
Wie is Gerard van den Anker?

Gerard van den Anker (46) is fruit-

teler in Hedel. Hij woont samen met 

zijn vriendin Kitty en zoon Lucas. Het 

familiebedrijf, dat hij samen met zijn 

vader en oom runt, teelt 8 hectare 

voornamelijk Conference. De afzet 

verloopt middels celverkoop. Na 

de MAS in Tiel, bekleedde Van den 

Anker diverse (bestuurlijke) functies 

in de marketing, zorg, financieel en 

uiteraard zijn brede 

politieke loopbaan (zie 

ook Fruitteelt 9, pagi-

na 14). 

Van den Anker vertelt 

ontspannen aan de 

keukentafel. Af en 

toe kijkt hij even op 

naar buiten, want er 

komt een vrachtwagen 

laden en lossen. Op de 

zaterdagen werkt hij 

op het bedrijf, dus in 

het schoenenrek staan 

naast zijn nette schoe-

nen ook laarzen. Achter in zijn auto 

liggen zijn regenpak en een elektri-

sche snoeischaar. Alles oogt netjes 

gerangschikt en opgeruimd. Van den 

Anker is precies; dat zie je ook terug 

in zijn hele bedrijf. 

Waarom heb je gesolliciteerd bij 

de NFO?

“Ik heb gesolliciteerd, omdat ik de 

fruitsector boeiend vind en er affini-

teit mee heb. Na bijna 20 jaar in de 

politiek, waarvan 12 jaar als wethou-

der van de gemeente Maasdriel, vind 

ik het tijd voor wat anders en heb ik 

mijn hart gevolgd. Er liggen voldoen-

de uitdagingen bij de NFO om er een 

mooie toekomst van te maken.”

Wat heeft Gerard van den Anker 

de NFO te bieden? 

“Ik heb het voordeel dat ik zowel de 

taal van de teler spreek als die van de 

bestuurder. Ik wil praktijk en regelge-

ving meer met elkaar verbinden. We 

zijn in een systeemwereld terechtge-

komen en leven in een afvinkjescul-

tuur met een woud aan keurmerken. 

Regelgeving is nu vaak gebaseerd op 

wantrouwen in plaats van op vertrou-

wen. De fruitsector ademt uitdagin-

gen en ambities; ik wil daar graag 

mijn bijdrage aan leveren.”

Wat ga je straks doen naast het 

voorzitterschap van de NFO?

“Ik zal 2,5 dag per week flexibel in-

‘Ik wil zichtbaar, 
herkenbaar en 

aanspreekbaar zijn’
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Het NFO-hoofdbestuur draagt op advies van de vertrouwenscommissie Gerard van den Anker unaniem 

voor als opvolger van Michiel Gerritsen. Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 21 juni 

kunnen de leden hun stem uitbrengen voor het voorzitterschap. Fruitteelt stelde Van den Anker een 

aantal vragen over zichzelf, de NFO en de sector.
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Gerard van den Anker: ‘Ledenbinding vind ik belangrijk, want met elkaar moeten we de schouders eronder zetten.’
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zetbaar zijn voor de NFO. De komen-

de tijd ga ik mij eerst vol inzetten om 

de regio’s te leren kennen en om te 

kijken wat onze koers zal zijn.”

Wat is je beeld van de NFO? 

“De NFO mag best iets zichtbaarder 

zijn. Laat zien waar je mee bezig bent 

en maak je kwaliteiten zichtbaar. Te-

lers mogen veel meer trots uitstralen. 

Het is ook goed om meer beleving en 

emotie rond fruit te creëren en het 

werk van de teler zichtbaar te maken. 

Verder moeten we af van het idee 

dat appels en peren bulkproducten 

zijn die als hopen in de supermarkten 

liggen. We telen een hoogwaardig 

product en daar staat ook een hoge-

re prijs tegenover, vind ik. Dat is een 

interessante uitdaging. We zijn zoveel 

meer dan fruit. Wij als telers doen zo 

veel eromheen.” 

Wat vind je dat er moet 

veranderen bij de NFO? Hoe ga 

je de gewenste veranderingen 

oppakken/invullen en wat 

betekent dat richting het bestuur, 

de organisatie en de leden?

“Die vraag moet je anders stellen. 

Het gaat er niet direct over wat ik 

ga doen, maar het moet iets van ons 

samen zijn. Ik wil het net ophalen en 

horen wat telers willen.”

Wat zouden speerpunten van de 

NFO moeten zijn? Hoe ga je op 

basis van de speerpunten de lobby 

organiseren en wat is daarin jouw 

rol?

“Arbeid en gewasbescherming staan 

hoog op de agenda. Ledenbinding 

vind ik belangrijk, want met elkaar 

moeten we de schouders eronder 

zetten. Als eenling word je niet meer 

gehoord. Samen optrekken met 

bondgenoten zoals een LTO en VNO-

NCW en MKB; het is belangrijk om te 

kijken bij welk dossier je welke part-

ner kiest. Speerpunten zijn verder 

promotie, vergroten marktkansen en 

innovatie op de bedrijven. Het gaat 

niet meer om vakmanschap alleen, 

maar om ondernemerschap. Het 

TOP-programma voor de telers vind 

ik goed hierin passen.”

Welke van je kwaliteiten komen 

hierin goed van pas?

Van den Anker haalt een netjes 

verzorgde presentatie boven tafel 

en vertelt: “Deze heb ik ook gepre-

senteerd bij de eerste verkennende 

gesprekken voor de voorzittersfunc-

tie. Kwaliteiten die ik daarin kort en 

bondig heb genoemd, zijn energie, 

doorzettingsvermogen, een waar-

devol netwerk, ook in de politiek, 

positieve grondhouding, (media)

ervaring en coaching. Een brede mix 

dus. Ik heb meegedaan aan de vorige 

Tweede Kamerverkiezingen en het 

valt mij op dat de Kamer erg ver van 

de praktijk afstaat.”

Hoe zien je eerste 100 dagen als 

NFO-voorzitter eruit?

“Starten met kennismaken en inven-

tariseren van de sector in de vorm 

van keukentafelgesprekken en door 

NFO-kringen en -afdelingen en bond-

genoten te bezoeken. De ontwikke-

ling van een wij-gevoel moet hieruit 

voortvloeien. Ook de verbinding pol-

sen tussen de organisatie en het be-

stuur staat op mijn 100-dagenlijstje. 

Als voorzitter vind ik het belangrijk 

om voor iedereen zichtbaar, herken-

baar en aanspreekbaar te zijn. Ik vind 

het cruciaal om de koers samen uit te 

zetten.”


