Oud NVV-bestuursleden zeggen ʻjaʼ tegen fusie

NVV haalt 25-jarig
jubileum niet
LTO Varkenshouderij en NVV hebben aangekondigd om te
fuseren en de oud-bestuursleden van de NVV staan unaniem
achter dit voornemen. „Het is nu het juiste moment om als twee
belangenbehartigers één organisatie te smeden”, zegt oud NVVvoorzitter Willie van Gemert.

De prelude en de aankondiging van de
fusie zijn zichtbaar in het ontstaan van
de POV. Vanaf het moment dat LTO
Varkenshouderij zich achter de POV
stelde, is de samenwerking tussen beide
partijen zeer intensief geweest en hebben
bestuursleden elkaar gevonden in een doel
en visie: het POV-vitaliseringsplan. Hierin
staat dat een nauwere samenwerking in
de keten een doelstelling is. De eerste
stap naar zo’n samenwerking is natuurlijk
om twee belangenorganisaties voor de

varkenshouderij samen te smelten tot één
organisatie.
Toch heerst er nog een vaag gevoel dat de
NVV ooit is ontstaan uit onvrede over de
belangenbehartiging van de LTO. Dat beeld
lijkt twintig jaar later nog steeds te bestaan.
Maar niets is minder waar. Tijd verandert
niet alleen de wereld maar ook de mens.
De leden van de NVV staan allang niet meer
lijnrecht tegenover de LTO. In de afgelopen
jaren zijn beide partijen elkaar steeds vaker
gaan opzoeken om samen op te trekken.

Maar betekent dit ook dat het sentiment
verdwenen is en dat de NVV-leden niet
afwijzend tegenover een fusie staan? „Ik
sta er positief tegenover”, zegt oud NVVvoorzitter Wyno Zwanenburg.

Nieuwe mensen
„Dit proces is niet verrassend”, vervolgt
Zwanenburg. „In het verleden zijn er ook
pogingen geweest om te fuseren. Maar
dat was toen nog niet het moment. Nu is
de wereld veranderd. Het Productschap

Copyright foto
ʻGeen verdeel en heers meerʼ

32

Jaco Geurts, ooit ook bestuurslid van de NVV

van hen komt, dan neemt de politiek dat

en nu CDA-Tweede Kamerlid, ondersteunt

gemakkelijker over. Datzelfde zag je bij het

de fusie van LTO Varkenshouderij en NVV.

energieakkoord. Ik sta dus positief tegenover

„Als kamerlid zie ik dat één geluid naar Den

een fusie, maar er zijn op dit moment belang-

Haag een goede ontwikkeling is. Het eﬀect

rijkere dossiers die de aandacht verdienen

van belangenbehartiging zal groter zijn.

en ik denk dat een fusie in dat licht bezien nu

Geen verdeel en heers tactiek van politici

nog niet de hoogste prioriteit heeft. Daarbij

meer. Dat betekent niet dat ze ineens op alle

zie je toch al dat in de afgelopen jaren de

onderwerpen meer zullen bereiken, maar

samenwerking is toegenomen. Destijds

de belangenbehartiging wordt wel sterker.

werkte ik al intensief met LTO samen. En die

Vergelijk het met de vakbonden FNV en CNV.

samenwerking is met de POV nog intensiever

Als er een breed gedragen reactie of voorstel

geworden.”

PIG BUSINESS NR 6 2016

032_pb06 Fusie LTO 07.indd 32

25-08-16 14:03

Fusie LTO en NVV
Tekst: Reinout Burgers. Beeld: Gerard Burgers.

Copyright foto

is weg en er is door beide organisaties
een POV opgericht. Er is veel gebeurd
en er zijn nieuwe mensen. Maar het gaat
uiteindelijk heel simpel om wat de leden van
LTO Varkenshouderij en de NVV vinden. Zij
moeten dit goedkeuren.”
Ook Willie van Gemert, eveneens oud
NVV-voorzitter, is positief: „Ik sta honderd
procent achter deze ontwikkeling.
Sommigen menen wellicht dat de NVV en
LTO-vakgroep nog steeds tegenover elkaar
staan en dat een fusie niet aan de orde
is. Ingrid Jansen gaf al bij haar aantreden
aan dat op de middellange termijn wordt
gestreefd naar meer samenwerking. Die
visie is door de NVV-leden aangenomen
en heeft ook al op de landelijk agenda
gestaan. Daarnaast zijn er twee pogingen
in het verleden gedaan om te fuseren
onder leiding van Wien van den Brink.
Deze mislukten, maar de wereld van het
jaar 2000 is niet meer de wereld van
2016. Een fusie nu is een logisch gevolg
van de ontwikkelingen. We zitten met een
krimpende markt, twee voorzitters die
elkaar liggen, het krachtveld dat de laatste
jaren verschoven is en het belang dat
beide organisaties zien in het realiseren

van één belangenorganisatie. Bovendien is
de positie van de NVV sterker geworden.
LTO Varkenshouderij-voorzitter Eric Douma
verwoordde het goed: ‘We zijn niet uit
zwakte bij elkaar gekomen’.”
Van Gemert heeft al menigmaal verkondigd
dat een fusie wenselijk is: „Tijdens informele
gesprekken op vergaderingen van de NVV
en POV. Als je nu kijkt, zie je al dat twee
organisaties de POV aansturen. De intenties
zijn goed en de verhoudingen ook. Dan is het
niet moeilijk om de laatste hobbels te nemen
en te zorgen dat je op hoofdzaken focust en
bijzaken geen spaak in het wiel laat zijn.”

Cultuurverschillen
Dat de twee organisaties fuseren,
vinden beiden oud-voorzitters een goede
ontwikkeling, maar volgens Zwanenburg
leveren twee organisaties niet per se betere
resultaten op. „Men denkt dat als je met
één mond spreekt je meer voor elkaar
krijgt. Dat is niet altijd zo. In potentie is het
positief, maar twee partijen kunnen elkaar
wel scherp houden. In één organisatie moet
je dus zorgen dat die scherpte blijft. Er zal
altijd een verschil van meningen zijn en het
is de uitdaging om iedereen tevreden te

Het 20-jarige NVV
jubileum vorig jaar.
Oud-voorzitter Willie
van Gemert denkt
dat de vakbond haar
25-jarige jubileum
niet meer haalt.

houden en de leden het gevoel te geven dat
ze gehoord worden.”
En hier schuilt het grote verschil tussen
beide organisaties. De LTO is altijd een
soort top-downorganisatie geweest,
terwijl de NVV zo gestructureerd is dat
de leden het laatste woord hebben. Het
bestuur is uitvoerend en de landelijke
ledenvergadering neemt de besluiten. De
voorzitter komt in elke regio zijn verhaal
persoonlijk uitleggen. Juist deze aspecten
worden door de NVV-leden gewaardeerd
en zowel Van Gemert als Zwanenburg
vinden dat deze structuur en cultuur ook
in een nieuwe organisatie moet zitten.
Zwanenburg: „De grootste zorg van de
NVV-leden voor een eventuele fusie zal toch
zijn of hun geluid wordt gehoord. Dat is
binnen de NVV altijd zo geweest. NVV-leden
willen meebeslissen en dat is ook de kern
van de NVV. De besluitvormingsstructuur en
betrokkenheid van leden is voor een nieuwe
organisatie cruciaal. Maar natuurlijk moeten
zowel LTO- als NVV-leden zich wel in de
nieuwe organisatie herkennen.” 
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