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Kansen met concepten
de belangstelling voor speciale vlees

concepten groeit. Steeds meer varkens

houders zien hierin een kans om hun 

rendement te verhogen. Wat kan 

ForFarmers  Hendrix voor deze concep

ten en de deelnemende ondernemers 

betekenen?

Wie rondkijkt in een willekeurige super-

markt, kan het niet ontgaan: het aantal 

productvariaties lijkt met de dag te 

groeien. ‘met extra citroen’, ‘minder 

zout’, ‘natuurlijk gezoet’, ‘met omega 3’,

‘Puur Brabants’, ‘typisch twentsch’ 

of ‘echt drents’; je treft het op allerlei 

ondernemen

levensmiddelen  aan. er is behoefte aan 

variatie in smaak en beleving en ook 

de vraag naar streekproducten stijgt. 

daardoor  signaleren wij in onze klanten-

kring een groeiende belangstelling voor 

speciale vleesconcepten, zoals Frievar, 

Heyde Hoeve, Farmers 2 Farmers en 

PiPaPorc. naast deze relatief kleine 

initiatieven, winnen ook grote concepten 

steeds meer terrein, denk aan 1 ster-

vlees en Keten duurzaam varkensvlees. 

anno 2014 zijn er zo’n 700 varkenshou-

ders die 3.000.000 varkens op jaarbasis 

leveren waarvan ca. 140.000 ton vlees in 

concepten tot waarde wordt gebracht*. 

Partner 

dat steeds meer klanten kiezen voor een 

concept betekent dat ook onze rol als 

voerleverancier bij deze klanten veran-

dert in de richting van ‘partner’. Bij een 

concept zijn meestal meerdere bedrijven 

betrokken. We denken met hen mee in het 

totale concept. daarbij putten we volop 

Concepten, zoals Frievar, onderscheiden zich bijvoorbeeld in extra zorg voor de dieren en een speciaal rantsoen.

John lorist, Frievar: 

“We hebben veel 
geïnvesteerd in een goede 
afzetmarkt. nu zitten we  

in een groeispurt.  
er is ruimte voor nieuwe 

deelnemers.” 
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Column

Praatjes

ik hoor u denken: 

“mooie praatjes over 

die concepten, maar dat 

is toch alleen voor een 

niche markt weggelegd.” 

Klopt. ‘Bulkproductie’ 

blijft belangrijk in de 

varkensmarkt. maar 

ook voor grote aantallen 

dieren zijn er concepten. denk aan 

het star-concept en Keten duurzaam 

varkensvlees. dat kun je geen niches 

meer noemen. 

de varkenshouderij zoekt continu 

naar een hoger rendement. ‘Lage 

kosten, grote hoeveelheden’ is één 

optie. Wat ook kan, is het creëren van 

toegevoegde waarde in een (vlees)

concept. Wij zien verschillende klan-

ten succesvol concepten in de markt 

zetten. dat is mede te danken aan het 

team om hen heen, een keten zonder 

losse schakels. een keten waarvan 

wij als voerleverancier een belang-

rijk onderdeel zijn. Zo ontpoppen wij 

ons tot partner voor concepten. en 

we richten onze organisatie zodanig 

in dat we ook als partner kunnen 

samenwerken. Wij zoeken synergie 

binnen de keten. maar de individuele 

klant verliezen we daarbij beslist 

niet uit het oog. We zijn ook graag úw 

partner in de voedselketen en niet 

alleen uw leverancier. 

Jan Baan

directeur verkoop varkens

Reageren?
mail naar voertaal@forfarmers.eu

uit de kennis en ervaring die zusterbedrijf 

BoCm PaULs in engeland heeft opgedaan 

met concepten. Bijvoorbeeld op het gebied 

van voer. Hoe kan dit bijdragen aan het on-

derscheidend vermogen van een concept 

en hoe kan dat worden ingevuld? gaat het 

om de smaak van het eindproduct? de 

gezondheid van de dieren? alternatieven 

in de houderij? of wordt juist de streek 

benadrukt? maar ForFarmers Hendrix 

denkt ook mee over hoe een goede balans 

is te realiseren tussen toegevoegde 

waarde en toegevoegde kosten. Want een 

concept moet wel economisch rendement 

opleveren. en we helpen mee een nieuwe 

structuur op te bouwen bij de opstart en 

protocollen op te stellen voor de deelne-

mende bedrijven, zodat zij een uniform 

stukje vlees produceren. aBn amro 

concludeert het ook in haar rapport*: 

“samenwerking tussen de verschillende 

schakels van de keten is cruciaal voor 

het welslagen. alle schakels moeten een 

gezamenlijk doel voor ogen hebben.” 

elk concept is uniek

de ontwikkeling van concepten is per 

definitie ondernemersgedreven en 

niet sectorbreed.* dit betekent dat elk 

concept zijn eigen aanpak kent. daarom 

zet ForFarmers Hendrix sinds kort een 

key-accountmanager in bij bedrijven die 

binnen een concept werken. deze vaste 

contactpersoon weet precies waar het 

concept voor staat en wat dit betekent 

voor de werkwijze op het boerenbedrijf. 

