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‘Wij willen het
			 liefst meteen
meedenken’

Tekst: Herma van den Pol
Foto’s: Anjo de Haan

EEN BAND OPBOUWEN,
ZODAT JE ERBIJ BENT

“Het liefst zijn we er meteen bij als een idee
ontstaat”, zegt Hans Verkerk, manager beleid bij
Cumela. “Dat lukt echter alleen als je een band
hebt weten op te bouwen”, legt hij uit. Van leden
krijgt hij wel eens de vraag of het niet beter is om
er met een gestrekt been in te gaan. Dat weerlegt
hij altijd met de vraag of zij zo met opdrachtgevers
omgaan. Dan is direct duidelijk waarom je er beter
gewoon bij aan tafel kunt blijven.
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Waar kun je beter vertellen over de manier
waarop Cumela aan tafel zit dan in de Malietoren, waar VNO-NCW is gevestigd. Van hieruit kijk
je uit over Den Haag en zie je op loopafstand de
ministeries liggen. “Een bijzondere, maar ook
symbolische plek”, zegt Hans Verkerk.
VNO-NCW is letterlijk en figuurlijk het opstapje
voor Cumela in Den Haag. Soms gebruikt Hans de
medewerkers van VNO-NCW om zaken gedaan te
krijgen, maar het gebeurt ook vaak dat hij zelf bij
een ministerie naar binnen wandelt. Bekend terrein, ook al is hij inmiddels ruim vijftien jaar weg
als beleidsambtenaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Toen stapte

VAN WIE ZIJN DEZE UITSPRAKEN?
We testen hoe goed Verkerk op de hoogte is van de uitspraken die in
de loop van het jaar zijn gedaan.

“Door korte lijntjes konden we snel schakelen.”
“Ik denk Maurice Steinbusch, onze beleidsmedewerker agrarisch
loonwerk.”
Het goede antwoord is Jacqueline Tuinenga, die snel schakelde met
het UWV toen de uitvoering van de onwerkbaar-weerregeling niet
goed ging. Hero Dijkema maakte hem over zijn samenwerking met de
RDW. “Ja, dit past heel erg bij onze manier van beleidsbeïnvloeding.”
“Het is heel lastig om een zo ingewikkeld onderwerp goed weg te
zetten!”
“Het gaat over PFAS of over stikstof.”
Dat klopt, het gaat over PFAS. Gerben Zijlstra worstelde toen heel erg
met iets wat voor Cumela heel belangrijk was, maar heel lastig uit te
leggen was aan het grote publiek. “Ja, het onder water plaatsen van
grond. Het is toch elke keer weer de kunst van de beleidsmedewerker
om iets in en Jip-en-Janneketaal te verwoorden, zodat een Kamerlid
er iets mee kan en het voor hem of haar een kans is om in de schijnwerpers te staan.”
“De partijen beschrijven wel wat ze ongeveer willen, maar niet wat
dat precies betekent en hoe dat zal worden betaald.”
“Volgens mij heb ik die zin zelf opgeschreven en stond die in onze
analyse van de verkiezingsprogramma’s.”
Dat klopt. “Die analyse hebben we toen gemaakt om een aantal onderwerpen voor onze achterban eruit te lichten en toen viel dit op. De
partijen willen wat, maar vertellen niet hoe ze dat gaan doen, want
dat is uiteindelijk de onderhandelingsruimte bij het vormen van een
coalitie en die onderhandelingen, zo weten we nu, zijn nog ingewikkelder dan anders en komen feitelijk neer op pijn verdelen. Wat je wel
wilt, daar ben je het zo over eens, maar het gaat vooral over de verdeling van zaken die je niet wilt.”

hij over naar Cumela om daar als beleidsmedewerker mest verder te gaan.
Sinds vorig jaar is hij teamleider van de beleidsmedewerkers en sinds dit voorjaar lid van
het managementteam van Cumela. Daarmee is
hij verantwoordelijk geworden voor de manier
waarop Cumela in Den Haag en bij andere beleidsmakers opereert. Op eigenzinnige wijze, zo blijkt
wel uit ons gesprek.

