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Code-Tabaksblat is hem niet vreemd. Mark is een integere persoonlijkheid en zoekt de Homo Apertus. Hij zoekt
de dingen die een ander niet ziet, en maakt vervolgens een inschatting in het kader van redelijkheid en
billijkheid. Mark is een echte entrepreneur, die in staat is een groep te overtuigen, inspireren en te motiveren.
Dit zorgt ervoor dat een groep optimaal functioneert, waardoor gezamenlijk handelen op bestuursniveau
mogelijk wordt gemaakt. Hij kan getypeerd worden als Horen, Zien en Voelen. Controle is goed, vertrouwen is
beter. Vanzelfsprekend wel vertrouwen met af en toe de Peilstok in de Akker.
Mark is een ondernemer in hart en nieren, dit reeds vanaf zijn 14e levensjaar. Naast het ondernemerschap
heeft hij verschillende maatschappelijke-, commerciële en leidinggevende functies bekleed. Onder andere Vz.
P.J.G.O., O.A.J.K., Vz. OLM oost Nederland, Penningmeester N.V.V., Dagelijks Bestuur N.V.V., Landelijk bestuur
N.V.V., Productschap Vee en Vlees, Wetenschappelijke Raad voor Vlees (Doping en Antibiotica), Algemeen
Bestuur Bureau Voorlichting Vlees, Vz. Raad van Commissarissen bij internationaal bedrijf ‘Die Internet
Schweinebörse’ en hij was DGA bij zijn eerste varkensbedrijven, vertegenwoordigd in Valo.
Het combineren van werk, het gezinsleven1 en de ontwikkeling van de familie bedrijven heeft Mark jarenlang
van energie voorzien. De gekozen vorm van management, het zogeheten bottom-up leadership, is Mark op zijn
lijf geschreven. Minstens zo belangrijk is het normenkader met alle ratio en emotie waar ruimte is voor
incidentele top-down leadership. Tegelijkertijd is hij nog Vz. van het College van Deskundigen IKB Nederland.
Dit naast de door de VNC, in staat van overname, Besloten Vennootschappen, verzameld binnen de DGB
Groep. Ook is hij nog DGA van meerdere bedrijven en investeringsmaatschappijen.
Chairman
Dit betekend het voornaamste aanspreekpunt zijn voor de Raad van Bestuur, binnen de grenzen van de
statuten en reglementen van de VNC en hierdoor te fungeren als Countervailing Power in het belang van de
werknemers. Gezien zijn ervaring en deskundigheid is Mark Treasurer voor de VNC. Dit maakt dat Mark voor de
rol van Chairman binnen VNC, een Nederlandse beursgenoteerde onderneming, zeer geschikt is om
gezamenlijk in de Raad van Commissarissen toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de VNC en op
de algemene gang van zaken binnen de VNC N.V.
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Met zijn vrouw, Irma, en hun twee kinderen (25 en 21 jaar, beide half uitwonend) woont Mark in Slagharen.
In zijn vrije tijd besteed hij graag aandacht aan zijn gezin, varen, motorrijden, muziek, reizen en wandelen.