Hij schakelt de juiste mensen binnen de 

ForFarmers Hendrix organisatie in, zodat 

aan de behoeften van de ondernemers 

wordt voldaan. Wanneer uitbreiding van 

een concept aan de orde is, stelt de ac-

countmanager alles in het werk om dit 

te realiseren. dit speelt momenteel bij-

voorbeeld bij de Frievar keten; een snel 

groeiend concept dat daarom op zoek is 

naar nieuwe deelnemers. 

Gangbaar blijft

Zijn concepten dé oplossing voor een 

gezonde toekomst voor de nederlandse 

varkenshouderij? Werken in strak gede-

finieerde concepten is niet voor ieder-

een weggelegd. Bovendien blijft er een 

grote vraag naar een goedkoop stukje 

vlees. een stukje vlees uit de gangbare 

varkenshouderij.

Reageren?
mail naar voertaal@forfarmers.eu

Wat bieden wij speciaal voor concepten?

ForFarmers Hendrix

•  is de ‘voerpartner’ in de keten en denkt mee in 

speciale voeroplossingen;

•  denkt mee in onderscheidend vermogen van het 

concept, bijv. op smaak en gezondheid;

•  helpt mee structuur opbouwen;

•  heeft een key-accountmanager die concepten en 

deelnemers begeleidt en helpt bij implementatie 

van protocollen;

•  beschikt over regionale, nationale en 

internationale  kennis op gebied van concepten.

erik Stegink, PiPaPorc: 

“ik leer continu van 
bezoekers aan mijn bedrijf. 
Het concept PiPaPorc heeft 
me al veel nieuwe inzichten 

gebracht.”

Hans Verhoeven, Keten 
duurzaam Varkensvlees: 

“We hebben een goed 
concept opgezet, maar 
we moeten wel blijven 

innoveren.”

*) bron: ‘van concept naar consument’, aBn amro
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Prelacto versoepelt geboorteproces

“duurt het geboorteproces langer 

dan vier uur? dan biedt een prelacto 

soelaas”, stelt zeugenspecialist edy 

Bouman. Te dikke zeugen of de wat 

bevleesdere  zeugen kunnen om ver

schillende redenen ondersteuning nodig 

hebben rondom het werpen. afhankelijk 

van het ras en de omstandigheden kan 

een prelacto dan een uitkomst zijn.

Prelacto is een zeugenvoer dat van 5 

dagen voor werpen tot 1 à 2 dagen na 

werpen wordt gevoerd. Het diva prelac-

tovoer van ForFarmers Hendrix heeft een 

drieledige functie: het voorziet in vol-

doende calcium, ondersteunt de vertering 

bij de overgang van dracht- naar lactovoer 

en zorgt voor vochtafdrijving door een 

goede elektrolytenbalans (deB). 

Calcium

Calcium is onder andere nodig voor een 

goede spiercontractie. dit is essentieel 

voor een vlot werpproces, waarvoor de 

baarmoederspieren voldoende moeten 

samentrekken. Bovendien komt de melk-

productie beter op gang als de melk-

blaasjes goed samentrekken. daarnaast 

is calcium belangrijk als grondstof voor 

de biggenmelk. “een calciumtekort is op 

te merken aan het gedrag van de zeug.  

ook zitten deze zeugen tegen een tempe-

ratuurverhoging aan”, vertelt edy Bouman. 

Geboorteproces

De specifieke grondstoffen in een prelacto 

zorgen voor een soepele overgang van 

ruwecelstofrijk drachtvoer naar het zet-

meelrijke lactovoer. de mest blijft daardoor 

smeuïger en de zeug voelt zich beter, wat 

helpt om het geboorteproces vlot te laten 

verlopen.

