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Een keer per jaar komen leden van de net-
werkorganisatie EPP uit alle windstreken 
naar één centraal punt. Het congres is het 
jaarlijkse hoogtepunt van de vereniging 
van Europese varkensproducenten. Hun 
aansprekende varkensevenement zal in 
2020 in Nederland plaatsvinden. Het be-
stuur van de Dutch Branch draait op volle 
toeren om varkenshoudend Nederland 
goed op de kaart te zetten. Na het F1-race-
geweld en het songfestival is het van 9 tot 
11 juni de beurt aan het Hollandse varken. 

Nederland zet zich in 2020 (inter)nationaal flink op de 
kaart. Na 35 jaar keert de Formule 1 terug in Zandvoort 
voor de Dutch Grand Prix. In dezelfde meimaand vindt 
na 40 jaar weer eens het Eurovisie Songfestival plaats in 
Rotterdam. De slogan ‘Open Up’ typeert Nederland: een 
land met een open blik naar de wereld. De organisatie 
nodigt mensen uit zich open te stellen voor de ander, 
voor elkaars meningen en verhalen, met als gedeelde 
passie muziek. En bij die gedachte sluit het congres van 
de European Pig Producers (EPP) in juni bijna naadloos 
aan. De voertaal is Engels en de titel luidt ‘Full chances 
ahead’. Alleen zal het internationale netwerkgezel-
schap van zo’n 400 mensen het varken als gedeelde 
passie hebben. En de activiteiten zullen vooral in het 
boerengebied van Nederland plaatsvinden. Kartrekkers 
en bestuurders van de Dutch Branch van de EPP, Gerard 
Driessen en Rosanne van Genugten-Vos, blikken alvast 
vooruit op het speciale varkensevenement.

Waarom is het EPP-congres 2020 speciaal?
Gerard: “Het jaarlijkse hoogtepunt van de EPP is 10 en 
20 jaar geleden telkens door de Dutch Branch georga-
niseerd. In 2020 bestaat de EPP 30 jaar en vindt voor 
de derde keer een jubileumcongres plaats. We vinden 
het mooi een traditie in ere te houden, dus gaan we een 
internationaal gezelschap van varkensliefhebbers een 

Rosanne van Genugten-Vos en Gerard Driessen (EPP Dutch Branch) kijken uit naar 2020

F1, songs en pigs 
fleuren Nederland op

interessant programma aanbieden in Nederland.”
Rosanne: “De Nederlandse varkenshouderij heeft ook 
een goed verhaal te vertellen en veel te laten zien. 
Enerzijds begeven we ons op het wereldtoneel en 
genieten we wereldwijd faam. Anderzijds is er flinke 
maatschappelijke druk in Nederland om varkens steeds 
dier- en milieuvriendelijker en gezonder te houden en 
transparant daarover te zijn. Dat is aanjager van diverse 
concepten met toegevoegde waarde en meer onder-
scheidend vermogen.”

Er liggen dus volop kansen voor ons?
Gerard: “Zo is het maar net. De toepassing van nieuwe 
technieken, sensoren en technologieën op varkens-
bedrijven zal een vlucht nemen. Samen met tien 
A-sponsors, drie grote banken, een accountants- en 
adviseursbureau, tientallen B-sponsors en een evene-
mentenbureau gaan we daar een eigentijdse Hollandse 
draai aan geven.”
Rosanne: “Het programma willen we begin 2020 op 
hoofdlijnen hebben ingevuld. Maar de eerste dag zal 
bestaan uit inspirerende en verrassende inleidingen 
op een bijzondere locatie in Harderwijk. Dag twee en 
drie gaan we samen met onze hoofdsponsors invul-
len. Het idee is om de groep op te splitsen en met twee 
buscolonnes het land in te trekken om een selectie van 
innovatieve bedrijven te bezoeken.”

