Jaarbericht 2014

schakel in succes

Duurzaam waarde genereren voor haar leden

Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. is marktleider in Nederland en

Voorwoord
Theo Koekkoek, voorzitter Raad van Commissarissen

wereldwijd actief in productie en toelevering van producten en
diensten voor de voeding van dieren en de teelt van gewassen. Al
sinds 1892 wordt de coöperatieve oorsprong vertaald in voordeel
voor haar klanten en leden. Door de breedte aan internationale
activiteiten, kennis van de sector en innovatiekracht, ontwikkelt
Agrifirm vernieuwende producten en diensten die op het erf van
veehouders en telers voordeel opleveren.

Agrarische ondernemers zijn van vitaal belang voor de samenleving en van cruciaal belang
voor de wereldvoedselvoorziening. Ondernemende veehouders en telers zijn zich daarvan
bewust en spelen sinds jaar en dag in op maatschappelijke ontwikkelingen. Reeds vóór 1900
richtten boeren en tuinders de eerste coöperaties op. Daarmee stonden ze samen sterker in
bijvoorbeeld de aan- en verkoop van producten. De rol van de coöperaties is meegegroeid
met de ontwikkelingen in de markt en maatschappij. Daarbij zijn de belangen van de leden
bij Agrifirm doorslaggevend.

2

Agrifirm

Jaarbericht

Betrokken en trots
Kijkend naar het resultaat onder de streep haalde
Agrifirm in 2014 geen goed resultaat. Zo eerlijk moet
je zijn. Ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de markt van
de co-producten, vroegen om stevig ingrijpen. Dat is
gebeurd, met als gevolg pittige reserveringskosten.
Als bestuur en directie kiezen we ervoor die kosten in
één jaar te nemen. Dat is slikken, maar geeft ruimte
voor de komende jaren.
Voor die komende jaren staan de signalen in
de juiste stand. Verlaging van de kosten, scherp
werkkapitaalbeheer en efficiënt werken zijn de
afgelopen jaren belangrijke uitgangspunten geweest
en zullen dat blijven. Dit resulteerde in goede resultaten
bij de meeste van onze bedrijven. Nu de uitdaging om
alle onderdelen binnen onze coöperatie die verdere
slag te laten maken. De resultaten van die omslag zien
we: groei in de markt en betere resultaten.
Tegelijk staan we ook bewust in de wereld die
vraagt om een bredere blik dan alleen de financiële
resultaten. Agrifirm moet daar op een realistische
manier zijn voortrekkersrol pakken. Bij alles wat we
doen blijft het resultaat op uw bedrijf voorop staan.
We mogen trots zijn op de producten vanuit de

land- en tuinbouw. Daarvan staat u aan de basis.
Agrifirm mag en kan daaraan meewerken met de
beste producten en zeer betrokken medewerkers.
Die trots stralen we uit in onze reclame-uitingen.
Dit jaarbericht toont u de financiële resultaten
in combinatie met de prachtige producten van
veehouders en telers.
Namens bestuur, directie en medewerkers wens ik
u veel leesplezier, maar bovenal veel succes op uw
bedrijf, bij uw rol in de wording van deze topproducten.
Theo Koekkoek, voorzitter
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Group BV

Mengvoer

Akker- en
tuinbouw

Agrifirm Feed
Nederland

Agrifirm Plant
Nederland

BV Oldambt

Agrifirm Plant
Deutschland

Agrifirm Belgium

Kennis & Innovatie cluster
AIC, NutriControl, Agrifirm Exlan, Schothorst*

Co-producten

Specialiteiten

Servicebedrijven

Deelnemingen

Agrifirm
Co-products
(Bonda)

Nuscience
Group

Agrimec (51%)

Plukon

Agrifirm Winkel BV
Agri Retail

Agrifirm Feed
Deutschland
Agrifirm
Magyarország
Agrifirm Polska
Colofon

Sto Posto*

Dit is een uitgave van Agrifirm Redactie Communicatie Agrifirm Fotografie Agrifirm, Marnix Klooster Ontwerp Made in May
Opmaak DTP & Vormgeving Agrifirm Drukwerk Bek Uitgave maart 2015

4

Agrifirm

Jaarbericht

*Minderheidsbelang

5

Verslag van de hoofddirectie
Aanscherping strategie in 2014 schept kansen voor groei
De strategie van de Agrifirm is in 2014 aangescherpt. Meer dan voorheen ligt de nadruk
op de kernactiviteiten binnen de vier divisies Mengvoer, Akker- en tuinbouw, Co-producten
en Specialiteiten. De focus op de kernactiviteiten maakt het mogelijk in 2015 en de
jaren die volgen te groeien in deze divisies, binnen Nederland, Europa en in de divisie
Specialiteiten ook wereldwijd.

