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Meer kennis, scherpe prijs 
en dicht bij de boer

InterviewInhoud

De Nederlandse en Belgische meng-

voedermarkt kent een ‘nieuwe’ speler: 

ForFarmers Hendrix . Nieuw, maar ook 

vertrouwd en met als doel: met onze 

voeroplossingen het rendement  van onze 

klanten verbeteren. Een toelichting op de 

nieuwe organisatie. 

Hoe kunnen we ForFarmers Hendrix als 

bedrijf typeren? 

“We zijn een no-nonsense organisatie, 

dicht bij de boer, die een positieve bijdrage 

levert aan het resultaat in de stal”, aldus 

Ronald van de Ven, binnen de directie van 

ForFarmers o.a. eindverantwoordelijk 

voor de sectoren leg- en vleespluimvee in 

Nederland, België en Duitsland. ”Dat rea-

liseren we met goede producten tegen een 

scherpe waarde-prijsverhouding. Maar ook 

door een goed team van medewerkers.

Onze focus was en blijft de productie en 

afzet van diervoeders en losse grond-

stoffen. Gericht op de professionele 

boerenondernemer. In die zin blijven we 

wie we zijn. Maar door de  schaalgrootte 

die we nu hebben, kunnen we gericht in-

vesteren in kennis en innovatie en hebben 

we een groter netwerk tot onze beschik-

king. En niet te vergeten: de omvang helpt 

ons efficiënter te werken. We kunnen de 

kostprijs over meer tonnen verdelen en zo 

de beste producten tegen een scherpe prijs 

leveren.”

Wat is de ambitie en strategie van 

ForFarmers  Hendrix? 

“Boeren met ambitie. Daar staan we voor. 

Niet voor niets is de klant de basis van ons 

handelen. We zien dat de bedrijven van 

onze klanten groter en gespecialiseerder  

04 Wij staan voor u klaar

05  Kwaliteit: doen wat je  

belooft

06 Productie: altijd dichtbij

08 Legpluimvee assortiment:
  meer werkplezier, voorspelbaar  
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09 ‘ Darmgezondheid is  
bepalend’
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Meer kennis, scherpe prijs 
en dicht bij de boer

worden en dat er behoefte is aan ge-

richte en andere kennis. Juist daarom is 

het belangrijk om als bedrijf te zorgen 

voor voldoende schaalgrootte. Niet om 

het groot willen zijn, maar om te kunnen 

investeren in kennis, mensen en contacten 

met partijen die ertoe doen. Een goede 

marktpositie is belangrijk omdat we dan 

een sterke rol kunnen spelen in de pluim-

veeketen. Daarom staat onze strategie in 

het teken van groeien in afzet, efficiency 

en kennis.” 

Hoe ziet de organisatie er nu uit, waar heb 

je als veehouder mee te maken?  

“Een team gemotiveerde en kundige 

mede werkers staat klaar voor de klant.  

Dat blijft en daar blijven we in investeren. 

De pluimveeactiviteiten in Nederland, 

België en Duitsland zijn opgesplitst in de 

sectoren Legpluimvee en Vleespluimvee, 

inclusief kalkoenen. Onder die laatste valt 

ook Opfok De KuikenaeR. De activiteiten 

worden per sector over de drie landen 

heen aangestuurd. Dat werkt efficiënter 

en biedt ruimte voor het ontwikkelen van 

specialismen, bijvoorbeeld op het gebied 

van nutritie en klimaat. Ook profiteren we 

zo sneller van elkaars kennis en ervaring. 

Per sector werken we met een sectorma-

nager. Dat is Ankie Maatman voor de sector 

Legpluimvee en Harrie Kouwenberg  voor 

Vleespluimvee. Zij geven leiding aan de 

commerciële teams in Nederland, België 

en Duitsland. Deze teams, met specialisten 

en/of account managers, werken regionaal 

onder aansturing van verkoopleiders. Zij 

verzorgen de begeleiding en technische 

ondersteuning van klanten. Verder zijn er 

specialisten met diepgaande  technische 

kennis die bijspringen in probleemsituaties 

of op momenten die echt bepalend zijn 

voor het resultaat van een koppel. Daar-

naast levert de afdeling FarmConsult  van 

ForFarmers  Hendrix advies en begeleiding 

op het gebied  van bedrijfsontwikkeling. 

“Als bedrijf moeten wij goed luisteren naar 

de klant om diens behoeften te vertalen 

naar de juiste producten. De taak van de 

commerciële teams is om samen met de 

klant het maximale rendement te halen uit 

deze producten.” 

Waarin is ForFarmers Hendrix anders? 

“Het feit dat we onze pluimveeactiviteiten  

in Nederland, België en Duitsland centraal 

aansturen, is onderscheidend. We sluiten 

hiermee aan op de manier waarop de 

belangrijkste spelers in de keten zich 

georganiseerd hebben. Door de omvang 

die zo ontstaat, zijn we een interessante 

partner voor deze spelers. Wij zoeken die 

samenwerking ook bewust op, want met 

de kennis en contacten die hieruit voortko-

men, kunnen wij onze klanten een betere 

Maak kennis met...

Ankie Maatman, sectormanager legpluimvee
(Nederland, België en Duitsland)

Harrie Kouwenberg,  
sectormanager vleespluimvee 
(Nederland, België en Duitsland)

Jan Tjassens, verkoopleider 
vleespluimvee Noord-Nederland 
en West-Duitsland

Kurt Desmet, verkoopleider vleespluimvee 
Zuid-Nederland, België en Frankrijk

Lees verder op pagina 4 >>
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aanpak bieden en samen met hen goed 

invulling geven aan de marktvraag.” 