Harde uier

Zeugen die te veel vocht vasthouden, 

kunnen baat hebben bij prelacto vanwege 

de vochtafdrijvende werking. met name 

bevleesde zeugen reageren snel op ver-

anderingen in het voer. Het melkstuwende 

effect van het lactovoer is daardoor vaak 

te vroeg na de overschakeling al op zijn 

sterkst, waardoor zij eerder last krijgen van 

een harde uier. een te harde uier als gevolg 

van te veel vocht is voor de zeug niet echt 

een probleem, maar voor de biggen is het 

wel lastiger om te drinken. en wanneer de 

biggen minder drinken dan de zeug pro-

duceert, ligt uierontsteking op de loer. een 

juiste inzet van prelacto helpt deze proble-

men te voorkomen.

extra werk

Prelacto voeren betekent meestal extra 

werk. “maar wat doe je liever: verzorgen 

of verplegen?” vraagt Bouman. “voor de 

voerkosten hoef je het niet te laten. Laag 

blijven in de voercurve einde dracht wordt 

ook vaak aangedragen als oplossing. mijn 

ervaring is echter dat de voeropname 

na werpen dan niet snel genoeg stijgt 

om de voergestuurde melkgift optimaal 

te stimuleren. dan krijg je een te lage 

melkproductie op dag 3 na werpen en een 

grotere kans op calciumtekort, met alle 

gevolgen van dien.”

voeding

Zo werkt het
de melkproductie bij zeugen is op dag 

1 en 2 na werpen hormonaal gere-

geld. Pas daarna wordt de melkpro-

ductie voergestuurd. Prelacto speelt 

nauwkeuriger in op deze hormonale 

situatie dan gangbaar voer. door 

prelacto te voeren, bewaar je de rust 

op de uier en schakel je pas op het 

moment dat de melkproductie voer-

gestuurd wordt over naar de melkstu-

wende lacto.

een prelacto biedt extra ondersteuning rond het werpen.
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innovatie

Geen verschil in afweer tussen verschillende toomgroottes

stuur bij met Biest-Score 
de BiestScore loopt inmiddels ruim een 

jaar op varkensbedrijven. dit levert een 

schat aan informatie op, waarmee een 

varkenshouder zelf gericht kan bijstu

ren. Maar door alle gegevens te combi

neren, kunnen ook andere ondernemers 

er hun voordeel mee doen. de nieuwste 

inzichten delen we graag met u.

Ook grote tomen voldoende afweer 

Zeugen produceren steeds meer big-

gen. Hun biest – een belangrijke bron 

van antistoffen – moet daardoor over 

steeds meer biggen verdeeld worden. 

de vraag is dan of biggen uit grote 

tomen nog genoeg afweer opbouwen via 

de biest? dierenarts rutger Jansen van 

ForFarmers  Hendrix vergeleek hiervoor 

de concentratie van afweerstoffen (igg) 

in het bloed van biggen uit grote en klei-

ne tomen (fig. 1). Hij constateerde geen 

verschil en concludeert dat ook een 

zeug met een grote toom nog steeds 

voldoende afweer kan meegeven aan de 

biggen. mits – en dit is een belangrijke 

voorwaarde -  de biggen op tijd aan de 

uier liggen. de afweer hangt dus niet af 

van de toomgrootte, maar veel meer van 

de omstandigheden in de kraamstal. 

Wel kan bij grotere tomen de energie-

opname in het gedrang komen. maar 

dit is praktisch op te lossen door extra 

energie aan de biggen te verstrekken. 

Biest nodig voor groei

de opname van antistoffen heeft invloed 

op de groei van biggen. dat blijkt uit de 

Biest-score. Biggen die minder antistof-

fen via de biest binnenkrijgen, groeien 

ook minder hard. Zo groeien biggen met 

minder dan 20 mg/ml immunoglobuline 

g (igg, antistof) tot spenen net iets meer 

dan 210 gram per dag. terwijl biggen 

met een hoger aandeel antistoffen in 

hun bloed meer dan 227 gram per dag 

groeien (fig. 2). De antistoffen bij biggen 

worden niet via de baarmoeder doorge-

geven en moeten dus via de biest bin-

nengekomen zijn. Lichte biggen nemen 

in het algemeen ook slechter biest op, 

doordat ze minder vitaal zijn. 

Het biggewicht verklaart dus ook een 

deel van dit verschil in groei.

Figuur 1: de concentratie immunoglobulinen (igg, antistoffen) per 

toomgrootte (aantal biggen per toom) laat geen verschil in afweer zien 

tussen de toomgroottes.

Tips voor voldoende 
biestopname

•  Zorg voor snelle toegang tot de uier. 

de hoeveelheid antistoffen in de 

biest neemt zeer snel af nadat het 

werpen is gestart.