De herijking van de strategie maakte meerdere
aanpassingen in de organisatie van Agrifirm nodig. Deze
incidentele kosten veroorzaken dat het netto resultaat
over 2014 op een laag niveau uitkomt. Het operationele
resultaat en de sterke vermogenspositie van Agrifirm,
maakte het mogelijk om het Ledenvoordeel 2014, dat
leden opbouwen over hun omzet bij Agrifirm Feed,
Agrifirm Plant en deels Agrifirm Co-producten, te
verhogen van 0,50% vorig jaar naar 0,65% dit jaar. De
ledenraad stemde in december 2014 unaniem in met
dit voorstel. Samen met de Ledenkorting keert Agrifirm
€ 14 miljoen uit aan haar leden.
Onderdeel van de nieuwe strategie is de scherpere
positionering van Agrifirm. De campagne ‘Mede
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De ledenbedrijven Agrifirm Feed en Agrifirm Plant
wisten beide het marktaandeel te vergroten. Enerzijds
door het werven van nieuwe klanten, maar ook door
realisatie van een hogere afzet bij (deel)klanten. Agrifirm
Plant profiteerde ook van het lange groeiseizoen dat
2014 kenmerkte. In de veehouderij is de financiële
ruimte op varkens- en legpluimveebedrijven minimaal

door aanhoudend lage prijzen voor vlees en eieren.
In de plantaardige sectoren staan de inkomens in de
bloembollen al langer onder druk, terwijl de prijzen in
de fruitteelt zich, mede door internationale spanningen,
dramatisch ontwikkelden.
Toch wisten beide bedrijven goede financiële
resultaten te boeken. Agrifirm Plant presteerde beter

mogelijk maken’ is daarvoor opgezet en uitgerold.
In Nederland rijden ondertussen meer dan 100
vrachtauto’s voorzien met afbeeldingen van de
kwaliteitsproducten uit de land- en tuinbouw. Ook
in België, Polen en Hongarije werd deze campagne
succesvol geïntroduceerd. Tijdens EuroTier 2014, de
grootste veehouderijbeurs van Europa gehouden in
Hannover, kreeg deze campagne veel waardering van
de bezoekers.
Agrifirm kreeg ook waardering in een onafhankelijk
onderzoek naar de aantrekkelijkheid van bedrijven
op de arbeidsmarkt. Onder studenten bleek Agrifirm
de meest aantrekkelijke organisatie in de sector
te zijn waar men na de studie aan het werk zou
willen gaan.
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de noodzakelijke voorzieningen getroffen.
BV Oldambt, de drogerij-activiteiten binnen Agrifirm, is
in 2014 opgenomen in de Europese mengvoerdivisie.
Het bedrijf kende een prima jaar. Het kon, dankzij de
hoge gras- en luzerneopbrengsten, veel drogen en wist
daarmee een goed financieel resultaat te boeken.

dan vorig jaar. Het resultaat van Agrifirm Feed kwam
aan het einde van het jaar onder druk te staan door
de gevolgen van het uitbreken van vogelgriep. Dat
bracht hoge kosten met zich mee door aanpassingen
in logistiek, productie en bedrijfshygiëne.
Hoewel de financiële resultaten bevredigend waren, is
in de nazomer van 2014 een aanpassing doorgevoerd
in de leiding van Agrifirm Feed. Verschil van inzicht
over de wijze waarop de strategie moest worden
doorgevoerd, lag aan dit besluit ten grondslag.
Agrifirm staat voor innovatie. Dit heeft geresulteerd in
diverse productinnovaties die Agrifirm Plant en Agrifirm
Feed introduceerden voor klanten. In de aanpak
Ruwvoer Totaal blijkt de kracht van de synergie tussen
de bedrijven. Samen met Agrifirm Exlan ontwikkelden
de bedrijven een aanpak voor de huidige mineralen
problematiek op veehouderijbedrijven. Een hogere
gewasopbrengst is daarbij een uitgangspunt en
daarvoor levert Agrifirm Plant veel kennis.
Om de mest- en mineralenproblematiek te helpen
oplossen, is Agrifirm ook één van de trekkers in het
Mestinvesteringsfonds. In 2014 werden daarin drie
projecten goedgekeurd.
Binnen de Feed Europa bedrijven genereerden de
bedrijven in Polen, Hongarije, Servië en België een
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positief operationeel resultaat. In Polen en Hongarije
was sprake van incidentele debiteurenproblemen. Dat
leidde tot het treffen van aanvullende voorzieningen.
In België kent Agrifirm een afnemend aantal
pluimveehouders met eiercontracten. Door lage
eierprijzen en relatief hoge voerprijzen werd daarop
in 2014 verlies geleden door Agrifirm Belgium. Aan het
eind van 2014 verbeterde die situatie. In de strategie is
vastgelegd dat deze contracten worden afgebouwd
en zal Agrifirm Belgium alleen nog produceren voor de
vrije voermarkt.
Agrifirm Deutschland is per 1 januari 2015 gesplitst in een
Feed-bedrijf en een Plant-bedrijf. Daarvoor is de organisatie
opnieuw ingericht zodat beter kan worden gestuurd op
kosten en opbrengsten. Voor deze reorganisatie werden

