Nieuwe ZLTO-vakgroepvoorzitter William Meulendijks:

ʻOndernemer moet meer
boer mogen wordenʼ
Eind juni werd William Meulendijks uit Deurne gekozen tot nieuwe voorzitter
van de ZLTO-vakgroep Varkenshouderij. Hij zoekt samenwerking, dialoog en
contact met de burger, boeren en ZLTO-leden op. „We moeten uitgaan van
onze eigen kracht. Maar ook weer meer boer mogen worden in een EU met
een Level Playing Field.”

William Meulendijks lijkt het antwoord te
zijn op de verjongingsslag die de NVV vorig
jaar met de komst van voorzitter Ingrid
Jansen maakte, maar de kersverse ZLTOvakgroepvoorzitter wuift dat weg onder het
mom van toeval. „Elke organisatie is blij met
jonge mensen”, is zijn antwoord. Meulendijks
is vooral door het bestuur gevraagd om zijn
passionele betrokkenheid met varkenshouderijsector en ZLTO-leden. Daarnaast is hij al
jarenlang actief in de ZLTO-regio Deurne, vervult hij het voorzitterschap van de studieclub
Deurne en is tevens bestuurslid van stichting
Varkens in Zicht.
Elk jaar organiseert hij een van de succesvolste Weekend van het Varken evenementen in
Brabant op zijn bedrijf in Deurne met jaarlijks
meer dan 2.000 bezoekers. Zijn gebrek aan
echte bestuurservaring compenseert hij met
passie, inzicht, doorzettingsvermogen, lef en
realisme. „Als bestuurder ben ik een realist
en geen fantast. Ik kan wel van alles roepen;
dat ik minder regels wil. Maar dat soort
uitspraken kunnen heel gemakkelijk tegen je
werken. Mijn inzet zal vooral zijn gericht op
meer input van en terugkoppeling naar de
leden. Daarvoor gaan we de vakgroep ook
iets anders inrichten.”
„Ik wil de samenwerking meer opzoeken.
Dus we gaan niet de straat op om ons ongerief te laten zien. De tijd van barricades was
twintig jaar geleden. Het is wel tijd om ons
meer te laten horen in de politiek. Overigens
snap ik de emotie van dit moment heel goed,

24

maar we moeten de burger niet lastigvallen
met acties. Dat zal ons imago geen goed
doen.”
De samenwerking ziet Meulendijks vooral
ook binnen de keten onder de slogan van
‘Één Varkensgeluid’. „Samenwerking is
geen doel op zich, maar een middel om
ergens te komen. Samenwerking moet ook
niet ten koste van alles gaan. Ik zal in mijn
bestuurdersrol de handdoek niet snel in de
ring gooien en altijd op zoek blijven naar een
modus om tot oplossingen en samenspraak
te komen. Eerlijkheid is daarbij belangrijk.”
De nieuwe vakgroepvoorzitter: „Ik ben geen
ﬂapuit. Voordat ik iets zeg, heb ik al drie keer
nagedacht.”

Gezonde familiebedrijven
Met de aanstelling als vakgroepvoorzitter zet
Meulendijks de volgende en meer serieuze
stap in zijn bestuurderscarrière. Hij wil met
een duidelijke visie voor de varkenshouder
de ZLTO-vakgroep leiden. „Er moet een
gezonde varkenshouderij op alle fronten komen. Niet zozeer door grote industriële agrocomplexen te creëren, maar juist door het
verder versterken van de familiebedrijven. In
deze bedrijven zit een soort ﬂexibele kracht
van man, vrouw en gezin. Dat kunnen grote
bedrijven zijn van meer dan duizend zeugen.
Een familiebedrijf kan natuurlijk ook personeel hebben. Misschien wel zo groot dat ze
tien man personeel hebben. Het gaat om dat
warme gevoel van saamhorigheid waar zelfs

