Interview

door Fridy Duterloo

Wim Bens, aanstaand voorzitter ZLTO:

“Weer niet gelukt
om voor mezelf te
beginnen”
“Al vanaf mijn jonge jaren droom ik ervan om voor mezelf te beginnen. Na mijn afscheid van de Rabobank, dacht ik dat het zover was. Kon ik eindelijk vanuit een eigen bedrijf ruimte geven aan mijn ondernemersbloed. Totdat ze me vroegen voor deze functie. Omdat ik van kinds af aan een warm plekje heb
gehad voor de land- en tuinbouw voelde het zo logisch, dat ik vrijwel meteen ja zei. Toen was het weer
niet gelukt”, lacht Wim Bens.
Officieel begint hij pas op 1 april. Daarom benut hij graag de ruimte

daarbij bijna nooit om geld gaat. Wel dat je initiatief neemt. Gericht

van de overgangsperiode tussen zijn directievoorzitterschap bij

mensen betrekt en bij elkaar brengt. Samen laat werken aan een

Rabobank Tilburg en zijn aanstaande voorzitterschap bij ZLTO om zich

gemeenschappelijk doel. En het liefst gestimuleerd door een

in alle rust voor te bereiden op zijn nieuwe uitdaging. Hoewel rust…

deadline. Dan voel je welke mensen het leuk vinden en zie je

Wim heeft nog heel wat andere bestuurlijke en toezichtfuncties waar

hoe het gaat stromen.”

Wim werd geboren op de verjaardag
van allebei zijn opa’s, die allebei boer

hij zich voor inzet. Variërend van onder meer het voorzitterschap
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Wim Bens, vanaf 1 april de nieuwe voorzitter van ZLTO.

van de Johan Stekelenburgstichting en de Raad van Toezicht van het

Draadjes verbinden

Mommerskwartier tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van

Wim noemt een voorbeeld. “Denim013 was zo’n

het Rabo Foundation Rural Fund. Ook de thuiswedstrijden van Tilburg

fantastisch project. Hierbij goten we de historie van

Trappers en Willem II slaat hij zelden over.

Tilburg Textielstad in een modern jasje. Verbonden we

de liefde mee voor het ondernemen. Het was oom

letterlijk en figuurlijk de draadjes aan elkaar. Brachten

Jan van de bank die zei dat het bankwezen wel iets

waren. Het vroeg betreden van het boerenerf
en het winkelbedrijf van zijn ouders gaven hem

dat de koningin en de prinsessen geen

er veranderingen zijn. Dat vraagt veel van boeren en tuinders en haar

boeketje van echte bloemen kregen,

belangenbehartigersorganisaties. Tegelijkertijd levert de sector een

maar van stof: Denim013. De studen-

bijdrage van maar liefst 10 procent aan ons totale Bruto Nationaal

ten van ROC Tilburg die de bloemen

Product. Bovendien bieden onze boeren en tuinders oplossingen voor

Kracht van Tilburg

we mensen samen, die elkaar niet kenden, maar wel een

Toch heeft hij even tijd om te reflecteren op zijn hartverwarmende

gedeelde passie voelden. Het is gelukt om de verhalen

afscheid. “Ik kende de stad niet goed toen ik kwam, maar zeven jaar

van vroeger te behouden door ze nieuw leven in te blazen.

later voel ik me in Tilburg goed thuis. Het is een geweldige stad met

Die verhalen moeten namelijk blijven leven. Dat is belangrijk

grote ambities en mooie projecten. Als je gewoon doet, kun je al snel

voor de identiteit van de Tilburgers. Bijna iedereen kent binnen

meedoen. Ik ben er enorm trots op dat ik de Hart van Brabant Award

zijn familie of vriendenkring wel iemand die vroeger in één van

mocht ontvangen bij mijn afscheid. Als bankdirecteur kun je impact

de vele textielfabrieken werkte. Nu staat er nog maar één werkende

hebben. Enerzijds door je klanten goed te bedienen. Anderzijds door

fabriek in de stad. De kans bestaat daardoor dat die identiteit van

een maatschappelijke rol te pakken. Die verantwoordelijkheid heb

hardwerkende mensen verloren gaat. Dat zou jammer zijn. Het bezoek

nieuwe uitdaging. “Ik heb het gevoel dat ik op een goed moment

ik ook gevoeld en met plezier genomen. En dan blijkt vaak dat het

van de koning vormde een prachtige deadline. Het was voor het eerst

kom. De agrarische sector staat op een kantelpunt en accepteert dat
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voor hem was. En zo geschiedde. Na een carrière

maakten, mochten de boeketjes over-

van bijna veertig jaar kiest Wim nu voor een
nieuwe uitdaging.

handigen. Ze glommen van trots. Als je
dan de commentator op tv het complete
verhaal hoort vertellen, dan geniet ik echt.”

grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, gezondheid en de leefbaarheid van het platteland. Zeker is dat we het in
Nederland samen moeten doen. Daarom verbind ik de komende tijd
graag het brede netwerk: op alle niveaus en zowel lokaal, regionaal als
landelijk. Ik ben ervan overtuigd dat het ons samen wel lukt om alle

Kantelpunt
Deze verbindende aanpak neemt Wim graag mee naar zijn

veranderingen aan te gaan en het boerenwerk gewaardeerd te laten
zijn.”
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