Nuscience, wereldwijd actief in speciaalvoeders, kende
een goed jaar. Het positieve resultaat kwam tot stand
door een bijdrage vanuit alle activiteiten, inclusief
de acquisities van de laatste jaren. Daarmee staat het
bedrijf zeer stevig en kan het, mede op basis van enkele
forse investeringen in productielocaties in België
en China, de komende jaren sterk doorgroeien. In
Novi-Mix (Servië) is dit jaar het belang uitgebreid van
51% naar 100%.
Binnen de divisie Co-producten moest in 2014
hard worden ingegrepen. Sterk veranderende
marktomstandigheden lagen hieraan ten grondslag.
Belangrijkste oorzaak ligt in het gewijzigde prijsbeleid
van de aanbieders van droge en natte bijproducten,
waardoor deze producten prijstechnisch moeilijker te
verkopen zijn aan de veehouderijbedrijven. Tevens is
sprake van het aanbieden van deze producten in een
zogeheten tenderverkoop, wat prijsopdrijvend werkt.
De veranderende situatie leidde tot verkoop van de

activiteiten van James & Son in het Verenigd Koninkrijk.
Ook de activiteiten in Duitsland zijn beëindigd. De hele
organisatie is fors afgeslankt om kostenbesparingen te
realiseren. In Frankrijk, Roemenië en Bulgarije werden
bevredigende resultaten geboekt. Nu de markt zich
wat lijkt te stabiliseren, dan wel te normaliseren, staat
de organisatie klaar om in 2015 betere resultaten te
behalen. Een nauwe samenwerking met de Feedbedrijven helpt hierbij als het gaat om een doelgerichte
klantbenadering.
Het adviesbureau Agrifirm Exlan maakt, samen met
het Agrifirm Innovatie Center en het laboratorium
NutriControl, deel uit van het nieuw gevormde Kennis &
Innovatie cluster. Een combinatie die garant staat voor
innovatie en kennisontwikkeling. Zowel Agrifirm Exlan
als NutriControl behaalden een positief resultaat.
Binnen Agrimec, het bedrijf waar Abemec onderdeel
van is, loopt de samenwerking met BayWa uitstekend.
Dit levert op meerdere terreinen, waaronder verkoop
van onderdelen en tweedehands tractoren, voordeel
op. Toch stond het resultaat onder druk vanwege
de terughoudendheid van de ondernemers bij het
investeren in tractoren en werktuigen. Druk op de
boereninkomens ligt aan deze terughoudendheid ten
grondslag.
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Agri Retail is in 2014 een 100% dochter van Agrifirm
geworden. In deze verwerving is vastgelegd dat
Welkoop als enige formule zal worden gebruikt.
Dat geeft ruimte om een eenduidige strategie te
ontwikkelen voor een krachtig Welkoop-merk met
bijhorende winkels. Zowel Agri Retail als Agrifirm Winkel
BV wisten een goed financieel resultaat neer te zetten.
De deelneming in Holland Malt is in 2014 verkocht
aan Bavaria. Het afstoten van minderheidsbelangen is
opgenomen in het Strategisch Plan. Door de vorming
van Holland Malt is een belangrijke doelstelling voor
de graantelers gerealiseerd, namelijk het creëren van
duurzame afzet voor brouwgerst en het realiseren van
extra graanopslag. Holland Malt kende echter een laag
rendement. Op de verkoop van Holland Malt is een
boekverlies geleden. Echter, het kapitaal dat vrij kwam,
kan ingezet worden voor behalen van een hoger
rendement in de groeiende kernactiviteiten. De overige
deelnemingen realiseerden een goed resultaat.