Wat levert de samenvoeging tussen 

ForFarmers  en Hendrix de klant op? 

“De sterke punten en de kennis van beide 

bedrijven waren een goede basis voor het 

nieuwe assortiment dat we introduceren”, 

aldus de sectormanagers Ankie Maatman 

en Harrie Kouwenberg. “Bij het samen-

stellen van het nieuwe assortiment hebben 

we goed bekeken hoe de voeders van de 

afzonderlijke organisaties presteerden.  

Dit is gecombineerd met (inter)nationale 

kennis en recente proefresultaten.  

Daardoor hebben we nu de beste voeder-

waarde van Nederland en renderen onze 

voeders beter. Vanwege onze schaalgroot-

te kunnen we onze rol in de pluimveeketen 

beter invullen én kunnen we efficiënter  

werken. Er gaat bijvoorbeeld veel leg-

pluim vee voer naar Noord-Nederland en 

dat wordt nu in Delden in plaats van in 

Heijen geproduceerd. Dat scheelt veel kilo-

meters over de weg. En onze service blijft 

op het hoge niveau dat men van ons ge-

wend is. Wij willen voor de klant de beste 

zijn. Dit levert hem meer rendement op.”

Duurzaam ondernemen 

Efficiëntere productie, chauffeurs 

trainen in het milieubewuste ‘nieuwe 

rijden’. Maar ook ontwikkeling van  

voeders die beter te benutten zijn 

door het dier en onderzoek naar 

alternatieve grondstoffen. De 

duurzame stappen van ForFarmers 

Hendrix zijn divers, maar horen er 

voor ons gewoon bij. De agrarische 

sector staat voor de uitdaging om 

komende decennia de productie te 

intensiveren mét oog voor milieu en 

biodiversiteit. Gezien onze positie 

in de voedselketen nemen wij onze 

verantwoordelijkheid.

<< Vervolg van pagina 3 Wij staan voor u klaar
Van accountmanager tot nutritionist, van specialist tot klantenservice; de medewerkers  

van de Pluimveesectoren zijn u graag van dienst. Zowel in Nederland en België als in 

Duitsland. 

Team Legpluimvee 

Team Vleespluimvee
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Kwaliteit

Doen wat je belooft 
Een pluimveehouder die tafeleieren voor 

de Duitse markt produceert, mag zijn hen-

nen uitsluitend non-ggo-voer voorzetten; 

voer zonder genetisch gemodificeerde 

grondstoffen. Door systematische contro-

les, goede afspraken en strakke procedu-

res zorgt ForFarmers Hendrix ervoor dat 

haar voeders voldoen aan de eisen van de 

klant en aan alle wettelijke voorschriften. 

Diervoeder moet veilig zijn voor mens, 

dier en milieu. Dit begint bij veilige 

grondstoffen. Daarvoor is ForFarmers 

Hendrix aangesloten bij Trust Feed, een 

samenwerkingsverband van Nederlandse 

en Belgische mengvoerbedrijven dat de 

voedselveiligheid van aan hen geleverde 

grondstoffen borgt. Alleen producenten 

en leveranciers die voldoen aan alle 

criteria en op een transparante en veilige 

manier werken, mogen grondstoffen 

leveren. Ook intern, in de eigen fabrieken 

en tijdens het transport, moeten alle 

procedures op orde zijn. Niet alleen met 

het oog op de voedselveiligheid, maar ook 

om de veiligheid van medewerkers te bor-

gen. Via externe en interne audits wordt 

de organisatie hierop beoordeeld. Gaat 

het onverhoopt toch een keer mis, dan 

zorgt een strak georganiseerde calami-

teitenaanpak ervoor dat de situatie onder 

controle blijft en de impact op de sector 

of de medewerker tot een minimum wordt 

beperkt.

Nutriënten

Diervoeder moet niet alleen veilig zijn, het 

moet ook in de stal aan de verwachtingen 

voldoen. Natuurlijk zijn de omstandighe-

den in de stal en het management van de 

veehouder hierop van invloed. Maar dat 

het voer de juiste nutriënten in de goede 

verhouding bevat en de juiste vorm en 

hardheid heeft, is een eerste vereiste.  

Om dit te bewaken heeft ForFarmers 

Hendrix op diverse momenten in het  

productieproces controles ingebouwd. 

We nemen monsters van alle bij de 

fabriek aangevoerde grondstoffen.  

Deze gaan naar een laboratorium voor 

analyse op gewenste en ongewenste 

stoffen. Verder beschikken de productie-

locaties over NIR-apparatuur. Hiermee 

zijn van elke grondstof o.a. de vet-, eiwit-, 

ruwe celstof- en vochtgehaltes vast te 

stellen. Op basis van deze data optimali-

seren we de receptuur, zodat het eindpro-

duct altijd aan de gestelde eisen voldoet. 

Dankzij deze maatregelen is ForFarmers 

Hendrix in staat haar klanten voorspel-

baar voer te leveren dat doet wat het 

belooft.

Stille diplomatie

Er gelden allerlei wetten en regels voor diervoeders en de diervoederproductie. 

Ook de verwerkende industrie stelt extra eisen. Via certificeringen en audits wordt 

de navolging hiervan gecontroleerd. “Dit is niet iets wat je als voerproducent 

zomaar even doet, het moet allemaal kloppen. Daarom is het zo belangrijk dat 

je intern alles op orde hebt”, benadrukt Manfred Hessing, kwaliteitsmanager bij 

ForFarmers Hendrix. De organisatie steekt echter ook op een andere manier tijd 

in wet- en regelgeving. We zijn daarvoor continu in gesprek met bijvoorbeeld het 

Ministerie, Nevedi en FeFac in Brussel. Ook op die manier wil ForFarmers Hendrix 

een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige veehouderij. 

