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N i e u w s v a n b e d rijven

Nederlanders meest te v r e d e n m e t
sfeer op het werk

De raad van commissarissen van Vion Food Group benoemt Michiel Herkemij
(49) per 15 januari in de functie van CEO en voorzitter van de raad van
bestuur. Herkemij was hiervoor CEO van Douwe Egberts en onder andere
verantwoordelijk voor de verzelfstandiging van het bedrijf na afsplitsing van
Sara Lee. Eerder was hij betrokken bij de
acquisitie en integratie van de bierdivisie
van FEMSA voor Heineken en vervulde hij
aansluitend de CEO-positie in Mexico.
Herkemij gaat een nieuwe strategische
koers uitzetten, verder bouwen aan de
nieuwe foodstructuur en de kwaliteit van
Vion en zijn producten.
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VION Group benoemt He r k e m i j

Nederlanders zijn tevreden met de sfeer op het werk. Een
derde is ronduit tevreden met de omgeving waarin hij werkt
en wordt hierdoor gemotiveerd. Daarnaast zegt nog eens
ruim 40 procent het merendeel van de tijd tevreden te zijn.
Dit blijkt uit onderzoek van StepStone onder 5.400 deel
nemers uit negen Europese landen.
Twee jaar geleden vond nog maar 58 procent van de werk
nemers in Europa dat de sfeer op het werk goed was, maar
dat er ook wel wat slechte dagen tussen zaten. Nu, twee jaar
verder, is dit al 64 procent. De werksfeer in Europa wordt
dus steeds beter.
In Denemarken en het Verenigd Koninkrijk geven de meeste
werknemers echter aan de werksfeer niet aangenaam te
vinden. Bijna de helft van de werknemers zegt teleurgesteld
te zijn over de interactie die zij met hun collega’s hebben.

Van Brakel directeur Sk a l

In februari 2014 start Margreet van Brakel als nieuwe directeur van Skal Bio
controle. Na haar studie Levensmiddelentechnologie aan de Wageningen
Universiteit werkte Van Brakel acht jaar in Bolivia, waar ze onder andere een
oesterzwammenkwekerij opzette. Terug in Nederland werkte zij eerst enkele
jaren in de vleesindustrie. De afgelopen twaalf jaar was ze manager bij
Douwe Egberts.

Dierenartsen richten nieuwe
belangenvereniging CPD op
Sinds vorige maand is de veterinaire wereld een dierenartsenvereniging rijker: het Collectief Praktiserende Dierenartsen
(CPD) zal zich alleen richten op de belangen van de praktiserende dierenartsen. De dierenartsen beschikten tot dan toe
over één belangenvereniging: de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). De KNMvD
behartigt niet alleen de belangen van practici, maar ook die
van dierenartsen bij de overheid, het bedrijfsleven enzovoort.

De raad van commissarissen van zuivel
onderneming FrieslandCampina heeft
Gregory Sklikas met ingang van 1 januari
2014 benoemd tot lid van de executive
board. In de executive board zal hij als
chief operating officer verantwoordelijk
zijn voor de business group Consumer
Products Europe, Middle East & Africa.
Sklikas is sinds 2006 werkzaam bij
FrieslandCampina.

Ringonderzoeken naar Ducares
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Sklikas in E B FrieslandC a m p i n a

Ducares, onderdeel van TNO, neemt per 1 januari de ringonderzoeken over
van het Productschap Diervoeder. Sinds 1988 organiseerde het Productschap
Diervoeder de ringonderzoeken voor landbouwkundige laboratoria. Met de
opheffing van het schap moest het ringonderzoek worden veiliggesteld.
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De praktiserende dierenartsen vinden dat hun collectieve
belangen beter behartigd moeten worden. Praktiserende dierenartsen zijn tegenwoordig in de minderheid op de diverse
bestuurlijke niveaus. Hierdoor worden zaken voor praktijkhoudende dierenartsen tijdens de inspraakrondes momenteel in hoofdzaak bepaald door dierenartsen die niet werkzaam zijn in de praktijk. Dat heeft geleid tot diverse onwerkbare situaties en overbodige bureaucratie voor praktiserende
dierenartsen, meent het CPD. Zo gaat het op een aantal
onderdelen in de antibioticareductie meer om de vorm van
de administratie dan om voedselveiligheid, diergezondheid
en dierenwelzijn. De Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de KNMvD heeft laten weten de oprichting
van het CPD te zien als een positieve ontwikkeling. “Als
practici denken dat het anders kan, dan horen wij dat graag.”
Het CPD wordt inmiddels ondersteund door 180 praktijken
(circa 650 praktiserende dierenartsen). Nederland telt in
totaal 3.200 praktiserende dierenartsen.