verdere verbetering van de bedrijfsuitoefening. Als
internationale organisatie wil Agrifirm dé werkgever
in de sector zijn. Hiertoe zal de ingezette lijn om een
professionele toonaangevende organisatie te willen
zijn voor haar medewerkers, worden voortgezet. De
volatiliteit in de sector, maakt dat resultaten van onze
afnemers en dus ook die van Agrifirm, onder druk
staan. Fluctuerende grondstofprijzen alsook fluctuaties
in de opbrengstprijzen voor onze afnemers, tezamen
met een veranderde wereldmarkt waar vraag en
aanbod verschuiven, vragen continue aandacht en snel
reageren. Mede gezien de sterke financiële positie ziet
Agrifirm het jaar 2015 positief tegemoet.
De missie van Agrifirm is helder: Duurzaam waarde
genereren voor haar leden. Het versterken van de
ondernemingen van onze klanten en leden heeft
topprioriteit. Agrifirm zet zich in voor hun succes! Dit
succes wordt mede mogelijk gemaakt door Agrifirm!

DE BESTE
PRODUCTEN
mede
mogelijk
gemaakt door
onze veehouders
en telers

De hoofddirectie spreekt haar waardering en dank
Voor Agrifirm was 2014 een overgangsjaar, waarin
de strategie werd aangescherpt en de nodige
aanpassingen daarvoor werden doorgevoerd. Dat
leidde tot aanzienlijke incidentele lasten, die het netto
resultaat, sterk drukten. Operationeel draaide Agrifirm
goed! De solvabiliteit en liquiditeit hebben zich
wederom positief ontwikkeld. Agrifirm heeft een sterke
balans, mede door de maatregelen die zijn genomen
ter reducering van het werkkapitaal en de focus op de
core business.
Hiermee staat Agrifirm klaar voor een ambitieus
2015. Een jaar waarin groei te zien zal zijn, in zowel
bedrijfsactiviteiten alsmede in winstgevendheid. Dit
zal onder andere gerealiseerd gaan worden door
blijvende aandacht voor investeringen in kwaliteit,
stabiliteit en medewerkers. De investeringen in de
bedrijven zullen met name toezien op efficiëntie en

uit aan alle Agrifirm-medewerkers voor de geleverde
prestatie in het dynamische jaar 2014.
Apeldoorn, 2 maart 2015
Hoofddirectie Agrifirm Group BV
A. Loman, Voorzitter (CEO)
J.G.J. Vessies, Financieel directeur (CFO)
J. Helsen, Operationeel directeur (COO)

WIJ ZIJN TROTS

Wij van Agrifirm zijn trots op onze veehouders en telers die elke dag de
mooiste producten maken. Producten waar dagelijks miljoenen mensen in
binnen- en buitenland van genieten. Producten die wij als Agrifirm met onze
expertise en innovaties mede mogelijk maken. Beleef het verhaal achter deze
mooie producten op www.medemogelijkmaken.com
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Kerncijfers

(alle bedragen zijn in miljoenen euro’s tenzij anders vermeld)

2014

2014

2013

Omzet en resultaat		

Ledenuitkeringen		

Netto-omzet

2.359

2.532

Ledenvoordeel / Ledenkorting

Operationeel bedrijfsresultaat (exclusief bijzondere lasten)

26,9

33,3

Operationeel bedrijfsresultaat als % van de omzet

1,1%

1,3%

Bijzondere lasten

-11,7

-

Bedrijfsresultaat

15,2

33,3

Netto resultaat

3,1

20,4

14,0

12,8

Personeel		
Aantal medewerkers ultimo jaar (in FTE)

2.999

2.956

Afzet (x 1.000 ton)		
Mengvoeders

4.248

4.109

Netto activa		

Co-producten

2.371

2.508

Vaste activa

366,1

Premixen & concentraten

461

442

7.080

7.059

612

688

430

377

Totaal plantaardig

1.042

1.065

Totaal afzetvolume

8.122

8.124

131,7

119,8

331,5

Netto werkkapitaal

116,8

146,0

Totaal diervoeding

Totaal netto activa

448,3

512,1

Granen, aardappelen, uien en peen

Kunstmeststoffen
		
Groepsvermogen in % van totaal vermogen

51,6%

48,6%

Kasstroom		
Kasstroom uit operationele activiteiten
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60,9

Gewasbeschermingsmiddelen

110,8
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Loei
lekkere
melk

nieuw duurzaamheidsbeleid

mede
mogelijk
gemaakt
door onze
veehouders

Zes pijlers voor meer impact
Het Agrifirm-beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen volgt uit het
bedrijfsprincipe ‘Werken aan Morgen’. Kern van de aanpak is het verbinden van Agrifirm
met de omgeving waarin onze klanten en wij opereren. Zes pijlers vormen de basis van
verduurzaming in de dagelijkse praktijk van Agrifirm.