Een programma vol met vakkennis? 
Rosanne: “Natuurlijk is kennisdeling wel een belang-
rijk onderdeel van het congres, maar er is ook volop de 
gelegenheid om te netwerken en tijd voor gezelligheid.”
Gerard: “Ik ervaar het congres als één van mijn jaar-
lijkse geluksmomentjes. 22 jaar geleden was ik er voor 
de eerste keer bij en ik kijk er telkens weer naar uit. De 
internationale bijeenkomsten met vakgenoten hebben 
mij mede gevormd als ondernemer, maar zeker ook als 
persoon. Dat geldt trouwens ook voor de ledenbijeen-
komsten van de Dutch Branch van de EPP.”

Wat kenmerkt de EPP?
Gerard: “Wij bezitten een ‘status aparte’ in de varkens-
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Beheers jij 
de ABZ 

formule?

zoekt:

een commerciële 
verkoopmanager 
varkenshouderij

Als verkoopmanager varkenshouderij ben 
je samen met jouw team verantwoordelijk 
voor de bestaande en nieuwe verkoop- en 
marketing activiteiten. Leidinggeven zit 
in je natuur en je bent goed op de hoogte 
van de markt. Hiernaast ben je gedreven, 
commercieel sterk en beschik je over een 
uitgebreid netwerk. 

Informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer 
Cor van Dijk, commercieel directeur, op telefoonnummer: 
06 2126 6226.

Solliciteren:
Als deze functie je aanspreekt, stuur dan jouw 
sollicitatiebrief met cv naar sollicitatie@abzdiervoeding.nl

www.abzdiervoeding.nl/vacatures

ABZ19058-01 Personeelsadvertentie varkens_95x257.indd   1 17-09-19   09:34

www.BIGGENOPFOK.nl 
06 5335 1187 (Rob Nieuwenhuis)
/biggenopfok 
@biggenopfok

■ Te voeren vanaf 13e dag 
 naast zeugenmelk;
■ Hoger speengewicht, minder 
 uitval, goede uniformiteit.

VANAF€148PER 100KG

■ Smakelijke biggenmelk voor
 eerste fase (dag 4 tot 12) 
■ Na biestperiode; bij moederloze 
 opfok of naast de zeug

Vité Biggenmelk Start & Rescue Vité Biggenmelk Easy Wean

Twee keer per week  
actueel nieuws en vakkennis 
in jouw mailbox

www.varkens.nl/nieuwsbrief-aanmelden
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Beste prijs-/kwaliteitverhouding in de markt 
Verwarmingselementen
Biggenkappen en -cabines
Maatwerk geen probleem
Al 48 jaar oerdegelijk
Eigen servicedienst

houderij. De EPP is geen club van belangenbehartigers 
en ook geen studieclub met alleen maar oog voor vak-
technische diepgang.  Maar het is ook niet te vergelij-
ken met een serviceclub als een rotary. Het is een eigen 
cultuur: leuk, gezellig en kunnen leren van elkaar in een 
veilige omgeving.”
Rosanne: “Het zijn toekomstgerichte ondernemende 
mensen die zich thuis en welkom voelen in deze net-
werkorganisatie. Personen die van het erf afkomen en 
nieuwsgierig zijn. Leden van de Nederlandse EPP-tak 
vormen een mooie afspiegeling van de doorsnee var-
kenshouderij. Grote en kleine bedrijven en van jong tot 
oud. En ze zijn zich bewust van de veranderende wereld 
waarin zij actief zijn.”