“Diervoeder 
moet veilig zijn 

voor mens, 
dier en milieu”
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Productie

Altijd dichtbij
ForFarmers Hendrix beschikt voor de 

productie van rundvee-, varkens- en 

pluimveevoer over twaalf productieloca-

ties verspreid over Nederland en België. 

In vier daarvan wordt pluimveevoer 

geproduceerd. Dankzij deze spreiding is 

er altijd een fabriek dicht bij de klant. 

Met fabrieken van Delden in Overijssel tot 

Heijen in Noord-Brabant en Izegem en 

Ingelmunster in Zuidwest-Vlaanderen is 

de afstand tot de klant in veel geval-

len een stuk kleiner dan voorheen. En 

door vrachten op een slimme manier te 

combineren, wordt ook het aantal ‘lege’ 

kilometers tot een minimum beperkt. 

“Dat scheelt uiteraard in de kosten en 

we verminderen tegelijkertijd onze  

CO2-uitstoot”, stelt Michael Litjens, 

manager operationele zaken. “En 

dankzij de integratie binnen productie 

maken we ook minder kosten voor de 

aanvoer van grondstoffen en de pro-

ductie van het voer. We maken optimaal 

gebruik van de beschikbare mensen en 

machines .”

Aanpassend vermogen

De fabrieken liggen aan groot vaarwater, 

waardoor grote hoeveelheden grondstof-

fen per schip kunnen worden aange-

voerd. “Dat is niet alleen goedkoper dan 

vervoer over de weg, maar ook een stuk 

duurzamer”, aldus Michael. Elke locatie 

heeft opslagcapaciteit voor ten minste 

20.000 ton grondstoffen. “Dat zorgt 

voor flexibiliteit. We hebben daardoor in 

principe voldoende voorraad en ruimte 

om schommelingen in de aanvoer of in 

productie op te vangen.”

Kwaliteit voor elke sector

Voor elke diersector introduceert 

ForFarmers  Hendrix een volledig nieuw 

assortiment. Om de voeders overal vol-

gens de specificaties te kunnen produce-

ren, is er onderling afstemming geweest 

tussen de fabrieken en zijn er de nodige 

investeringen gedaan. Michael: “Leveren 

van kwaliteit is onze eerste voorwaarde. 

Iedere productiemedewerker is hier ver-

antwoordelijk voor en wordt hierin ook 

opgeleid. Daar wint de klant bij.” 

Michael Litjens

De productielocatie in Heijen.
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De mengerij, de perserij of de 

bulkverlading; elke week is Herwin 

Bauhuis op een andere plek in de 

fabriek in Delden aan het werk.  

In de fabriek

De allround operator: controles en monsters 

“Als operator moeten we alles kunnen”, 

lacht hij. In de mengerij is de computer 

zijn steun en toeverlaat. “Als ik heb in-

gevoerd welke voeders we gaan maken, 

regelt de computer de rest. Zelfs 

bij storingen kan ik op het scherm 

zien wat er aan de hand is. Maar ik 

moet het nog wel met eigen handen 

oplossen. Elke morgen check ik de 

machines op slijtage. Voor pluimvee-

voer luistert de structuur heel nauw. 

Daar controleren we het voer ook op.” 

In de perserij gelden vergelijkbare 

procedures. “De pers goed afstel-

len, matrijzen nalopen op slijtage en 

ook daar neem ik van elk voer een 

monster. Ik kijk of er meel in zit en 

met een speciaal apparaat test ik de 

hardheid en slijtvastheid van het voer. 

Bij afwijkingen stuur ik bij. Dat noteer 

ik dan in het logboek.” 

ForFarmers Hendrix levert goed voer 

dat aan een groot aantal eisen vol-

doet. Daar wordt op diverse  plekken 

in de organisatie aan gewerkt. Twee 

productiemedewerkers vertellen wat 

hun bijdrage hieraan is …

In de fabriek in Ingelmunster voert 

Jan Clarysse de kwaliteitscontrole 

op de binnenkomende grondstof-

fen uit. “Ik controleer op geur, kleur 

en structuur, maar gebruik ook de 

NIR-scanner. Die controleert op eiwit, 

vet, vocht, zetmeel, ruwe as en ruwe 

celstof. Als ik een afwijking opmerk, 

In de fabriek… 

contacteer ik het hoofd kwaliteit en 

aanvoerlogistiek, die dan beslist wat er 

verder moet gebeuren”, vertelt Jan. Als 

functionaris kwaliteitszorg staat Jan ook 

in voor controle op het eindproduct. “Op 

legvoeder doe ik bijvoorbeeld dagelijks 

een zeefanalyse en bij korrelproducten 

controleer ik of ze aan de kwaliteitsnor-

men voldoen en nog persbaar zijn. Indien 

nodig laat ik recepten aanpasseng.” 

Verder help Jan ook bij ruwvoeranalyses 

en stuurt hij monsters naar erkende 

laboratoria voor verdere analyse op bij-

voorbeeld salmonella, dierlijke bestand-

delen, aflatoxine en mycotoxinen.

Kwaliteitszorg: kijken, ruiken, scannen en analyseren
Altijd dichtbij
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Nieuw assortiment legpluimvee

Gezonde hennen die door een goede 

start en een persistente productie een 

hogere voerwinst realiseren. Het is 

de droom van iedere legpluimvee-

houder. Met de VitaFocus-aanpak van 

ForFarmers  Hendrix wordt het – onder de 

juiste omstandigheden – werkelijkheid.

