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NVV draagt Ingrid Jansen voor als nieuwe voorzitter 
 
Het bestuur van de NVV draagt Ingrid Jansen (29) uit Den Haag voor als nieuwe voorzitter van de 
Nederlandse Vakbond Varkenshouders.  
 
Het Landelijk Bestuur heeft de voordracht door de vertrouwenscommissie van Jansen gisteravond 
unaniem ondersteund. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2014, zal Ingrid Jansen door 
het Landelijk Bestuur aan de leden worden voorgedragen als kandidaat. 
Jansen is de beoogd opvolger van Bennie van Til, die in januari zijn functie neerlegde in verband met 
gezondheidsproblemen.  
 
Jansen is de eerste vrouwelijke kandidaat-voorzitter in de 20-jarige historie van de NVV én de eerste 
kandidaat-voorzitter die niet actief is als varkenshouder. Ingrid Jansen kent de Nederlandse 
varkenssector goed. Zij groeide op, op het varkensbedrijf van haar ouders in West-Brabant.   
Ingrid Jansen was tot voor kort senior beleidsmedewerker van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. 
Daarvoor werkte zij op ministerie van Financiën en was zij beleidsmedewerker in het Europees 
Parlement.  
Sinds haar 16e is zij politiek actief bij de jongerenafdeling van de VVD, de JOVD. Van 2006 tot 2008 
was zij daar vice-voorzitter en penningmeester van het landelijk bestuur.  
 
Voorbeeld 
‘De Nederlandse varkenshouderij is hét voorbeeld in de wereld. Wíj geven daarvoor alle credits aan 
onze varkenshouders, die op moderne (familie)bedrijven voldoen aan de hoogste eisen’, zegt Jansen. 
‘En wij gaan ervoor zorgen dat zij die credits ook gaan krijgen van de burger en de consument. ‘Ons 
varkensvlees behoort qua voedselveiligheid, -kwaliteit, dierenwelzijn én duurzaamheid immers tot de 
wereldtop en is een van de meest milieuvriendelijk geproduceerde stukjes vlees in onze landbouw. Dat 
Nederlanders ons hoogwaardige product waarderen, blijkt uit het verbruik: 680 miljoen kilo per jaar, 
oftewel 40,5 kilo per hoofd van de bevolking.’ 
 
Export 
Maar niet alleen in Nederland, ook in de rest van de wereld is ons varkensvlees een gewild product’, 
benadrukt Jansen. ‘Van de jaarlijkse productie in Nederland (1,87 miljard kilo) wordt twee derde deel 
geëxporteerd naar circa 100 landen. Vers vlees gaat voornamelijk naar Duitsland, Italië, Griekenland en 
het Verenigd Koninkrijk. Slachtbijproducten – onder meer oren, snuiten en poten - naar Aziatische 
landen zoals China, Zuid-Korea en Japan’, licht Jansen verder toe. ’Ons land verdient per jaar 3,5 
miljard euro aan de export van ons hoogwaardige Nederlandse varkensvlees.’  
 
Toekomstvisie 
Het hoge niveau van de Nederlandse varkenshouderij en het belang daarvan voor de Nederlandse 
maatschappij en economie wordt een speerpunt in de toekomstvisie van de NVV. Deze visie zal Jansen 
in september tijdens het jubileumfeest van de NVV presenteren. De komende maanden gebruikt zij al 
haar tijd om die visie op te stellen. 
 
In de tussenliggende periode blijft de woordvoering namens de NVV dan ook bij vice-voorzitter Theo 
Duteweerd. 
 

 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vice-voorzitter Theo 
Duteweerd: 06 - 33 61 27 45 of t.duteweerd@nvv.nl 
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