•  Zorg voor een vlot geboorteproces, 

15 minuten per big is de norm. Hoe 

korter het werpen duurt, hoe meer 

antistoffen de laatstgeboren big per 

ml melk binnenkrijgt. 

•  Pas ‘split suckling’ toe. Door de 

luxere en eerstgeboren biggen 

tijdelijk af te zonderen, kunnen ook 

de laatstgeboren biggen voldoende 

biest opnemen. Let wel op een goe-

de buikvulling van de afgezonderde 

biggen. Zet ze lekker warm weg en 

doe dit niet langer dan 1,5 uur.

Lagere groei bij minder afweer via biest

Figuur 2: de groei per dag bij verschillende niveaus van afweer (igg 

in mg/ml). Biggen met minder dan 20 mg/ml igg groeien significant 

minder hard tot spenen dan biggen met hogere igg gehaltes.

MeeR TiPS?
WWW.foRfaRMeRSheNdRix.NL/
BieSToPNaMe
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Opvallend hoge voeropname
met nieuwe prestarter 

reportage

de biggen op het bedrijf van Ger 

Verheyen  krijgen vanaf de eerste levens

week de nieuwe alpha prestarter van 

ForFarmers Hendrix. Ze realiseren een 

enorme voeropname. dat vertaalt zich in 

mooie, gezonde biggen die op het opfok 

en vleesvarkensbedrijf bijzonder goed 

presteren. 

de bereiding van de prestarter voor de 

biggen is een precies werkje. in een 

kalvermelkmenger gaat heet water, daar 

wordt een precies afgepaste hoeveelheid 

voer in meelvorm aan toegevoegd, een 

paar minuten mengen en daarna met de 

gieter de bakken in de kraamstal langs. 

tweemaal daags voorziet de kraam-

stalmedewerker van ger verheyen zo de 

biggen van vers en smakelijk voer.

Voerregime

over het voerregime is op dit bedrijf goed 

nagedacht. de eerste week, van dag 3 

tot dag 7, krijgen de biggen een melk-

vervanger. daarna stapt verheyen over 

op de nieuwe prestarter van ForFarmers 

Hendrix. de biggen krijgen dat tot aan 

het spenen. dankzij de samenstelling 

lost het product zeer goed op in water. 

verheyen  gebruikt weliswaar warm water, 

maar zelfs met koud water ontstaat een 

mooie, homogene brij. “maar met warm 

water is de opname nog wat hoger, zeker 

in de winter als het voer anders koud op 

de centrale gang staat.” overigens kan 

deze prestarter ook in meelvorm worden 

verstrekt; in de praktijk zullen veel zeu-

genhouders dat ook doen.

Vooroordelen

rondom het voeren van brij circuleren 

nogal wat vooroordelen, zo zou het on-

hygiënisch zijn en meer werk opleveren. 

verheyen bestrijdt dat. “als je secuur 

werkt en niet meer verstrekt dan de big-

gen op kunnen, blijven de bakjes en de 

'investeren in 
biggen betaalt zich 

terug'

ger verheyen wil zijn speenbiggen zo zwaar mogelijk afleveren. daarom voert hij de nieuwe alpha prestarter.
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biggen mooi schoon. Het is wel iets meer 

werk, maar dat weegt niet op tegen de 

betere resultaten. de crux is om de juiste 

hoeveelheid te geven.” om dat te bewerk-

stelligen voert in principe altijd dezelfde 

werknemer de biggen. Zo krijgen de big-

gen precies wat ze nodig hebben.

Pap

dat de biggen er wel pap van lusten, 

blijkt uit de voeropname. op circa 10 

dagen leeftijd nemen ze al 35 gram (op 

basis van droogvoer) op; de laatste week 

is dat 75 gram en vlak voor het spenen 

gaat de opname zelfs over de 100 gram 

per big. “vooral in het begin is het ver-

schil met de vorige prestarter duidelijk”, 

aldus de varkenshouder. 

Speengewichten

Het bewijs dat zijn voerregime werkt, is 

te zien in de kraamstal: de biggen hebben 

een mooie roze kleur, zijn goed ontwikkeld 

en groeien als kool. Bij het spenen op  

3,5 tot 4 weken wegen de biggen 7,5 tot  

8 kilo met uitschieters tot 8,5 kilo. sinds 

de nieuwe prestarter wordt gevoerd, zijn 

de speengewichten met  0,3 kg toegeno-

men. de Piétrain-biggen zijn opvallend 

uniform. ook bij de opfokker/mester in 

België doen ze het prima: in de opfok-

periode groeien ze 390 tot 400 gram bij 

een uitval van amper 0,75 procent.