“Het draait allemaal om darmgezond-

heid”, aldus productmanager legpluimvee 

Hans Beurskens. “Als dat niet op orde is, 

is elke maatregel dweilen met de kraan 

open. De VitaFocus-voeders bevatten 

daarom diverse  elementen die allemaal 

de darmgezondheid ondersteunen.”  

Een voorbeeld zijn de specifieke vezels 

in de Preleg- en Startvoeders en in de 

Vital-reeks. Die stimuleren de werking 

van de spiermaag. “Daardoor wordt het 

voer in de spiermaag optimaal vermengd 

met verteringssappen en dat is weer van 

grote invloed op de darmgezondheid.” 

Vitamines, mineralen en een uitgekiend 

aminozurenpatroon dragen bij aan het 

uiteindelijke resultaat. “En dat geldt voor 

alle voeders”, benadrukt  Hans.

Optelsom

Voerkwaliteit is een optelsom van inhoud 

en structuur. Een constante structuur 

met een juiste deeltjesgrootte zorgt voor 

een goede opname en voorkomt dat de 

hennen alleen de ‘krenten uit het voer’ 

pikken. Die ideale structuur is gewaar-

borgd met het speciale Vitakrek-procedé 

dat alle legpluimveevoeders ondergaan. 

“Zo weet je dus zeker dat de hennen alle 

voedingsstoffen in de juiste verhouding 

binnenkrijgen.”

Expertise

Om optimaal te profiteren van de moge-

lijkheden die het voer biedt, moeten ook 

de omstandigheden in de stal aan alle 

eisen voldoen. Hier komt het vakman-

schap van de pluimveehouder om de 

hoek kijken. Daarbij kan hij rekenen op 

ondersteuning van ForFarmers Hendrix  

in de vorm van de expertise van de 

accountmanagers en specialisten en 

diverse hulpmiddelen. Hans: “Zo is een 

extra voerwinst van 25 eurocent per kip 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde 

haalbaar. Dat is VitaFocus: meer werk-

plezier en een voorspelbaar resultaat!”

Het VitaFocus-assortiment bestaat na het Preleg-voer uit drie reeksen: Optima, 

Maxima en Vital. De keuze voor een reeks is o.a. afhankelijk van de bedrijfsdoel-

stellingen, het type hen, de conditie en de voeropname van de hen en het huis

vestingssysteem. Optima is voor gebruik onder normale omstandigheden.  

Het heeft een ideale samenstelling; van alles ruim voldoende. Blijft een koppel 

achter in gewicht of is de voeropname te laag, dan komt de Maxima-reeks in beeld. 

Deze reeks is daarnaast bedoeld voor witte hennen en koloniehuisvesting.  

De Vital-reeks bevat een aantal extra’s en is daardoor speciaal geschikt voor 

stress-situaties en voor koppels met een verminderde gezondheid.

Meer werkplezier en 
voorspelbaar resultaat

VitaFocus

Drie reeksen

Hans Beurskens: “Er is extra geïnvesteerd in 

de startfase.”
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In de praktijk

Rob Boomstra, opfokspecialist bij broederij Verbeek in 

Lunteren, heeft al bijna een jaar praktijkervaring met het 

nieuwe opfokassortiment van ForFarmers Hendrix.  

“Wij willen een vitale, stevige hen afleveren bij de leg-

pluimveehouder. Het dier moet tegen een stootje kunnen. 

Daarom focussen we sterk op een goede darmgezondheid 

en voerbenutting. De nieuwe opfokvoeders sluiten daar 

perfect op aan. Je ziet het al aan de structuur van het 

voer, maar in het opfoktraject dat wij onder ons beheer 

hebben, merken we het vooral aan de hennen zelf. Ze ne-

men het voer goed op en groeien uit tot uniforme koppels 

met een goede conditie.”

“De darmgezondheid is bepalend voor het latere succes 

van een koppel leghennen. De basis daarvoor leg je tijdens 

de opfok, maar ook de eerste periode in de stal bij de 

legpluimveehouder is cruciaal. Bij een verkeerde opvang 

kunnen conditie en weerstand flink onderuit gaan. Daarom 

is een goede aansluiting tussen het opfok- en het legvoer 

ook zo belangrijk.” 

Rob Boomstra:

‘Darmgezondheid 
is bepalend’

Proefbedrijf Koch

Draagt steentje bij 
aan voerkennis

Sinds 2001 vindt er onderzoek 

plaats op het leghennenbe-

drijf van Udo Koch. Zowel 

ForFarmers  Hendrix als de 

pluimveehouder varen er wel bij.

“Met 21.000 hennen was mijn 

bedrijf te klein en ik zocht naar 

extra inkomsten”, vertelt de 

pluimveehouder uit het Lim-

Tip van Rob:

“Als je geen kleine dons-

veertjes in de scharrelruimte 

ziet, moeten de alarmbellen  

gaan rinkelen. Hennen met 

darmstoornissen eten deze 

veertjes namelijk vaak op. 

Ook een te snel oplopende 

water-voer verhouding is vaak 

een voorbode van minder goed 

functionerende darmen.”

burgse Koningslust. Het levert hem veel op en niet alleen 

extra inkomen. “Ik zit er bovenop omdat ik meer en 

bewuster in de stal en met het voer bezig ben.” Met alle 

kippen onder één dak is de stal perfect voor voerproeven . 