Hoe ontwikkelt de Dutch Branch zich?
Gerard: “Het ledenaantal is stabiel en dat wij willen zo 
houden. Groeien willen we niet omdat anders de balans 
binnen de EPP te zwaar doorslaat naar ons land. Met 
onze 180 leden - waarvan twee derde varkenshouder 
is - vormen we een derde deel van alle EPP-leden. Het 
moet geen feestje worden voor Nederlandse, Duitse, 
Deense en Belgische ondernemers, maar we streven 
naar één Europese varkenshouderijgedachte. En voor 
krimp ben ik niet bang omdat onze leden blijvers willen 
zijn in de mooie en dynamische varkenssector.”
Rosanne: “Daarnaast bieden wij varkenshouderij- 
studenten de gelegenheid laagdrempelig in te stappen. 
Jongeren die zo’n kans benutten om een paar jaar mee 
te lopen en zo een interessant netwerk opbouwen,  
maken zich gewild op de arbeidsmarkt. De periferie  
hengelt naar ondernemende jongelui. En het zijn 
EPP-leden voor de toekomst als ze aan de slag gaan als 
varkenshouder.”

Wanneer is het congres geslaagd?
Rosanne: “Als we minimaal 350 congresdeelnemers 
hebben en we het ze naar hun zin kunnen maken. 
Het is uniek dat we ze onderbrengen in vakantiepark 
Landal Waterparc Veluwemeer. Midden in een typisch 
Nederlands landschap met uitgestrekte polders, water 
en windmolens. En als ze met iets wat ze hier hebben 
opgestoken hun voordeel kunnen doen op hun varkens-
bedrijven, dan ben ik tevreden.”

Gerard: “De basis van een succesvol evenement is de 
combinatie van kwantiteit en kwaliteit. Zo veel mogelijk 
mensen prikkelen en inspireren met de verschillende 
programmaonderdelen en de locaties die ze aandoen. 
Een ‘feel good’ sfeer creëren waarin leren van elkaar 
en gezelligheid hand in hand gaan. Iedereen dient met 
een goed gevoel naar huis te gaan en zin te hebben om 
volgend jaar weer van de partij te zijn.”

Hoe stimuleer je EPP’ers naar Nederland te komen? 
Gerard: “Op onze website staat al een Engelstalig 
filmpje met wervende beelden over wat wij bedoelen 
met ‘Full chances ahead’. Maar als het programma 
online staat en het inschrijven van start gaat, dan gaan 
we dat onder de aandacht brengen bij de andere EPP-
branches.”
Rosanne: “We gaan verschillende media inzetten om 
ons jubileumcongres voor het voetlicht te krijgen. We 
brengen gedoseerd inhoud en leukigheden. Ook benut-
ten we zeker DLG, die een centrale rol speelt bij de com-
municatie binnen de EPP.” 

www.epp-dutchbranch.nl

Dertig jaar EPP 

Actueel

DE EPP-BIJEENKOMSTEN MET 
VAKGENOTEN HEBBEN MIJ MEDE 
GEVORMD ALS ONDERNEMER, 
MAAR ZEKER OOK ALS PERSOON’

De oorsprong van de European Pig Producers (EPP) ligt in Denemarken. Een 
internationaal clubje varkenshouders kwam in 1990 met elkaar in gesprek 
tijdens de agrarische vakbeurs Agromek in Herning. De onafhankelijke vereni-
ging DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) nam vervolgens het voor-
touw om leden uit de primaire sector, de periferie en de wetenschap in de EU 
te verenigen. Anno 2019 telt de netwerkorganisatie in totaal bijna 600 leden, 
waarvan enkele afkomstig zijn van buiten de EU. 

Rosanne van Genugten- 
Vos (30) is sinds 2016 com-
mercieel innovatiemanager 
bij VIC Sterksel (daarvoor 
beleidsmedewerker van de 
NVV). Ze studeerde Applied 
Animal Science bij Van Hall 
Larenstein in Wageningen. 
Sinds april 2019 is ze bestuurs-
lid bij EPP Dutch Branch.

Gerard Driessen (60) heeft 
vier varkensbedrijven: twee 
in Noord-Brabant en twee 
in Groningen. Hij regelt 
alles voor de vier locaties 
en stuurt tien medewerkers 
aan. Sinds 1997 is hij lid van 
de EPP Dutch Branch. In 
2011 werd hij gekozen tot 
voorzitter.

Rosanne van Genugten-Vos
Gerard Driessen