Zeldzaamheid

opvallend: de biggen gaan na het spenen 

op het nieuwe bedrijf direct over op vast 

voer. ondanks deze voerovergang blijven 

ze goed doorvreten en zijn speenpro-

blemen een zeldzaamheid. “de basis 

voor een gezond maagdarmstelsel is 

dankzij de hoge voeropname in de eerste 

levensweken gelegd”, aldus robbert 

Jacobs, varkensspecialist bij ForFarmers 

Hendrix. “de biggen blijven zodoende 

goed doorvreten en hebben geen last van 

een ander type voer.”

Geen probleem

nadelen van de nieuwe prestarter kan 

verheyen zo niet opnoemen. Het voer is 

wat duurder dan gewoon speen- of big-

genvoer, maar voor de ondernemer is dat 

geen probleem. “Besparen op biggenvoer 

in de kraamstal is het slechtste wat je 

kunt doen. als je op de juiste manier in 

de biggen investeert, betaalt zich dat 

dubbel en dwars terug.” in gezonde big-

gen die goed presteren, maar zeker ook 

in een tevreden afnemer. 

Bedrijfsprofiel
ger verheyen en theo Willems hebben 

in het Limburgse melderslo in een 

gezamenlijke vof een varkensbedrijf 

met circa 1.350 zeugen (topigs 20 x 

topselect Piétrain). door eigen top- 

en subfok worden op het bedrijf geen 

dieren aangevoerd. de productie over 

de eerste helft van 2014 zit op ruim 29 

gespeende biggen per zeug per jaar. de 

biggen gaan als speenbig naar België.

Wensen uit de praktijk 
“alle kennis uit nederland, België, 

duitsland en het verenigd Konink-

rijk over het voeren van jonge biggen 

is gebruikt bij de ontwikkeling van 

de nieuwe prestarter”, aldus rené 

Bonekamp, nutritionist bij ForFarmers 

Hendrix. “Uitgangspunten waren onder 

meer een goede aansluiting op de zeu-

genmelk en de alpha milk, een hoge 

voeropname en een goede groei van de 

biggen.”

met behulp van de biggenspecialisten 

zijn de wensen vanuit de praktijk geïn-

ventariseerd. smakelijkheid, oplos-

baarheid en stabiliteit van het mengsel 

bleken bovenaan het prioriteitenlijstje 

van klanten te staan. 

in februari begonnen de praktijkproe-

ven, waarin o.a. de voeropname en de 

groei zijn bijgehouden. in de evalu-

atie worden de volgende kenmerken 

opvallend vaak genoemd: vitale biggen, 

een hoge voeropname, een hoge groei, 

een stabiele brij, weinig morsen en 

een soepele overgang naar speenvoer. 

voor de nutritionisten van ForFarmers 

Hendrix het bewijs dat de juiste keuzes 

zijn gemaakt.

de prestarter wordt als een papje gevoerd. Het is ook mogelijk deze droog te voeren.

MeeR foTo'S?
WWW.foRfaRMeRSheNdRix.NL/
veRheyeN
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Uniek: nieuwe matrix 
gefermenteerde grondstoffen

Fermentatie verbetert de voederwaarde 

van grondstoffen voor varkens.  

een rantsoen met gefermenteerde 

grondstoffen moet daarom anders 

geformuleerd worden dan een gangbaar 

rantsoen. ForFarmers Hendrix ontwik

kelde hiervoor nieuwe matrixen. 

grondstoffen zijn na fermentatie 

beter te verteren en bevatten dan een 

hoge concentratie van het gezonde 

melkzuur. deze veranderingen beïn-

vloeden de voederwaarde. Wanneer je 

gefermenteerde grondstoffen net zo 

inrekent in het rantsoen als hun niet-

gefermenteerde variant, dan wordt de 

voederwaarde  duidelijk onderschat. 

dat is zonde, want je benut de voe-

derwaarde dan niet optimaal en voert 

de varkens minder efficiënt dan met 

gefermenteerde grondstoffen mogelijk 

is. reden voor ForFarmers Hendrix om 

hier onderzoek naar te doen en als eer-

ste voerleverancier passende matrixen 

op te stellen die rekening houden met 

het effect van fermentatie.

Hogere voederwaarde

de hogere voederwaarde van gefermen-

teerde grondstoffen is te danken aan 

de fermentatie van koolhydraten door 

geselecteerde melkzuurbacteriën en 

de activatie van enzymprocessen in de 

grondstoffen. er ontstaat een grote hoe-

veelheid melkzuur en vezelrijke struc-

turen worden afgebroken. daardoor 

verbetert zowel de diergezondheid als 

de toegankelijkheid van voedingsstof-

fen voor verteringsenzymen. daarom 

zijn in de nieuwe matrixen de darmver-

teerbaarheid van onder andere vezels 

(nsP’s) en de energiewaarde aangepast 

voor het fermentatie-effect. 