Verantwoorde
grondstoffen

Efficiënt gebruik
grondstoffen

Efficiënte
productie
en logistiek

Gezonde planten
en dieren voor
gezonde mensen

Duurzaam
consumentenaanbod

Medewerkers,
de basis
voor succes

Het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm bestaat uit zes pijlers. Elke pijler staat voor een schakel in de keten waar Agrifirm impact heeft.
Voorbeelden uit 2014 laten zien hoe we hier actief aan werken.

Duurzaamheidsbeleid Agrifirm aangescherpt
In 2050 leven naar verwachting ruim 9 miljard mensen
op de aarde. Door de stijgende welvaart consumeren
mensen meer voedsel en zal de druk op schaarse
grondstoffen, water en natuur toenemen. De landbouw

Een heerlijk, koel en romig glas melk. Daar zijn onze veehouders trots op. Zo
ook de familie Oudshoorn. Wij zijn trots dat ondernemers zoals de familie
Oudshoorn klant zijn bij Agrifirm. Met behulp van onze expertise maken zij
elke dag een lekker en betaalbaar glas melk mede mogelijk. Wilt u meer
weten? Neem dan een kijkje op het melkveebedrijf van de familie Oudshoorn
via: www.medemogelijkmaken.com
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staat voor de uitdaging om op efficiënte en duurzame
wijze voldoende en gezond voedsel te produceren.
‘Werken aan Morgen’ staat daarom niet voor niets
centraal in het werk van Agrifirm.

schakel in succes
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Om succesvol te blijven opereren en nog meer impact
te realiseren, heeft Agrifirm het duurzaamheidsbeleid
vanaf 2015 aangescherpt van vijf naar zes pijlers. Zes pijlers
bevatten alle schakels van de keten waar Agrifirm impact
kan realiseren; van de teelt van grondstoffen tot het
voedsel op uw bord. Ook binnen onze eigen onderneming
boeken we continu verbeteringen, zoals bijvoorbeeld het
terugdringen van het energieverbruik per ton mengvoer
of het nog efficiënter plannen van transport.

We spelen zo in op de wensen van onze leden en de
maatschappij. Dit verscherpt onze focus en draagt
bij aan innovaties in de keten én op het boerenerf.
Zo ontplooit Agrifirm commerciële kansen voor
nieuwe producten en diensten die bijdragen aan een
duurzame voedselvoorziening. Dit levert winst op voor
u, het milieu en Agrifirm.

In dit Jaarbericht over 2014 presenteren wij u enkele actuele voorbeelden van innovaties,
producten en ontwikkelingen die vorig jaar de revue zijn gepasseerd en goed aansluiten bij
het duurzaamheidsbeleid. Jaarlijks rapporteren wij in het maatschappelijk jaarverslag op
een flink aantal internationaal geaccepteerde prestatie-indicatoren hoe Agrifirm door de
jaren heen scoort. Het maatschappelijk jaarverslag over 2014 vindt u in juni op onze website.

Verantwoorde
grondstoffen

Verantwoorde grondstoffen
Duurzaam produceren start bij de inkoop van verantwoorde grondstoffen. Het verwerken
van co-producten uit de productie van suiker, bier of brood in onze producten is hier een
goed voorbeeld van. Bonda, onderdeel van Agrifirm Co-Products, verwerkt zelfs chocolade,
koekjes en andere etenswaren die niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen voor humane
voeding. Een echte win-win situatie dus. Maar ook de bijdrage van Agrifirm aan het
verantwoord inkopen van grondstoffen is hier belangrijk. Denk daarbij aan de afspraken
met ketenpartijen en het Nevedi convenant om het inkopen en gebruik van verantwoorde
soja te stimuleren. Agrifirm Plant realiseert haar impact onder andere door organische
meststoffen en compost goed beschikbaar te maken voor telers.

