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8 vragen aan
Helma Vermuë
Als bestuurder leer je jezelf
ontplooien, vindt Helma Vermuë.
Maar ze helpt in haar
bestuursfunctie ook anderen
ontwikkelen. Met het bestuur van
Vrouw & Bedrijf creëert ze
programma’s die onder andere de
gendergelijkheid in de agrarische
sector verbeteren. Werk waar Helma
veel energie van krijgt.
TEKST GRIETJE DE VRIES
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Waarom ben je jaren geleden toegetreden tot een
bestuur?
‘Nadat we dertien jaar geleden ons bedrĳf hadden verplaatst van
Zeeland naar Warmenhuizen, duurde het wel even voordat ik
bestuurlĳk actief werd. Maar in 2015 ging ik dan toch bĳ het bestuur van de provinciale LTO Noord. Dat deed ik niet alleen om de
belangen te behartigen van collega-boeren, maar ook om een netwerk op te bouwen. We waren natuurlĳk nieuw in de regio en
kenden nog niet veel mensen. In 2018 werd ik vicevoorzitter van
het bestuur van Vrouw & Bedrĳf van LTO Noord en sinds januari
dit jaar ben ik daarvan voorzitter geworden.’

Is het anders om voorzitter te zijn dan vicevoorzitter?
‘Daar zitten wel verschillen in, ja. Als voorzitter ben je het eerste
aanspreekpunt en degene die de leiding heeft, maar uiteindelĳk
blĳf je voornamelĳk een team. Het bestuur zit zeker niet “onder
me”, we doen het allemaal samen. De afgelopen negen maanden
ben ik wel heel blĳ geworden van de taken als voorzitter. Het zĳn
een hoop taken en er komen altĳd nieuwe activiteiten bĳ. Je kunt
niet alles doen, merk ik al wel, maar je hebt wel zelf de kans om
projecten en trajecten op te zetten die volgens jou belangrĳk zĳn
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naam: Helma Vermuë • leeftijd: 47 •
partner: Ronnie Vermuë • kinderen:
Suzanne (22), Niek (20), Arjen (16) en Siem
(11) • woonplaats: Warmenhuizen • bedrijf:
170 melkkoeien plus bijbehorend jongvee
• bestuur: voorzitter Vrouw & Bedrijf bij
LTO Noord en LTO Nederland, afgevaardigde naar Copa Cogeca Womens
Committee en lid van ledenraad
LTO Noord en LTO Nederland

‘Samen optrekken
in de organisatie
maakt dat we elkaar
kunnen versterken’
lĳkheid tussen mannen en vrouwen. Maar het is ook fĳn
om vrouwen gelegenheid te geven om te praten over hun
ervaringen en te netwerken met collega-boerinnen.’

Waarom is het voor jou belangrijk om bestuurlijk
actief te zijn?
‘Ik vind het als vrouw belangrĳk om mezelf te profileren.
Door die belangen te behartigen kun je vrouwen stimuleren
om zichzelf te versterken. En dat is hartstikke nodig, want
Nederland bungelt onderaan als je kĳkt naar gendergelĳkheid in de agrarische sector in Europa. In 2015 was 95 procent van alle bedrĳven in eigendom van mannen. Terwĳl we
weten dat 70 procent van de vrouwen die op een agrarisch
bedrĳf wonen, betrokken zĳn bĳ het nemen van strategische en dagelĳkse beslissingen op het boerenerf. Daarnaast
zien we dat zeker in de melkveehouderĳ veel vrouwen een
flink aantal uur meewerken op het bedrĳf. Bĳ een life-event,
zoals het beëindigen van een relatie, kan het ertoe leiden
dat de vrouw met lege handen eindigt, ondanks jarenlange
inzet en mede-aansprakelĳkheid voor het bedrĳf. Dat willen
we graag veranderen.’

Zijn er ook lastige dingen aan de bestuursfunctie?
‘Sommige dingen kosten veel tĳd, vooral dingen die via de
overheid lopen, gaan niet zo snel. Dat is soms wel onhandig,
als het gaat om informatie krĳgen die ons helpt om onze
programma’s te verbeteren. Je krĳgt ook wel eens nul
op het rekest en dat is wel eens een teleurstelling. Maar
daar zetten we ons ook snel overheen. Gewoon weer door
en de onderwerpen de volgende keer opnieuw op de agenda zetten.’
om te doen. Dat geeft wel veel energie om ermee door te
gaan.’

Ben je als vrouw over het algemeen in de minderheid als bestuurder?
‘Persoonlĳk heeft mĳ dat nooit weerhouden, ik voel me niet
anders. Maar het is wel zo dat vrouwen minder zichtbaar
zĳn in de agrarische sector, wat ook terug te zien is in de
besturen. In de meeste besturen is het nog niet fiftyfifty. En
dat terwĳl vrouwen op het bedrĳf ontzettend betrokken zĳn
bĳ de besluitvorming en alle andere zaken die te maken
hebben met het ondernemen.’

Wat wil je betekenen als bestuurder?
‘Met Vrouw & Bedrĳf zetten we ons vooral in om de belangen te behartigen die relevant zĳn voor vrouwelĳke (mede)ondernemers en meewerkende partners. We hebben een
gevarieerde agenda om de positie van deze doelgroep te
versterken. Ook hebben we ervoor gezorgd dat zelfstandige
ondernemers weer een zwangerschapsuitkering krĳgen. En
eentje die ook nog steeds op de agenda staat, is fiscale onge-

Wat leer je zelf van het bestuurswerk?
‘Als bestuurder leer je jezelf ontplooien. Je kĳkt op een
andere manier naar de dingen die je moet doen dan als ondernemer. Vanuit LTO is er een mooie academie met veel
bestuurderstrajecten, waarbĳ je bĳvoorbeeld leert je voorzittersrol te versterken. Zo heb ik geleerd hoe ik mĳn team
kan aansturen en beter in zĳn kracht kan zetten. Al die
zelfontplooiing komt als ondernemer ook weer goed van
pas.’

Wat is het allerleukste aan je bestuursfunctie?
‘We zetten zoveel verschillende dingen op en de breedte die
we daarmee bereiken, vind ik het allermooiste. Steeds vaker
organiseren we dingen die relevant zĳn voor zowel mannen
als vrouwen. Samen optrekken in de organisatie maakt dat
we elkaar kunnen versterken. De bestuursfunctie kost me
verspreid over de week gemiddeld twee dagen, maar die tĳd
ben ik er graag aan kwĳt. Ik krĳg er energie van wanneer
een netwerkdag weer een succes wordt. Het ontwikkelen
van nieuwe ideeën, het netwerken en nieuwe mensen ontmoeten. Dat is het mooiste.’ l
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