HOE OMSCHRIJVEN POLITICI IN DEN HAAG CUMELA?
“Wij worden vooral gezien als een partij die graag
wil helpen. Als we ergens tegen zijn, komen we
meteen met een alternatief plan om zo toch het
doel te kunnen bereiken. Het helpt dan dat de
doelen van de ministers doorgaans ook onze doelen zijn. Ik noem bijvoorbeeld veiligheid en duurzaamheid. Het is vaak de weg naar het doel toe,
het beleid, waar de discussie over gaat. Voor ons
is het heel belangrijk dat het beleid boven alles
werkbaar is voor onze leden. Dat we, wanneer dit
niet zo is, met een alternatief plan komen, wordt
erg gewaardeerd. Helaas hebben we de laatste
jaren een aantal keren meegemaakt dat we echt
moesten ingrijpen om onwerkbaar beleid te
voorkomen, maar dat kwam door het eigen handelen van politici.”

WAT GEBEURDE ER WAARDOOR JULLIE IN MOESTEN
GRIJPEN?
“Het meest recente voorbeeld is het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het ministerie
hield tot het laatste moment de luiken dicht en
kwam vervolgens met voorstellen die voor onder
andere onze sector niet werkbaar zijn. Voor ons
als brancheorganisatie is het heel vervelend als
het ministerie ons niet meeneemt in het neerzetten van beleid, maar terugvalt op zijn eigen wijsheid of eigenwijsheid. Je moet dan in actie komen
en er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er
uiteindelijk beleid komt dat beter is voor de leden, maar dat is dan meteen een stuk lastiger
dan wanneer we er vanaf het begin al bij waren
betrokken. Dit zagen we eerder ook al gebeuren
bij belangrijke onderwerpen als het mestbeleid
en PFAS. Het is een manier van beleid maken die
we liever niet meer zien.”

GAAT DE BELOOFDE NIEUWE BESTUURSCULTUUR
HELPEN OM DIT SOORT SITUATIES TE VOORKOMEN?
“Ja, en die verandering is hard nodig. Ik hoop echt
dat er dan weer meer openheid komt naar het
bedrijfsleven. Als het kabinet maar heldere doelen stelt, willen we graag meedenken om het
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haalbaar en betaalbaar te maken. Wij lopen niet
weg voor onze verantwoordelijkheid. Kijk maar
hoe snel we samen met andere partijen in de
agrarische sector met een alternatief konden komen voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het is toch zonde dat ambtenaren nu
eerst onhaalbare voorstellen doen en dat er dan
ongelooflijk veel uren in moeten worden gestoken om het weer werkbaar te maken. Juist dat
maakt dat bedrijven en organisaties het vertrouwen verliezen in de Haagse politiek.”

KENNEN ZE ONS IN DE TWEEDE KAMER?

‘ONZE BEDRIJVEN
ZIJN VERBONDEN MET
HET BUITENGEBIED
EN ALLES WAT DAAR
GEBEURT’

“Het gebeurt niet heel vaak dat een Kamerlid uit
het bedrijfsleven komt en kennis heeft van de
sector en daarom zijn bedrijfsbezoeken zo belangrijk. We hadden geluk met Peter de Groot van
de VVD. Die namen we mee op bezoek bij aannemersbedrijf Kamphorst. Toen we daar waren,
bleek hij uit een aannemersfamilie te komen en
daardoor was er meteen een klik. Wij wilden
graag met hem over aanbestedingen praten en
doordat hij zelf bestekken had geschreven, ging
dat nu heel gemakkelijk. Dat was zo’n fantastisch
gesprek. Heb je daarna hulp nodig, dan kun je altijd bij zo iemand aankloppen.”