Efficiënt gebruik van grondstoffen
Efficiënt produceren is minder belastend voor het milieu. Efficiënt gebruik van
grondstoffen zorgt er voor dat er meer met minder gemaakt kan worden. Agrifirm
investeert daarom in onderzoek naar het ontwikkelen van productinnovaties, die onze
leden helpen om een hogere productie met minder voer, minder meststoffen of minder
gewasbeschermingsmiddelen te realiseren. Daarnaast stimuleren we actief mestverwerking,
zodat waardevolle componenten uit organische mest optimaal benut kunnen worden.
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Efficiënt gebruik
grondstoffen

Efficiënte
productie
en logistiek

Efficiënte productie en logistiek
Agrifirm wil het energieverbruik structureel verlagen. Het efficiënt verwerken van
grondstoffen en een slimme logistiek staan hoog op de agenda van Agrifirm. Energiezuinige
logistiek en efficiënte productie leveren winst op voor het milieu, Agrifirm én onze leden en
klanten. Agrifirm Feed heeft met ingang van 1 januari 2014 het transport van diervoeders
naar klanten uitbesteed. Dit is een goed voorbeeld van hoe transport naar klanten nog
optimaler wordt ingepland.

Gezonde planten en dieren voor gezonde mensen
Wanneer de natuurlijke weerbaarheid van planten en dieren hoog is, zijn er minder
hulpmiddelen zoals gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen nodig. Dit
levert winst op voor planten, dieren, het milieu én de portemonnee van de ondernemer.
Een goed voorbeeld van een ontwikkeling die een grote impact had op diergezondheid
zijn de voerconcepten Vigor en PensEfficiënt. Uiteindelijk dragen gezonde planten en
dieren natuurlijk ook bij aan een verbeterde gezondheid van mensen.

Gezonde planten
en dieren voor
gezonde mensen

Duurzaam innoveren
“Een sterk duurzaamheidsbeleid draagt bij aan het verbinden met de omgeving waarin Agrifirm
en onze leden en klanten opereren. Dit is een dynamische en snel veranderende omgeving.
Het ontwikkelen van duurzame en innovatieve oplossingen verzekert groei en continuïteit van
boerenbedrijven en Agrifirm. Uitgangspunt hierin is dat duurzaamheid en innovatie financieel
rendabel moeten zijn. Heel vaak gaat dit samen. Efficiënte producten leveren bijvoorbeeld winst
op voor het milieu én de ondernemer. Om nieuwe initiatieven te blijven ontplooien en rendement
voor ondernemers te verbeteren, hebben we ons duurzaamheidsbeleid aangescherpt. De zes
pijlers van het nieuwe beleid zijn gericht op de impact die leden, klanten en Agrifirm in de keten
kunnen realiseren. Op die manier benutten we onze positie in de keten op z’n sterkst.”
Ruud Tijssens
Directeur Corporate Affairs, R&D en CSR
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Bijdragen aan een duurzaam consumentenaanbod
We vinden het belangrijk dat consumenten de keuze voor verantwoorde producten
hebben. Daarom ondersteunen we bijvoorbeeld veehouders in het optimaliseren van
weidegang met het WeideKompas. Zo dragen we bij aan zuivel van koeien die in de weide
grazen. Ook hebben we onlangs samen met partners in de keten, een actieplan uitgewerkt
voor brouwgerst uit duurzame teelten. De groeiende vraag naar lokale grondstoffen was
voor Agrifirm onderzoeksbedrijf Laverdonk aanleiding om te onderzoeken of het mogelijk
is om vleeskuikenvoer te ontwikkelen met alleen Europese grondstoffen en eenzelfde
rendement.

Duurzaam
consumentenaanbod

Medewerkers, de basis voor succes
Voor een succesvolle onderneming zijn deskundige, gemotiveerde medewerkers
onmisbaar. Agrifirm creëert daarvoor een stimulerende en inspirerende omgeving en
investeert in goede arbeidsvoorwaarden en opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
Performance management staat centraal in het HR-beleid. Het ‘leadership’ programma
versterkt het management.
Medewerkers,
de basis
voor succes

Minder input, meer rendement
“Met het duurzaamheidsbeleid geven we ons bedrijfsprincipe ‘Werken aan Morgen’ handen en
voeten. We willen met minder input meer rendement op het boerenerf brengen. Daarom hebben
we in ons aangescherpte beleid heldere doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen
vertalen we naar de werkvloer bij Agrifirm. Op die manier integreren we duurzaamheid in onze
bedrijfsprocessen en verbeteren we onze bedrijfsvoering. Dit zie je ook terug in dit Jaarbericht
waarbij we onze leden en klanten informeren over de resultaten in 2014, op zowel duurzaamheid
als financieel vlak. Ik ben er van overtuigd dat we, door duurzaamheid een centrale plek te geven,
onze marktpositie versterken en bijdragen aan een goede toekomst voor ons allemaal.”
Ton Loman
Voorzitter hoofddirectie Agrifirm Group
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Campagne “Mede mogelijk maken”
De Nederlandse veehouderij en akker- en tuinbouw
is mondiaal toonaangevend op het gebied van
productiviteit, efficiëntie en zeker ook duurzaamheid.
Vanuit het buitenland zien we dan ook veel interesse
en waardering voor de Nederlandse manier van
boeren. Daar mogen we als sector trots op zijn. Met
de campagne ‘Mede mogelijk maken’ willen we
onze trots op de agrarische sector en de prachtige
kwaliteitsproducten die veehouders en telers

