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Steven Freriks versterkt het dagelijks bestuur van de NVP

‘Zuiver belangen behartigen’
Om een personeelstekort na het overlijden
van Ad Kon bij de
Nederlandse Vakbond
voor Pluimveehouders
(NVP) op te lossen,
stapte pluimveehouder
Steven Freriks uit Ane
voor onbepaalde tijd in
het dagelijks bestuur
van de NVP. „Ik blijf
boer”, lacht Freriks,
„ik word niets anders.”

Door: Martine Barwegen
Fotografie: Ruben Meijerink

H

et kantoor van pluimveehouder en nieuw lid dagelijks bestuur staat in het
keukenterrein, dichtbij de Senseo.
Bij iedere vraag kijkt de NVP-er
bedenkelijk, alsof hij zeker wil
weten het enige juiste antwoord
te geven. Freriks spreekt vrijuit
en realiseert zich dat er nog het
één en ander voor hem te winnen
is in de politieke setting waar hij
zich de komende jaren zal begeven. „Voor lobbyen hebben we
Gert Jan”, verzekert Freriks.
Door zijn activiteiten voor het
dagelijks bestuur, is Freriks minder op het bedrijf. Zijn vrouw des
te meer. „Mijn vrouw doet zo veel
mogelijk de dagelijkse zaken en
ik de organisatie en klussen. En
files, ik wist niet wat dat was”,
schampert Freriks. De pluimveehouder werkt twee tot drie dagen
per week voor de NVP, waarvoor
hij Nederland afreist.
Na een aantal jaar voor de NVP
in de regio Noord actief te zijn
geweest, neemt Steven Freriks de
stap naar landelijk. „In de tijd dat
ik in Ede pluimveehouder werd,
zat er iemand bij de Nederlandse
Organisatie van Pluimveehouders (NOP), die haar persoonlijke belangen niet kon scheiden
van die van de pluimveehouders,
bovendien zat zij ook nog eens
in de Provinciale Staten”, vertelt
Freriks over het belang van onafhankelijkheid. In 2002 wilden
een tiental pluimveehouders zich
onafhankelijk organiseren. „LTO
was destijds, en trouwens nog
steeds, één grote chaos”, zucht de
pluimveehouder diep.

Doelstellingen
Inmiddels behartigt de NVP de
belangen voor 35 procent van de
pluimveestapel. „Het grootste deel
hiervan betreft grotere bedrijven
en de bedrijven met toekomst”,
promoot Freriks. „Verder groeien
behoort zeker tot de ambities van
de NVP, maar is geen doel op zich.
Dat komt vanzelf. Als de NVP
zich zuiver bezig houdt met het
behartigen van de belangen van
de pluimveehouders, dan groeien

Sinds mei werkt Steven Freriks twee tot drie dagen voor de NVP als bestuurslid: „Files kende ik nog niet”.
we”, zegt Freriks. „Het gaat dan
echt om zuivere belangenbehartiging.”
„We merken dat we de afgelopen jaren meer zijn gaan beteken voor onze achterban en dat
er meer rekening met ons wordt
gehouden. Als voorbeeld geeft
het bestuurslid het Diergezondheidsfonds. Het productschap en
NOP/LTO wilde dat de sector 12
miljoen ophoest als buffer van
de in totaal 20 miljoen voor het
fonds in case van een aviaire influenza uitbraak. „Acht miljoen is
volgens de NVP ook voldoende.
Waar die 12 miljoen op gebaseerd
is, is mij ook een raadsel. Op de
laatste begroting stond opeens 8
miljoen.”
Rekenen is überhaupt iets waar
de NVP meer heil in ziet dan het
gevoel. „Dat geldt ook voor de
verrijkte kooi. We kunnen wel
zeggen dat 20 jaar een reële
economische afschrijftermijn is,
maar een algemene regel werkt
in dit geval niet. Bedrijfsspecifiek
moet deze termijn berekend worden”, meent Freriks.
Op dit moment werkt Freriks
zichzelf nog in. Wat hem betreft
zou dat wel wat sneller mogen.
„Soms zit ik op de publieke tribune, omdat ik mee ben met een collega en er geen plek is voor twee.
Dan jeukt het soms zo.” Freriks is
gewend dat als er wat is, het probleem op te lossen. In de politiek
gaat dat met bochten. „Daar ben
ik niet zo goed in en daar wil ik
nog wel eens cynisch van worden.” Gelukkig wijst Freriks’ omgeving hem daar regelmatig op.