HOE BEÏNVLOEDT DEZE MANIER VAN WERKEN JE
PRESENTATIE NAAR BUITEN TOE?
“Relaties heb je nodig als belangenbehartiger en
zijn dus kostbaar. Als gevolg daarvan ben je voorzichtig met wat je zegt en doet wanneer het beleid niet goed uitpakt voor jouw sector. Hard op de
zaak, maar zacht op de mens. Je hebt de relaties
hard nodig om al vroeg in het proces ergens bij te
zitten. Daarmee bereik je tien keer zoveel als wanneer je een hoop herrie gaat staan maken. De
keerzijde is echter dat je moet oppassen met wat
je doet. Ik krijg nog wel eens terug van de leden
dat we met de vuist op tafel moeten slaan of ze
zeggen: ‘Ga er eens met een gestrekt been in.’ Ik
draai het dan om en vraag of ze dit ook zouden
doen bij een opdrachtgever. Uiteindelijk kan ik het
vandaag niet met het beleid eens zijn, maar heb ik
die persoon morgen misschien weer nodig. Het is
een lastige boodschap voor de leden, maar het is
wel de methode waarmee wij succes hebben.”

gens op het hoogste niveau in het lobbycircuit
terechtgekomen en zit namens Cumela in de
kerngroep van VNO-NCW, waar heel veel organisaties niet in zitten. Daar zijn we trots op. Het is
echter iets waar onze leden niets van merken,
terwijl bijvoorbeeld het openstellen van een weg
veel zichtbaarder is en daardoor meer lof krijgt.
De impact van wat Teun doet, is echter veel groter. Onze Teun zit achter de schermen te bellen
met Kamerleden en staatssecretarissen en dat
zie je in de maatregelen terug. Het was ook de
reden dat wij als één van de weinigen niet negatief waren over de stikstofwetgeving, omdat we
wisten dat er ruimte werd geschapen om weer te
kunnen bouwen, zonder de landbouw al te zeer
af te knijpen. Het is echt lobbywerk. Dat betekent
ook dat je keuzes moet maken en altijd wat water
bij de wijn moet doen, ook al zouden we dat liever niet willen.”

WAAR WILLEN WE IN 2022 ABSOLUUT BIJ ZIJN?
“We hebben ervoor gekozen om in de eerste helft
van 2022 twee thema’s centraal te stellen: Werken Leefomgeving en Personeel en Arbeid. Dit zijn
in onze ogen de onderwerpen die voor onze achterban buitengewoon belangrijk zijn en daarom
moeten we daar met al onze kracht aan werken.
Het eerste thema komt voort uit de Omgevingswet. Die treedt waarschijnlijk op 1 juli 2022 in
werking en zet vraagtekens bij de aanwezigheid
van de bedrijven van onze leden in het buitengebied. Wij gaan ons er sterk voor maken dat die
bedrijven daar gewoon horen, omdat ze verbonden zijn met alles wat daar gebeurt. Het tweede
thema richt zich op de zorgen rondom het behoud
en de werving van goed personeel. Wij hebben
dat proberen te vatten in de vraag: ‘Hoe ben en
word ik een aantrekkelijke werkgever.’ Centraal
daarin staan houding en gedrag, die beide nodig
zijn om te laten zien hoe mooi ons werk is.”

EN IS ER NOG IEMAND DIE BIJ ECHT IETS
BIJZONDERS AANWEZIG IS?
“Dan komen we uit bij het stikstofdossier. Daar
diende zich de ontzettend bijzondere situatie aan
dat wij iemand in huis hebben die afgestudeerd
is op het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de
Vogel- en Habitatrichtlijn, Teun Jansen, en die we
konden inzetten voor het lobbywerk. Hij is vervol-
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Altijd in gesprek blijven is het uitgangspunt van Hans Verkerk. Of het nu om ondernemers
gaat of om beleidsmedewerkers.