Betere fosforbenutting

daarnaast zorgt de fermentatie voor 

een betere benutting van fosfor. Fosfor 

innovatie

uit droge grondstoffen wordt slecht 

door varkens benut, omdat hiervoor het 

enzym fytase nodig is en dat hebben 

varkens niet. door fermentatie wordt 

het fosfor uit de grondstoffen voor het 

grootste deel beschikbaar gemaakt. 

de eerste resultaten over verbeterde 

fosforbenutting kwamen uit deens on-

derzoek (Lyberg e.a., 2006). in een voer-

mengsel van gerst, tarwe, sojaschroot  

en raapzaadschroot verbeterde de 

fosforbenutting na fermentatie van 

38% naar 48%. met de nieuwe matrixen  

wordt hiermee voortaan rekening 

gehouden  in uw totaalrantsoen. 

de grondstoffen
de nieuwe matrixen zijn berekend voor 

gefermenteerde grondstoffen zoals 

tarwe, tarwegries, zonnebloemzaad-

schroot, sojaschroot, gerst, rogge en 

triticale. deze grondstoffen worden het 

meest voor fermentatie gebruikt.  

rantsoenen met deze grondstoffen 

kunnen nu dus nog efficiënter worden 

ingezet. 

 gerst tarwe

 droog gefermenteerd droog gefermenteerd

verteerbaarheid van de organische stof 66% 72% 79% 82%

verteerbaarheid van de energie 65% 71% 77% 80%

Fermentatie verbetert de darmverteerbaarheid van organische stof en energie uit granen. (Bron: Jorgensen e.a., 2010)

een product voor (r.) en na (l.) fermentatie.

Fermentatie verandert de eigenschappen van 

een product. de nieuwe matrix houdt hier 

rekening mee.

meer weten over fermentatie? 

Bekijk de fermentatiefilm op 

www.forfarmershendrix.nl/fermentatie

invloed van fermentatie op de darmverteerbaarheid

8



de adviseur

‘ik zit nu zelf 
aan de knoppen’

erik salemink, brijvoerspecialist

“als brijvoerspecialist stel ik het aanvullende voer voor de 

klant zelf samen. dat heeft veel voordelen. als er bijvoorbeeld 

een nieuw product op de markt is, kan ik direct laten zien 

welke mogelijkheden er zijn, tegen welke kosten en wat dat 

uiteindelijk oplevert. Je kunt dan meteen de discussie aan-

gaan. maar het stelt me vooral in staat om snel en adequaat te 

reageren op de situatie in de stal. Klanten waarderen dat.

voorheen werkten we met standaard voeders en verliepen 

eventuele aanpassingen via de afdeling onderzoek & ontwikke-

ling. dat kostte toch extra tijd. als er nu in de stal iets aan de 

hand is, kan ik het voer daar, in overleg met de klant, optimaal 

op aanpassen en zit het morgen in de silo. Helemaal op maat 

gemaakt voor de klant. eventueel laten we wat monsters ana-

lyseren in ons eigen lab. Bijvoorbeeld op schimmels en gisten 

of om te controleren of de voermachine wel goed functioneert. 

Het werkt veel sneller en flexibeler. Dat is prettig voor de 

klant. maar ook voor mij. mijn werk is hierdoor veel interes-

santer geworden. ik kan nu echt iets toevoegen en het resul-

taat daarvan is vaak al binnen enkele dagen zichtbaar. vaak is 

het voor de klant een stimulans om zelf ook de nodige maatre-

gelen te treffen zodat het resultaat nog verder verbetert. 

Zelf optimaliseren is een hele verantwoordelijkheid, maar juist 

daardoor ook een grote uitdaging. ik heb inmiddels heel veel 

bijgeleerd over grondstoffen, hun eigenschappen en de effec-

ten ervan op het dier. door opleidingen, maar vooral ook van 

de oudere collega’s in ons team. ons netwerk – zowel intern 

als extern – daar profiteert de klant ook van.” 

