COLUMN COÖPERATIEBESTUURDER

‘In gesprek over

de toekomst
van CRV’
‘Wat verwachten onze leden van CRV? Wanneer zijn we voor hen betekenisvol? Wat kunnen en moeten we verbeteren? Welke keuzes moeten we
maken? En hoe ziet onze coöperatie er over vijf tot tien jaar uit? De antwoorden op deze vragen zijn voor ons als hoofdbestuur van groot belang.
Het is onze taak om ervoor te zorgen dat CRV ook in de toekomst voor
leden relevant blijft. Alleen de leden van de coöperatie kunnen ons de
antwoorden op deze vragen geven. Het is aan ons als bestuurders om
goed te luisteren, vragen te stellen en open te staan voor veranderingen en
verbeteringen. Samen bepalen we de koers van CRV.
Daarom willen we in de komende maanden met leden in gesprek gaan
over de meerwaarde van CRV. We willen informeel aan de keukentafel
praten met en luisteren naar leden-veehouders. Wij zetten ons in voor een
open en eerlijk gesprek, waarin zowel dingen die goed gaan als zorgen,
kritiek en teleurstellingen gedeeld kunnen worden. Daarbij willen we vooral
ook vooruit kijken door te praten over wat er beter kan en wat er nodig is
om verbeteringen te realiseren. We horen graag hoe we er samen aan
kunnen werken dat CRV voor leden-veehouders betekenisvol blijft voor de
toekomst. Vaak gaan zaken goed. Maar het is belangrijk om te erkennen
dat zaken mogelijk ook anders moeten worden aangepakt, als daarmee het
belang van de leden beter is gediend.
We praten tijdens de diverse werksessies ook met bestuurders. Samen
kijken we vooruit naar het jaar 2030 om een beeld te krijgen van hoe melken vleesveebedrijven in Nederland en Vlaanderen er dan uitzien. Welke
behoeften hebben ondernemers en met welke oplossingen kan CRV ook in
2030 toegevoegde waarde blijven leveren? Deze uitkomsten hebben mogelijk consequenties voor de verschillende taken en activiteiten van de
coöperatie, het stamboek en het bedrijf. Moeten we alles wel blijven doen
wat we nu doen? En uiteindelijk ook: wat betekent dit voor de structuur van
het bestuur van CRV? Dit vraagt keuzes die eraan moeten bijdragen dat we
ook in 2030 nog het beste doen voor de veehouders die dan lid zijn.
Tijdens de gesprekken hebben we speciale aandacht voor jonge veehouders die aan het begin staan van hun carrière. Jonge veehouders staan
voor een grote opgave. Schaarste van grondstoffen, overheidsregulering
en prijsstijgingen zijn voorbeelden van de enorme uitdagingen waar ze
mee te maken hebben. We merken dat jongeren de coöperatie vaak anders ervaren dan hun ouders. Graag willen we horen hoe we hun belang
kunnen dienen. We hopen dat ook jonge veehouders zich in de gespreksrondes nadrukkelijk uitspreken, zodat hun zorgen en ideeën duidelijk boven tafel komen.
Wij kijken uit naar een open en eerlijk gesprek over de toekomst van CRV.
Wij zijn nieuwsgierig naar wat de leden van ons verwachten en wat we
kunnen verbeteren. En natuurlijk zullen we u van de uitkomsten op de
hoogte houden. Graag tot ziens aan de keukentafel!’
Wietse Duursma, voorzitter van Coöperatie CRV en voorzitter van de raad
van commissarissen van CRV Holding BV
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