Het voersysteem is aangepast om aan drie rijen van elk 

3.000 dieren een apart voer te verstrekken. Inclusief 

controlevoer kan Koch vier voeders op de gram nauw-

keurig verstrekken. Per groep houdt hij alle relevante 

gegevens bij, zoals voergift, wateropname , productie  en 

ei-gewichten. Het betreft vooral proeven met nieuwe of 

anders bewerkte grondstoffen en het optimale aandeel 

daarvan in het voer.

Dat ForFarmers Hendrix belang hecht aan de voerproeven 

blijkt wel uit recente investeringen in extra voeropslag 

en verplaatsing van de voermenger. Ook Koch gaat de 

komende jaren enthousiast verder; vanwege de proeven, 

maar ook omdat hij vertrouwen heeft in ForFarmers 

Hendrix. “Er is veel kennis en de begeleiding is van hoog 

niveau. Én ze maken gewoon goed voer.” Als geen ander 

ziet hij wat daar allemaal bij komt kijken.
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Nieuw assortiment vleespluimvee

‘Gezonde kuikens groeien het best’

Forza staat garant voor een goede voeropname, gezonde darmen en een sterk karkas . 

Het assortiment telt drie reeksen met elk eigen kenmerken. Welke reeks u kiest, 

is afhankelijk  van uw doelstellingen. Optima staat voor goede resultaten tegen een 

scherpe  prijs. De Maxima-reeks zorgt voor een hoge groei met een scherpe voeder-

conversie. FeetFit is onderdeel van een totaalaanpak gericht op gezonde voetzolen.

Goede voeropname, gezonde darmen 

en een sterk karkas vormen de drie 

pijlers onder de vleeskuikenaanpak van 

ForFarmers  Hendrix. Dat resulteert in 

een gezonde groei, een goede strooisel-

kwaliteit en uiteindelijk een hoog saldo.

Gildehoen bewijst zich
Vleeskuikens houden met extra aandacht voor duur-

zaamheid kan ook economisch interessant zijn.  

Het Gildehoen -concept bewijst het al enkele jaren. 

Dierwelzijn krijgt hierin extra aandacht en het antibio-

ticagebruik is tot een minimum beperkt. De Gildehoen-

kuikens vinden hun weg naar de consument via winkel-

ketens, poeliers en slagers. Vorig jaar is een tweede 

concept opgestart dat voldoet aan alle eisen van één 

Beter Leven  Ster. Het eindproduct ligt bij supermarkt-

keten Jumbo in de schappen. Beide concepten zijn een 

initiatief van ForFarmers  Hendrix en enkele ketenpart-

ners. Meer weten? Neem contact op met jan.tjassens@

forfarmers.eu  of kijk op www.forfarmershendrix.eu. 

“Over de voersamenstelling is goed nage-

dacht”, vertelt productmanager vleespluim-

vee Rinze Exterkate. “Daarmee richten we 

ons namelijk op de ontwikkeling van de 

darmen en de organen, op een sterk  

karkas en op een maximale vleesaanzet.  

In elke fase ligt de nadruk weer op een 

ander aspect en dat vraagt om een andere 

balans in de samenstelling van het voer.”

Vezels

Een kuiken profiteert uiteraard pas opti-

maal van dat uitgekiende voer als het er 

voldoende van opneemt. “Dat stimuleren 

we via de structuur van het voer”, legt 

Rinze uit. “Gecombineerd met specifieke 

vezels zorgt dit voor een goede werking 

van de spiermaag en dat is weer de basis 

voor een gezond en sterk kuiken.”

Vakmanschap

Goed voer alleen is niet voldoende.  

Ook de omstandigheden in de stal beïn-

vloeden het resultaat. Dat vraagt om 

vakmanschap. De vleeskuikenhouder kan 

daarbij rekenen op ondersteuning van 

ForFarmers Hendrix in de vorm van de 

expertise van de accountmanagers en 

specialisten en diverse hulpmiddelen. 

Rinze: “Zo leggen we samen de basis 

voor een voorspelbaar topresultaat én 

werkplezier. Dankzij Forza.”

Rinze Exterkate

10



In de nieuwe organisatie zijn de opfokactiviteiten van 

Hendrix Broilers samengevoegd met Opfok de KuikenaeR. 

Een krachtenbundeling met positief effect, zo blijkt uit de 

resultaten van opfokkers en vermeerderaars van vlees-

kuikenouderdieren.

De vleeskuikenouderdieren die Opfok de KuikenaeR in 2012 

heeft opgefokt, blijken bij vermeerderaars bovengemiddeld 

te presteren op een leeftijd van 30 weken. “Ze produceren 

meer eieren en de uitval is lager dan voorheen”, conclu-

deert Robin Kemper, manager van Opfok de KuikenaeR, 

op basis van de terugkoppeling van de technische resulta-

ten van vermeerderaars. “Dat is te danken aan nog meer 

sturing op kwaliteit in de opfok. De samenwerking tussen 

Opfok de KuikenaeR en Hendrix Broilers werpt daarmee nu 

al zijn vruchten af.” 

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de voerstrategie, in de 

samenstelling van de voeders en in de hanenselectie. Ook 

bij het overplaatsen van de dieren van opfok naar vermeer-

deraar en in de opvang van de dieren bij de vermeerderaar 

zijn zaken, zoals licht- en voerschema’s, aangepast.  

“Dat alles verbetert de resultaten, zowel bij opfokkers als bij 

vermeerderaars.” 