'Het werkt snel en flexibel'
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Werken aan tevreden klant

Wij helpen varkenshouders graag hun 

ambities waar te maken. Om te peilen 

of we hiermee op de goede weg zijn, 

is een klanttevredenheidsonderzoek 

uitgevoerd onder 140 varkenshouders. 

dit leverde ons goede handvatten op om 

u nog beter van dienst te zijn.

een integratie van bedrijven vergt veel 

energie van een organisatie. Het is dan 

ook onvermijdelijk dat klanten daar wat 

van merken. soms is er een nieuwe 

specialist op het erf gekomen, de arti-

kelnummers van het voer zijn veranderd 

en in sommige gevallen ook het bestel-

loket en de facturen. Het was prettig om 

te ervaren  dat klanten daar heel positief 

mee omgingen. Het klanttevredenheids-

onderzoek helpt ons deze processen nu 

verder te optimaliseren. 

Betere bereikbaarheid

onze klanten hechten waarde aan goede 

service. een groot deel van de klanten 

was zeer tevreden over de service in het 

afgelopen jaar, maar het kan altijd be-

ter. naar aanleiding van het onderzoek 

zijn er diverse maatregelen genomen. 

Zo is deze zomer de telefooncentrale 

aangepast, zodat de klantenservice 

beter bereikbaar is en wij u nog beter te 

woord kunnen staan. verder hebben we 

de bestelprocedure voor zakgoed nog 

eens onder de loep genomen en extra 

duidelijkheid gegeven over de lever-

termijn van bestellingen. 

Meer tijd voor u

Wij krijgen meer tijd voor u. Het inre-

gelen van de nieuwe organisatie legde 

van hoog tot laag een groot beslag op 

onze medewerkers. dat heeft u ge-

merkt. inmiddels zit de klus erop en zijn 

onze mensen weer gefocust op u en uw 

bedrijf. ook dat gaat u merken!

Innovatie en ontwikkeling

Het is ook onze ambitie om gezondere 

varkens met betere prestaties groot te 

brengen. voorop lopen op het gebied 

van innovatie is daarbij onontbeerlijk. 

U geeft aan dit erg belangrijk te vinden. 

daar zijn we blij om, want, zoals u heeft 

gemerkt, hebben we afgelopen zomer 

de nieuwe alpha milk en prestarter 

geïntroduceerd. nieuwe producten, 

ontstaan in ons innovatieteam waarin 

medewerkers uit de verschillende 

landen waar wij voer leveren, samen-

werken. op deze manier maken we snel 

sprongen voorwaarts en dit ziet u terug 

in uw stal. We blijven volop ontwikkelen 

in onze praktijkgerichte teams.

Vindt u dat bepaalde dingen beter kun-

nen? Laat het ons weten, via uw specialist 

of de klantenservice. 

service

U vond dat de bereikbaarheid van de klantenservice beter kon. daarom is de telefooncentrale aangepast.
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FarmConsult

de provincie kijkt steeds vaker mee
In toenemende mate stellen provin

cies regels op die de ontwikkelings

ruimte voor agrarische ondernemers 

beperken. de ‘Verordening ruimte’ 

van de provincie NoordBrabant met 

haar ‘Brabantse Zorgvuldigheidsscore 

Veehouderij’ (BZV) was de afgelopen 

tijd regelmatig in het nieuws. Maar ook 

andere provincies trekken de teugels 

strakker aan. 

Wie uitbreidingsplannen heeft, doet er 

goed aan om deze plannen te toetsen aan 

de provinciale regels. Want waar eerder 

volstaan kon worden met een bestem-

mingsplantoets, kijkt nu de provincie 

steeds vaker kritisch mee. de aanpak 

‘zorgvuldige veehouderij’ van de provin-

cie noord-Brabant is daar momenteel 

het bekendste voorbeeld van. veehou-

derijen die in Brabant willen uitbreiden, 

moeten ontwikkelingsruimte verdie-

nen door op verschillende onderdelen 

(gezondheid , dierenwelzijn en leefom-

geving) voldoende punten te scoren. 

onlangs hebben ook Zuid-Holland en 

gelderland hun beleid met betrekking tot 

veehouderijen aangepast. 

vooral intensieve veehouderijen krijgen 

met provinciale beperkingen te ma-

ken. Zo zijn o.a.  in groningen, drenthe, 

gelderland, noord- en Zuid-Holland 

en Zeeland nieuwe intensieve veehou-

derijbedrijven niet meer welkom. en 

uitbreiding mag alleen onder strenge 

voorwaarden. grondgebonden veehou-

derijen krijgen over het algemeen meer 

ontwikkelingsruimte. 