DE BESTE
PRODUC TEN
mede
mogelijk
gemaakt door
onze veehouders
en telers

WIJ ZIJN TROTS

telers die elke dag de mooiste producten maken.
Wij van Agrifirm zijn trots op onze veehouders en
en buitenland van genieten. Producten die wij
Producten waar dagelijks miljoenen mensen in binnenmogelijk maken. Beleef het verhaal achter deze
als Agrifirm met onze expertise en innovaties mede
ijkmaken.com
mooie producten op www.medemogel

produceren, delen met een breed publiek. En daarmee
een positieve bijdrage leveren aan het imago van de
agrarische sector. Zowel vanuit klanten als vanuit
andere stakeholders is erg positief gereageerd op
deze aanpak.
Door de eindproducten van onze leden en klanten op
het mooist in beeld te brengen, laten we zien dat we als
sector en maatschappij met recht trots mogen zijn op
de land- en tuinbouw in Nederland. Op internet is het
verhaal achter deze producten via een achttal video’s
op een eerlijke en transparante wijze in beeld gebracht.
In 2014 werden ruim 100 vrachtwagens bestickerd
met foto’s van gerechten die gemaakt kunnen worden
met de producten van onze veehouders en telers.
Daarnaast stonden er artikelen en advertenties in
zowel vakbladen als Nieuwe Oogst, maar ook in een
Agri-food bijlage van de Telegraaf en de regionale
dagbladen. De campagne laat zien hoe Nederlandse
agrarische ondernemers dagelijks bijdragen aan een
hoogwaardig ‘Duurzaam consumentenaanbod’.

schakel in succes
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Nederlandse soja in 2014: van boon tot bek
van de koe
In de winter van 2014 namen drie Nederlandse
melkveehouders het voortouw in een proef met het
voeren van in Nederland geteelde soja. De soja is
afgelopen zomer geteeld door Nederlandse telers in
het kader van een al langer lopend initiatief van Agrifirm
Plant. Agrifirm Plant levert zaadgoed, teeltbegeleiding
en verzorgt de afzet.

Sojateelt in
Nederland

Verantwoorde
grondstoffen

2012
0 Telers
0 hectare
2013
11 Telers
35 hectare
2014
35 Telers
110 hectare

De drie melkveehouders hebben verschillende
redenen om mee te doen aan de proef. Corné Ansems,
melkveehouder met eigen kaasboerderij Ruurhoeve,
vindt het belangrijk om precies te weten wat dieren
te eten krijgen en waar het eten vandaan komt. Zijn
collega Erik van Oosterhout, zelfkazer in Made (NB),
streeft naar grondgebondenheid en duurzaamheid
met weinig voedselkilometers. Melkveehouder Arco
Westeneng in Deil (Gld), doet mee in samenspraak met
zijn afnemer Bel Leerdammer.
De proef werd door Agrifirm Feed geïnitieerd en
sluit aan bij de beleidspijler ‘Bijdragen aan duurzaam
consumentenaanbod’ van het duurzaamheidsbeleid
van Agrifirm. Natuurlijk is het areaal soja in Nederland
nog klein en liggen de eerste kansen in specifieke
nichemarkten en in de humane voeding. Aan
verduurzaming van de reguliere stroom sojaschroot
uit Zuid-Amerika is hard gewerkt met als resultaat
dat we sectorbreed in Nederland vanaf 2015
uitsluitend verantwoord geteelde soja verwerken.
Deze soja voldoet aan een aantal criteria op
gebied van natuurbehoud, biodiversiteit, goede
landbouwpraktijken, goede arbeidsomstandigheden
en respect voor lokale landrechten.