Ombudsman tikt NVWA op
vingers wegens traineren
Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman tot 2014, heeft de NVWA in december op de
vingers getikt wegens ‘schending van het vereiste van transparantie’. Nadat de dienst een fout
had gemaakt bij een varkenshouder, manifesteerde de NVWA zich als een ondoordringbare
vesting. De varkenshouder vond geen gehoor voor zijn klacht en verzoeken om informatie
werdengenegeerd. Daarbij hielden het ministerie van Economische Zaken, waaronder de
NVWA valt, en haar staatssecretaris de dienst de hand boven het hoofd. In februari 2013
publiceerdeV-focus de casus onder de titel ‘NVWA veegt fouten onder het tapijt’. Dat leidde
tot Kamervragen.
De casus betreft een varkenshouder, met tot voor kort een van de grotere bedrijven, die
inmiddels ruim tien jaar zit te wachten op de uitslagen van het onderzoek bij zijn varkens.
Het onderzoek werd door de overheid uitgevoerd en tijdens het onderzoek gingen er zaken
fout. Zo bleek monstermateriaal bijvoorbeeld veel te snel te zijn vernietigd, waardoor contraonderzoek niet meer mogelijk was. De varkenshouder ontving destijds wel een specificatie
van de uitgevoerde onderzoeken en de bijbehorende nota van 6.306 euro, maar niet de
uitslagen.
De rekening hoefde hij uiteindelijk niet te betalen, maar hij bleef volharden in het opvragen
van informatie. Waarom de varkenshouder de uitslagen niet kreeg, is tot op de dag van vandaag een raadsel. De Nationale Ombudsman heeft de zaak in de afgelopen maanden onderzocht.
Fouten niet toegeven
De Nationale Ombudsman wilde weten waarom de overheid niet inging op de vragen van de
varkenshouder. Het ministerie van Economische Zaken liet de Nationale Ombudsman desgevraagd weten het beleid van de NVWA te steunen: testresultaten worden niet automatisch
aan de eigenaren van de geteste dieren verstrekt. De uitslagen zijn wel op te vragen binnen de
wettelijke bewaartermijn van drie jaar (dat deed de varkenshouder meermalen). Staatssecretaris
Dijksma kwam met een andere verklaring: volgens haar worden negatieve uitslagen niet
bewaard. De Nationale Ombudsman weet een intern en vertrouwelijk stuk op te diepen uit
het overheidsarchief, waarin de NVWA de varkenshouder ‘diagnosticeert’ als geestelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Dat lijkt meer de verklaring waarom overheidsmedewerkers
geen tijd mochten besteden aan
deze zaak. Brenninkmeijer oordeelt
hard: “Met het niet verstrekken van
uitslagen, het weigeren van inzage
in zijn dossier en het tegenwerken
bij het verstrekken van informatie,
heeft de overheid gehandeld in
strijd met het vereiste van transparantie. Brenninkmeijer wil dat de
minister van Economische Zaken
met de varkenshouder in gesprek
gaat om alsnog openheid van zaken
te geven en de varkenshouder te
compenseren voor de schade die hij
hierdoor heeft opgelopen.

A l e x brennin k meijer

Vegetariërs dan toch hufteriger?
Laatst betrapte ik Wakker Dier op het publiceren
van een foutief feit. Er was rumoer over bacteriën
die resistent zijn tegen carbapenems: antibiotica
die humaan als laatste redmiddel worden
beschouwd. Er zou een televisie-uitzending aan
worden gewijd. De actiegroep meldde alvast op
Twitter dat 99 procent van de plofkip besmet was
met de resistente bacterie. Omdat deze problematiek in de veehouderij totaal niet aan de orde is,
wees ik de actiegroep erop dat hun feit niet klopte.
Prompt kwam als tegenreactie dat ik er zelf naast
zat en de stukken beter moest lezen en de tweet
werd onmiddellijk verder verspreid door sympathisanten van de actiegroep. Ik moet toegeven,
het is een slimme manier van communiceren om
een ‘tegenstander’ van onkunde te betichten als
je er zelf naast zit. Verder zijn we er zo langzamerhand wel aan gewend om in het openbaar een
sneer te krijgen van dierenliefhebbers als onze
feiten niet stroken met hun idealen. Aalt Dijk
huizen, scheidend voorzitter van Wageningen UR,
heeft dezelfde ervaringen in het kwadraat. Als
wetenschapper meldt hij onderzoeksfeiten, maar
deze zijn niet altijd te verteren voor dierenlief
hebbers en dat leidt soms tot uitschelden en
persoonlijke intimidatie.
Ik vraag me af waarom een groepje dierenlief
hebbers zo fel (en soms vals) wordt van wetenschappelijke feiten. Het antwoord valt wellicht te
vinden in de wetenschap zelf, als we kijken naar
het onderzoek van de hoogleraren Diederik Stapel
(Tilburg) en Roos Vonk (Nijmegen), beiden fel
gekant tegen de bio-industrie. Zij concludeerden
in 2011 op basis van hun onderzoeksresultaten dat
vleeseters hufteriger en egoïstischer zijn dan nietvleeseters. Later kwam uit dat Stapel de onderzoeksresultaten had vervalst. Ik zou het interessant vinden om de werkelijke resultaten nog eens
onder ogen te krijgen, om te controleren of mijn
hypothese klopt. Op basis van ervaringen veronderstel ik namelijk dat het onderzoek heeft aan
getoond dat niet de vleeseters, maar juist de vegetariërs hufteriger en egoïstischer zijn. In dat geval
zou er namelijk een wetenschappelijk feit hebben
gelegen om vals van te
worden.

‘De overheid heeft deze varkens
houder informatie waar hij recht op
had ontnomen.’

Geesje Rotgers
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