
   
De gaande en de komende man 

Per 1 juli 2020 is er een nieuwe voorzitter van het Georganiseerd Overleg in de pluimveeverwerkende 

industrie benoemd. Aan het woord de gaande en de komende man. 

 

Als eerste de gaande man:  Bert Visser: 

Met veel plezier mocht ik de voorbije jaren het voorzitterschap van het Georganiseerd Overleg 

bekleden.  Het overleg tussen werkgevers en vakbonden vereist meerdere vaardigheden. Kunnen 

luisteren is een van die vaardigheden. Want tussen ‘net niet waar’ en ‘was dat maar waar‘ ligt een 

wereld van verschil. Een andere vaardigheid is het kunnen overbrengen van de boodschap. En soms 

deed ik dat als voorzitter op een wervelende manier: zonder aanziens des persoons ! 

Samen met Ronald Kerkmeijer, als Secretaris van het Georganiseerd Overleg, hebben we een aantal 

projecten opgezet. Werkgevers bezocht en geprobeerd enthousiast te krijgen, vakbondsbestuurders 

ook dat enthousiasme meegegeven. Met Ronald was het al die jaren goed samen werken. Dank 

daarvoor. 

Er komt een tijd dat een mens een stapje terug mag doen. Leeftijd speelt daarin een rol en soms 

gezondheid ook. En soms allebei. In ieder geval kijk ik dankbaar terug op mijn tijd als voorzitter. Ik heb 

er van genoten. 

Mijn opvolger, Marco Hietkamp, wens ik veel succes met zijn nieuwe uitdaging. En ik ben er zeker van 

dat hij het erg leuk gaat krijgen binnen het Georganiseerd Overleg. En binnen de sector. Ongetwijfeld 

komt hij nog eens langs om bij u kennis te maken. 

Als oud-CNV bestuurder heeft hij de juiste tools in handen: kennis, kunde en een beetje ‘smeerolie‘. 

Dat houdt de boel draaiend. 

Hartelijk dank voor de goede contacten !  

Het gaat u goed. Het gaat de sector goed. 

Bert Visser. 

 

En aansluitend de komende man:  Marco Hietkamp: 

Voordat ik mezelf introduceer wil ik bij deze eerst de afgetreden voorzitter, Bert Visser, bedanken voor 

de overdracht van zijn kennis en ervaring. 

Ik zal mijzelf even heel kort introduceren. Mijn naam is Marco Hietkamp en hoop dit jaar 62 te worden. 

Samen met mijn vrouw Yvonne genieten wij van onze kinderen en kleinkinderen.  

Ik heb een aantal jaren in het onderwijs gewerkt en recent ruim dertig jaar bij CNV Vakmensen.  Door 

mijn werkzame leven heb ik veel ervaring als onderhandelaar, bestuurder en toezichthouder in de 

paritaire wereld van sociale partners. Ik heb diverse verantwoordelijke rollen vervuld binnen de wereld 

van opleidingsfondsen, pensioenfondsen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, veilig en gezond 

werken.  

Op deze manier ken ik de perceptie van verschillende kanten zowel vanuit de blik van werkgevers als 

werknemers. Ik richt mij  als onafhankelijk voorzitter van het Georganiseerd Overleg in de pluimvee 

industrie op beide zijden van de balans. Het goed kunnen luisteren en doorvragen is voor mij erg 

belangrijk. Te kijken naar wat ons mensen bindt en juist niet naar wat ons scheidt. Ik ben voor de 

dialoog en goede gesprekken om tot het beste te komen.  Samen met het secretariaat en in 

samenwerking met vakbonden en werkgevers hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de vorming 

en instandhouding van een goed overlegklimaat in de pluimvee industrie.  

Met vriendelijke groet 

Marco Hietkamp 