Heeft u nog geen Natuurbescher

mingswetvergunning? dan is het 

verstandig om na te gaan of u er één 

moet aanvragen. 

met de natuurbeschermingswet-

vergunning (nB-vergunning) mag 

ammoniak worden uitgestoten op 

beschermde natuurgebieden. 

agrarische ondernemers van wie het 

bedrijf bijvoorbeeld is gewijzigd of ge-

groeid, moeten al een nB-vergunning 

hebben. de provincie handhaaft hier 

ook op, soms op verzoek van derden. 

Wie voor financiering van zijn plannen 

bij de bank aanklopt, moet bijna altijd 

Wat kunt u doen?
natuurbeschermingswetvergunning

een geldige nB-vergunning kunnen 

overleggen. daarnaast is een nB-ver-

gunning van belang bij de uitbetaling van 

toeslagrechten. Hiervoor geldt namelijk 

als voorwaarde dat het bedrijf over de 

vereiste vergunningen beschikt. Heeft u 

deze niet, dan kunt u gekort worden op 

de uitbetaling van de toeslagrechten. 

Het kabinet wil begin 2015 de uitstoot 

van ammoniak gaan regelen via de  

Programmatische aanpak stikstof 

(Pas). de exacte invoeringsdatum daar-

van is nog onbekend . een belangrijk 

verschil met de huidige situatie is dat 

onder de Pas de aankoop van ammoniak 

in principe niet meer is toegestaan. 

U kunt er natuurlijk voor kiezen om 

straks van de Pas gebruik te maken. 

maar wilt u zelf de regie over uw 

bedrijfsontwikkeling blijven voeren, 

dan is het raadzaam om vóór de Pas 

een nB-vergunning aan te vragen. 

FarmConsult kan deze aanvraag voor 

u verzorgen.

MeeR iNfoRMaTie? 
BeL faRMCoNSULT 0573-288 989

FarmConsult helpt u graag bij vragen over uw nB-vergunning.
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nieuws & tips

Kostprijsleiderschap 
of krachtenbundeling?

Brok’nproat

Boeren met ambitie

0914n
L

Hoe ziet de varkenshouderij er uit in 

2020? Welke kansen en risico’s bieden 

collectieven en ketens en wat brengt de 

economie? Gaat u voor kostprijsleider

schap of krachtenbundeling? deze onder

werpen en meer komen aan bod tijdens 

het Boerderij event ‘Ondernemen in de 

varkenshouderij’ op 7 oktober a.s.

Het programma omvat een interactieve 

zaaldiscussie onder leiding van Felix 

rottenberg met als tafelgast o.a. ingrid 

Jansen (nvv) en inspirerende deelses-

sies met succesvolle ondernemers als 

Pigs innovation Tour 
Pigs innovation tour 2014/2015 is een 

project  voor en door varkenshouders. 

Pit gaat over innovatie en ondernemer-

schap, maar ook over trots, lef en leren 

van elkaar. Zeven varkenshouders vormen 

samen het Pigs innovation team. onder hen 

Bjorn roes en erik stegink, beide klant van 

ForFarmers Hendrix. samen met hun eigen 

teams zijn ze tot eind 2015 te volgen bij alles 

wat ze doen. Pit 2014/2015 is bedoeld om 

kennis en ervaring over innovatie en onder-

nemerschap uit te wisselen, om te inspire-

ren en van elkaar te leren. Pit is een project 

van innovatie in Bedrijf, dat mede wordt 

gefinancierd door de Uitvoeringsagenda 

duurzame veehouderij. daarnaast krijgen 

de zeven deelnemende ondernemers steun 

van partners uit het bedrijfsleven. Uiteraard 

kunnen Bjorn roes en erik stegink rekenen 

op de steun van ForFarmers Hendrix.

Paul reuling (reuling intervar) en Hans 

verhoeven (Keten duurzaam varkens-

vlees).

maak uw bedrijf klaar voor 2020 en 

laat u inspireren. meer informatie en 

aanmelden: www.forfarmershendrix.nl/

agenda

agenda
7 oktober
event: ondernemen in de varkenshouderij

13.00 – 21.30 uur, Burgers zoo, arnhem

21 t/m 23 oktober:
Bezoek ons op de Liv in Hardenberg, hal 3

11 t/m 14 november:
eurotier in Hannover (d), hal 16, stand a10

Vaker nieuws & tips?
meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.forfarmershendrix.nl/nieuwsbrief

CCM-analyse
Weet wat u voert! ook dit jaar kunt u uw 

CCm laten analyseren op droge stof, zetmeel,

eiwit en ruw vet (nat chemisch) en op 

mycotoxines (don/Zea). Kosten: € 57,50 

per monster. vraag uw specialist om meer 

informatie.


