fruit 

Kruiningen Cold Store

Vlissingen Fruit Terminal
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