het personeel onderdeel van de familie is. De
schouders er gezamenlijk onder zetten. Daar
zijn familiebedrijven sterk in.”
Meulendijks vindt dat in de schaalvergroting
ruimte over moet blijven voor familiebedrijven. De bereidheid bij familiebedrijven voor
een goede pr is er en de burger kan bij hen
zien hoe goed het gaat. „De loyaliteit van de
burger naar familiebedrijven zal ook groter
zijn. Op het moment dat er geen familiebedrijf meer is, lijkt het ook alsof de boer
is verdwenen. Natuurlijk is elke boer een
ondernemer en dat is al sinds mijn opa zijn
koeien inruilde voor varkens. Ze kwamen zijn
melkbussen niet meer ophalen.”
„Er komt tegenwoordig zoveel op ons af qua
regelgeving en ﬁnanciën. Misschien moet
de ondernemer wel weer meer boer mogen
worden en dat kan alleen als we de familiebedrijven versterken. Voor de bedrijfsopvolging
is dat ook een prettiger perspectief. Het is
nu niet meer te overzien. Cijfers, regels en
men moet met drie cijfers achter de komma
betere resultaten behalen. Dat is zonde.
Boeren kunnen door de regels en cijfers de
boerderij niet meer zien.”

Grotere rol boer
Meulendijks wil zich ook inzetten voor een
goed verdienmodel voor varkenshouders.
„Binnen Nederland werken we in verschillende markten en ketens. Ik maak me als
bestuurder geen zorgen over de binnenlandse markt. Een boer moet wel meer een
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Meulendijks
Tekst en beeld: Reinout Burgers.

Varkenshouder en computertechneut
De nieuwe ZLTO-vakgroepvoorzitter Varkenshouderij
William Meulendijks noemt zichzelf een varkenshouder en
computertechneut. Binnenkort organiseert hij voor de vijfde
keer Het Weekend van het Varken op zijn bedrijf, dat ooit
door zijn opa werd opgezet.
Lees meer over zijn achtergronden op www.pigbusiness.nl

CV William
Meulendijks
• MAS opleiding (2000 afgestudeerd)
• ICT-functie bij computerautomatiseringsbedrijf (2000-2008)
• Varkenshouder in maatschap
(2008 ‒ heden)
• Voorzitter studieclub Deurne
(2008 ‒ heden)
• Vice-voorzitter ZLTO regio Deurne Ruimtelijke Ordening & Milieu (2009 ‒ heden)
• Bestuurslid Varkens in Zicht (2014-2015)
• Adviseur Varkens in Zicht (2015 ‒ heden)
• ZLTO-voorzitter Vakgroep Varkenshouderij
(juni 2015 ‒ heden)

rol krijgen in de hele keten. Bij Vion heb je
bijvoorbeeld nu de producentenclub van
sterrenvlees om meer invloed te hebben op
producten en verkoop. Op die manier kunnen
varkenshouders hun meerkosten ook beter
neerleggen bij de consument en winkels. Ik
maak me wel zorgen over de exportmarkt.”
„De 70 procent die we exporteren, moeten
we ook beter faciliteren. Deze groep draagt
ontzettend veel bij aan de economie. Dat
kan alleen door samenwerking, een pas op
plaats in de regelgeving en nog belangrijker een Level Playing Field in Europa. We
moeten tegen dezelfde condities en regels
kunnen produceren als onze collega’s in
het buitenland. Dat is essentieel voor onze

varkenshouderij om te overleven. We hebben
echt hogere kosten dan de rest van Europa
en het is aan de staatssecretaris om dit
recht te trekken.”
Dat betekent volgens Meulendijks niet dat
Nederland een paniekpolitiek gaat bedrijven
zoals in Frankrijk. „Zij gingen de straat op
en de politiek maakte een afspraak om de
prijs te verhogen. De retail koopt op dit
moment hun varkensvlees elders, waardoor
ze zichzelf in de vingers hebben gesneden.
Ze blijven met de varkens zitten. De sector
is dus in heel Europa kwetsbaar. Ook de
Russische boycot laat dat zien. Dat begint
nu echt een probleem te worden. Het speelt
samen met onze slechte concurrentiepositie

een rol voor de huidige crisissituatie in de
sector.”
„We zijn nu als sector kwetsbaarder dan
Duitsland, want zij hebben een groot
kostprijsvoordeel door minder regels voor
milieu en mest. Dat is wat wij nu ook Dijksma
duidelijk maken. Of we krijgen een Level
Playing Field of kostprijscompensatie. We
moeten namelijk onze concurrentiepositie
versterken. Ik zeg niet dat we alles in korte
tijd gaan oplossingen, maar het is nu wel de
tijd om dit op te lossen en de aanvullende
maatregelen moeten worden herzien.” 
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