In de praktijk

Meetbaar effect bij 
vermeerderaars

Op zoek naar het 
beste voer
“Een nieuw voer komt pas op de markt na goed verlopen 

proeven in onze proefstal in Nijkerk en na testen in de 

praktijk”, aldus Theo Schamp, nutritionist pluimvee. Een van 

die praktijkstallen staat in Winterswijk. Vleeskuikenhouder 

Henk Wikkerink heeft hier een stal voor 20.000 vleeskui-

kens, waarvan een klein deel is ingericht om proeven te 

doen. Dit zijn 16 hokken voor elk 30 dieren (15 haantjes en 

15 hennetjes). “In acht hokken verstrek ik proefvoer en in 

acht andere hokken het controlevoer”, vertelt Wikkerink. 

Tussentijds en na afloop van een proef legt hij nauwkeurig 

diverse gegevens vast. Zoals het gewicht van de kuikens, 

voeropname, groei, voerconversie, uitval, strooiselkwa-

liteit en het aantal dieren met voetzoolleasies. “Met ons 

voer streven we naar verbetering van de gezondheid van 

vleeskuikens, een betere strooiselkwaliteit en een hogere 

voerefficiëntie. Daar richt het onderzoek zich dan ook op”, 

licht Schamp toe. 

“Ik ben erg tevreden over de kwaliteit van het voer”, zegt 

Wikkerink die gemiddeld meer dan 60 gram groei per dag 

realiseert met een voerconversie lager dan 1,3 bij een  

aflevergewicht van 2000 à 2100 gram. “Het ligt voor de hand 

dat door de krachtenbundeling de voerkwaliteit nog verder 

verbetert. De uitdaging voor ForFarmers Hendrix is om 

daarbij de voerprijs gunstig  te houden.”  
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Aanpak kalkoensector

‘Voer, advies en netwerk 
zijn sterke punten’
Kalkoenhouder Toon Jacobs koos 

onlangs  voor ForFarmers Hendrix.  

Niet alleen om de kwaliteit van het voer, 

maar ook vanwege het hoge niveau van 

advisering dat mede te danken is aan de 

banden met ForFarmers in Duitsland. 

Met circa 40.000 kalkoenen op 11.000 

vierkante meter staloppervlak en een eigen 

vleeshandel behoort Toon Jacobs uit het 

Brabantse Rijkevoort tot de meest onder-

nemende kalkoenhouders van Nederland. 

Onlangs nam hij nog een nieuwe opfokstal 

in gebruik. Ondanks 30 jaar ervaring met 

kalkoenen, blijven de dieren hem verrassen. 

“Kalkoenen zijn lastig te managen, het gaat 

vaak net iets anders dan je denkt.” Toch 

slaagt de ondernemer erin om de kalkoe-

nen op een relatief zwaar eindgewicht van 

22 kilo af te leveren. Van alle kengetallen 

streeft hij vooral naar lage voerkosten per 

kilo groei.

Duits netwerk

Jacobs vindt het een groot voordeel dat hij 

via ForFarmers Hendrix toegang heeft tot 

een breed netwerk in de Duitse kalkoen-

houderij. “De kalkoenproductie gebeurt in 

Duitsland”, schetst hij. “Kennis, ervaring en 

de markt van kalkoenen zitten daar. Neem 

bijvoorbeeld de aandacht voor gezonde 

voetzolen. In Nederland is dat nauwelijks 

een item. Maar wij werken er al aan.” 

Jacobs onderhoudt goede contacten 

met de Duitse broederij Kartzfehn waar 

ForFarmers Hendrix regelmatig voer-

proeven doet in de proefstallen.

Geen verrassing

Toon Jacobs werkt met kalkoenvoeders 

uit de Vital-reeks. Er is ook een Super- 

en een Speciaal-reeks. Binnen elke 

reeks zijn er diverse opties, zoals wel of 

geen GMO’s of extra groeistimulatie. De 

goede prijskwaliteitverhouding, de flexi-

biliteit binnen het pakket en de mogelijk-

heid van maatwerk vindt Jacobs sterke 

punten. “Ik zie het in de stal: de dieren 

zijn gezond, groeien goed door en het 

strooisel is droger dan eerdere rondes.” 

Die resultaten zijn geen verrassing voor  

Ute Weyhausen, zijn adviseur van  For-

Farmers Duitsland: “In de samenstelling 

van het voer krijgt de darmgezondheid 

veel aandacht.” 

Vertrouwen in advies

Toon Jacobs heef veel vertrouwen in 

zijn adviseur Ute. Zij komt elke twee 

weken langs en verder is er regelmatig 

tele fonisch contact. “Ze kent mij en het 

bedrijf en we snappen elkaar precies. 

De taal is geen probleem; ik spreek een 

aardig woordje Duits. We kunnen daar-

door snel schakelen.”

Er zijn nog geen technische resultaten 

bekend van koppels volledig op voer van 

ForFarmers Hendrix, maar ondernemer 

en adviseur hebben hoge verwachtingen. 

“Het gaat vaak 
net iets anders 
dan je denkt”

Ute Weyhausen overhandigt Toon Jacobs namens ForFarmers Hendrix een nieuw bedrijfsbord. Rechts Johannes 

Bünger van broederij Kartzfehn.
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“Innoveren is geen doel op zich, maar moet nut hebben voor de boer”, benadrukken de leden van het pluimvee innovatieteam, (v.l.n.r.) Jaap Zonneveld, Theo 

Schamp, Bart Swart en Albert Dijkslag.

Innovatie

Nummer 1 in voer door innovatie
Nieuwe voertoepassingen voor het 

boerenbedrijf ontwikkelen en bestaan-

de verder verbeteren. Dat is de taak 

van het Nutritie en Innovatie Centrum 

(NIC) van ForFarmers. Klanten van alle 

bedrijven van ForFarmers plukken daar 

de vruchten van. 