sponsorzaken. „En de post ‘enzovoorts’”, grapt Freriks quasi
belangrijk. Onder de laatste post
vallen de niet lopende en wat
kortere zaken, zoals het huidige
overleg met Rendac over de bewaartermijn voor kadavers.
„Korte en snelle contacten,
daarmee willen we ons onderscheiden”, zegt Freriks. „Maar, op
dit moment moeten de contacten
met de regio’s geoptimaliseerd
worden. Het dagelijks bestuur
moet meer contact hebben met
de regiobestuurder, zodat de zaken die vanuit het regiobestuur
naar voren komen sneller door
het dagelijks bestuur geïmplementeerd kunnen worden en de
contacten met de regio sneller en
beter zijn. Juist op regioniveau
werken korte contacten het best.
Ik ben aan het inventariseren hoe
de contacten met de regio’s beter
kunnen werken. Ik bespreek dit
met de regiobesturen.” Als eerste
sprak Freriks met de regio Zuid.
Midden en Noord volgen in sep-

tember. Over de uitkomst van het
eerste gesprek wil het bestuurslid
nog niets loslaten. Hij komt in
september liever beslagen ten ijs.
Spreken met pluimveehouders
uit allerlei takken en in de buurt
werkt voor het oplossen van problemen en het discussiëren over
onderwerpen volgens Freriks het
best. „Kringen vind ik een nadeel.
We moeten elkaar allemaal kennen, om samen sterk te staan.”

Zijn bedrijf
Freriks huist zijn leghennen nog
altijd in de kooi. „Wat ik ga doen?
Laten staan!”, antwoord Freriks
vragend. „De politiek is wispelturig en niet te vertrouwen”, is de
harde uitspraak van de pluimveehouder.
In 1997 werd de helling van
zijn kooien afgekeurd, waarop
de Anenaar een brief via DLV
aan het ministerie van landbouw
stuurde met de vraag wat de nieuwe norm zou worden. „Ik heb nog

BEDRIJFSGEGEVENS
Steven Freriks heeft een legpluimveebedrijf met 56.000 hennen in
een kooisysteem. Daarnaast lopen
er 15 Swifters op 3 hectare grasland
Datum: 11 augustus 2008
Koffie: Senseo met melk en suiker
Sinds mei versterkt Freriks het dagelijks bestuur van de NVP. Officieel
is hij nog voorlopig bestuurslid, in
september is de stemming op een
extra algemene ledenvergadering. Zijn hoofdtaken zijn
verenigings- en sponsorzaken. Het bestuurswerk kost
Freriks zo’n twee tot drie
dagen per week.

Verenigingszaken
Verenigingszaken is een onderdeel van het takenpakket van
het nieuwe bestuurslid, evenals

steeds geen antwoord gehad”,
zegt Freriks. „Ik laat mijn kooien
in ieder geval tot 2012 staan. Ik
zie dat niet als een risico. Dit is
mijn eigen mening hè, niet die
van de NVP. Ik zie hele andere
dingen, waaronder een hoop gezeur. Het is afwachten, ik kan alleen a la minuut reageren als er
wat verandert. Als ondernemer
kan ik geen enkel beleid loslaten op de wispelturigheid van de
overheid.”
Als voorbeeld geeft Freriks het
feit dat een tijdje geleden de roetfilter bij auto’s werd verboden, op
grond van concurrentiebeding.
„Dit geldt straks ook voor de kooi.
Het lijkt me sterk dat het verbod
in 2012 doorgaat. Als elders in Europa een overgangsregeling van
kracht wordt, dan geldt dat ook
voor Nederland. Anders krijgt
de Nederlandse pluimveesector
te maken met concurrentievervalsing.” Freriks geeft aan dat hij
best wil omschakelen, maar dan
wel met een goede vergoeding.

Redacteur Martine Barwegen aan de koffie bij Steven
Freriks.