Er is één voorwaarde die ForFarmers aan 

elke innovatie – groot of klein – stelt: het 

moet leiden tot een beter en duurzaam 

rendement bij de klant. Dat is de basis 

voor het onderzoeksprogramma van het 

NIC. Er zijn verschillende manieren om 

hiervoor te zorgen: bijvoorbeeld door de 

efficiëntie van voerbenutting te verbete-

ren, de opbrengst van het eindproduct te 

verhogen of door overige kosten, zoals 

medicijngebruik en mestafzetkosten, te 

reduceren.

De medewerkers van het NIC zetten 

wereldwijd hun voelsprieten uit naar 

de nieuwste kennis. Zij  onderhouden 

contacten met allerlei onderzoeksin-

stanties en volgen de wetenschappelijke 

literatuur op de voet. De opgedane 

kennis vormt vaak de basis voor verder 

onderzoek, uitgevoerd op eigen proef-

bedrijven van ForFarmers of in samen-

werking met derden.

Agroscoop

Niet alleen voedingsonderzoek, ook 

nieuwe meettechnieken hebben de 

belangstelling van het NIC. Die leveren 

steeds meer gegevens op waarmee 

sneller en gerichter te sturen is op een 

beter resultaat in de stal. Dit is onder 

andere van belang voor Agroscoop, het 

interactieve managementprogramma 

van ForFarmers Hendrix. Hierin worden 

allerlei data van veehouderijbedrijven 

geregistreerd en geanalyseerd. Deze 

informatie vormt de basis voor goede en 

rendabele bedrijfsbeslissingen. 

Solide basis

Het NIC heeft een belangrijke rol 

gespeeld bij de ontwikkeling van de 

nieuwe assortimenten van ForFarmers 

Hendrix. Van honderden grondstoffen 

zijn de kenmerken tegen het licht ge-

houden. Per grondstof en per diercate-

gorie is telkens de beste keuze gemaakt 

of zijn nieuwe verteringscijfers opge-

steld. Zo is een volledig nieuwe voeder-

waardering ontwikkeld. Een solide basis 

voor het assortiment en voor een beter 

rendement van de klant.
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Maak kennis met… 

Samen met opfokkers die onder contract 

van Opfok de KuikenaeR vleeskuiken-

ouderdieren opfokken, werkt de opfok-

organisatie elke dag aan een verdere 

kwaliteitsverbetering van deze dieren. 

Nederland telt in totaal ongeveer 100 

bedrijven voor de opfok van vleeskuiken-

ouderdieren. Opfok de KuikenaeR bege-

leidt circa 40 procent van deze markt. 

“We werken graag met ondernemers 

die net als wij kwaliteit willen leveren”, 

vertelt Robin Kemper, manager van 

Opfok de KuikenaeR. “Goed opgefokte 

hennen en hanen hebben op een leeftijd 

van 20 weken het juiste gewicht op een 

juiste manier bereikt. Deze dieren, die 

naar vermeerderaars gaan, presteren 

beter en dat levert afzetgaranties voor 

de aangesloten opfokkers op.” Opfok de 

KuikenaeR levert fokdieren aan vermeer-

deraars in Nederland, Duitsland, België 

en Oostenrijk.  

Criterium

Vanwege de hoge kwaliteitsstandaard is 

voor nieuwe opfokbedrijven de locatie 

een belangrijk criterium. “We kiezen het 

liefst voor bedrijven die op afstand liggen 

van andere pluimveebedrijven, want 

dat verlaagt de ziektedruk.” Adviseurs 

ondersteunen de opfokkers bij het werken 

volgens een strikt hygiënebeleid en het 

Opfok de KuikenaeR, dochteronder-

neming van ForFarmers Hendrix, staat 

voor de opfok van een goede kwaliteit 

vleeskuikenouderdieren. Opfokkers 

krijgen goede technische begeleiding 

en een uitgebreid opfok- en entschema 

voor een optimale groeicurve per ras.

realiseren van een hoge gezondheids-

status. Verder adviseren zij over zaken 

als klimaat en de juiste voercurves en 

voerschema’s per ras. De raskeuze  

– meestal Ross, Cobb of Hubbard – is 

afhankelijk van de wensen van de ver-

meerderaar. Wekelijks wegen de opfok-

kers een aantal dieren en indien nodig 

passen ze dan het voerschema aan. 

Langdurige samenwerking

Opfok de KuikenaeR werkt bij voorkeur 

langdurig samen. Volgens Kemper is er 

weinig verloop onder de opfokkers.  

“Het gros werkt al 15 tot 20 jaar naar 

tevredenheid  met ons. Onze aanpak en 

de goede eerstelijns begelei ding  door 

onze adviseurs dragen daar sterk aan 

bij.” 

Robin Kemper

‘Kwaliteit staat voorop’
Opfok de KuikenaeR
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Maak kennis met…

Sparringpartner en adviseur
“Voor alle zaken die bij een bedrijfs-

uitbreiding horen, kan de veehouder 

bij FarmConsult terecht”, stelt Michel 

Haarhuis, manager van FarmConsult. 

Van stalontwerp, vergunnings- en 

subsidieaanvragen en de bouwbege-

leiding tot juridische ondersteuning en 

productierechten, FarmConsult coör-

dineert het proces van begin tot eind. 

De specialisten  van FarmConsult geven 

advies op het gebied van onder andere 

ruimtelijke ordening, milieu en mest-

beleid en diverse subsidiemogelijkheden. 

Daarnaast bemiddelt FarmConsult in 

diverse productierechten zoals pluim-

vee- en varkensrechten, melkquotum 

en toeslagrechten. “Met haar kennis en 

ervaring is FarmConsult dé sparring-

partner voor agrarisch ondernemers 

met ambities”, vat Haarhuis samen. 

Vraag uw accountmanager of specialist 

om meer informatie of kijk op 

www.forfarmershendrix.nl/farmconsult.

Michel Haarhuis

Bij bedrijfsuitbreiding coördineert FarmConsult desgewenst het hele proces.

FarmConsult
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Maak kennis met… 

Veehouders vinden bij FarmFeed Hedimix 

een compleet assortiment vloeibare en 

droge bijproducten, vochtrijke voeders, 

ruwvoeders, enkelvoudige voeders en 

strooisels. Gecontroleerd en van goede 

kwaliteit, dat spreekt voor zich. En met 

een uitstekende service.  

“Het aanbod van bijproducten kent 

pieken en dalen. FarmFeed Hedimix 

beschikt echter over een flinke eigen 

opslagcapaciteit voor vloeibare bijpro-

ducten. Daardoor is een regelmatige 

levering gewaarborgd. En dankzij een 

strakke planning en duidelijke afspra-

ken met transporteurs kun je erop ver-

trouwen dat bestellingen tijdig worden 

bezorgd”, aldus Eddy Kemink, directeur 

FarmFeed Hedimix. 

FarmFeed Hedimix is een betrouwbare 

en flexibele partner die actief meedenkt 

en zo bijdraagt aan een beter resultaat.  

Vraag uw accountmanager of 

specialist om meer informatie of kijk op 

www.farmfeedhedimix.eu. 

FarmFeed Hedimix levert gecontroleerde producten van goede kwaliteit.
Eddy Kemink

Grondstoffen en 
bijproducten

FarmFeed Hedimix
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Maak kennis met…

ForFarmers Biologisch en Reudink 

Biologische Voeders zijn verder 

gegaan onder de naam Reudink. Met 

deze bundeling van krachten is een 

vooruitstrevend en toonaangevend 

mengvoerbedrijf binnen de biologische 

veehouderij ontstaan. De specialisten 

van Reudink begeleiden klanten in de 

pluimvee-, varkens en rundveehouderij 

bij het realiseren van een duurzaam 

rendement. “In de biologische sector 

hebben we te maken met verschil-

lende factoren”, legt Wilfred Jonkman, 

directeur van Reudink, uit. “Je hebt de 

eindgebruiker die voor biologisch kiest 

vanwege gezondheidsaspecten of om-

dat het een goed gevoel geeft. Daar wil 

je toegevoegde waarde voor creëren. 

Dan zijn er de biologische uitgangspun-

ten: respect voor dier, mens en milieu. 

En uiteraard is voor de veehouder het 

economisch resultaat van belang.  

Wij zijn met en voor onze klanten altijd 

op zoek naar een goede balans tussen 

die factoren.”

 

Reudink werkt nauw samen met 

ketenpartners in de biologische sector 

en beschikt over certificaten van onder 

andere GMP, SKAL, Bioland, Naturland, 

OVO en EKO. 

Meer informatie op www.reudink-bio.eu.

Wilfred Jonkman

Groot in biologische 
veehouderij

Reudink
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Mensen met vakkennis en ervaring, die weten waarover ze praten en die u 

ondersteunen bij het verwezenlijken van uw doelen.

Voertaal
Een magazine speciaal voor relaties van 
ForFarmers Hendrix, met informatie, handige 
tips en interessante bedrijfsreportages helemaal 
afgestemd op de pluimveesector.

Studiedagen en evenementen
Regelmatig organiseert ForFarmers Hendrix 
interessante studiedagen en workshops over 
onderwerpen waar u wat aan heeft. Ook zijn 
we aanwezig bij belangrijke evenementen en 
beurzen. En zoekt u een boeiende spreker 
voor uw studieclub? Ook daar kunnen we 
voor zorgen. Informeer bij uw specialist of 
accountmanager  naar de mogelijkheden.

Klantenservice

De medewerkers van de afdeling 

Klantenservice zijn het eerste aan-

spreekpunt voor klanten die telefo-

nisch hun bestelling doorgeven. Zij zijn 

de schakel tussen ForFarmers Hendrix 

en de klant.

De medewerkers staan klanten te woord 

en ondersteunen de accountmanagers 

en specialisten in de buitendienst. 

Naast het telefonisch contact, komen er 

steeds meer vragen via de e-mail bin-

nen. Een positieve ontwikkeling, want 

dat geeft tijd om vragen nauwkeuriger 

te beantwoorden. Ook het aantal inter-

netorders neemt toe.

 

MyForFarmers

Het online programma MyForFarmers 

op www.forfarmershendrix.nl is een 

verlengstuk van de Klantenservice.  

Via MyForFarmers kan een klant 24 uur 

per dag, zeven dagen per week bedrijfs-

eigen gegevens (zoals leveringsinfo, 

factuurinfo en Agroscoop) inzien en 

online bestellingen doorgeven.

Accountmanagers en specialisten

www.forfarmershendrix.eu

Een website 
vol informa-
tie, advies, 
handige 
links, nuttige 
programma’s 
en vraag & 
aanbod van 
collega’s in 
de agrari-
sche sector.

Nieuwsbrieven
Actuele ontwikkelingen, nieuwe produc-
ten en speciale acties enkele keren per 
jaar in uw mailbox. Meld u aan via 
www.forfarmershendrix.eu.

Marie Cluijf
2

Voorspelbaar resultaat
5

Het loopt lekker
7

“ Eindelijk 
 bezig met
 mijn passie.”
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