Biologische grondontsmetting van aaltjes
In het najaar van 2014 is Agrifirm Plant samen met een
aantal partijen (PPO-AGV, Thatchtec, BLGG, SoilCares
Research en LTO) en met steun van het Ministerie

Gezonde planten
en dieren voor
gezonde mensen

Gezonde planten
en dieren voor
gezonde mensen

Onderzoek “All European Feed” for Broilers
Op proefbedrijf Laverdonk onderzocht Agrifirm de
consequenties van het voeren van vleeskuikens met
alleen Europese grondstoffen. Voor eiwithoudende
grondstoffen is Europa niet zelfvoorzienend. Momenteel worden eiwitten vanuit het zuidelijk halfrond
geïmporteerd en in de zomer aangevuld met eiwit van
het noordelijk halfrond.
Tijdens voedingskundige optimalisaties bleek het nog
niet mogelijk om met het beschikbare grondstofpakket
voer samen te stellen met de optimale nutritionele
samenstelling. Niet alle aminozuren bleken tot het
gewenste niveau aangevuld te kunnen worden.
Vervolgens is het beste alternatief geoptimaliseerd
en zijn de effecten daarvan onderzocht op groei en
productie van vleeskuikens. De voerwinst die voor dit
scenario per kuiken overblijft bleek in de proef ongeveer
30 procent lager te zijn, een reductie van €0,22.
Agrifirm wil door het uitvoeren van proeven en
stimuleren van onderzoek naar mogelijkheden van
eiwitgewassen in Europa, een gesprekspartner zijn
voor ketenpartijen, en hiermee bijdragen aan een
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van Economische zaken, onderzoek gestart naar een
nieuwe biologische methode van grondontsmetten.
Deze nieuwe en unieke manier van grondbehandeling
(‘Bodem Resetten’) speelt in op het vraagstuk van het
gebruik van het reguliere middel Monam, waarvan het
gebruik alleen nog onder hele strikte voorwaarden is
toegestaan. ‘Bodem Resetten’ kan een milieuvriendelijk
en voor omwonenden veilig alternatief bieden voor
het gebruik van Monam. Dit project is dan ook een
typisch voorbeeld van een ontwikkeling die onder de
duurzaamheidspijler ‘Gezonde planten, voor gezonde
mensen’ valt.

Voerwinst: € –0,22

‘Duurzaam consumentenaanbod’. Zoals uit de proef
van het Agrifirm Innovation Center blijkt, is het nog een
hele uitdaging om hiervoor solide verdienmodellen
te ontwikkelen. Modellen die het aantrekkelijk maken
voor industrie én voor onze veehouders om stappen
te zetten.
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Precisiebemesting met Veris scan
De Veris scan die Agrifirm Plant samen met Agrometius
heeft ontwikkeld, is een innovatieve machine die
verschillende bodemeigenschappen nauwkeurig in
kaart brengt. De apparatuur en sensoren verrichten
metingen terwijl de machine over een perceel rijdt.
Zo worden de zuurgraad, het organische stof gehalte,
de elektrische geleidbaarheid en de hoogte van het
perceel in kaart gebracht. Gekoppeld aan de GPS
en boordcomputer in de tractor legt het de juiste
coördinaten vast en vertaalt dit zich in perceelkaarten,
waarin de variatie van de metingen is te zien.

Op basis hiervan maakt Agrifirm Plant een taakkaart,
met daarin een strooiadvies voor kalk of bemesting voor
het perceel. Dit advies helpt telers om bijvoorbeeld
zeer precies te kunnen bemesten. Met als resultaat: een
homogener perceel en meer rendement. Meer met
minder. De bodemkennis en het toepassen daarvan in
de bedrijfsvoering van klanten past daarom perfect in
de pijler ‘Efficiënt gebruik van grondstoffen’.

Efficiënt gebruik
grondstoffen

Begin vorig jaar lanceerde Agrifirm Feed op basis van
onderzoeken op de researchfarm Laverdonk van het
Agrifirm Innovation Center een zeer innovatief concept:
Line-Up. Een nieuw vleespluimveeconcept, waarbij
hennen en hanen gescheiden worden gehuisvest en
speciale hanen- en hennenvoeders krijgen. Op deze
manier wordt optimaal ingespeeld op de specifieke
behoefte van hennen en hanen. Dit zorgt bij de hennen
voor een betere nutriëntbenutting. Ook is hierdoor
een lagere water/voer-verhouding mogelijk. Hiermee
worden ook op het vlak van duurzaamheid twee
successen behaald: een betere voerefficiëntie (meer met
minder) en minder voetzoollaesies door droger strooisel.
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Line-up is een typisch voorbeeld van een innovatie die
zorgt voor ‘Gezonde dieren, voor gezonde mensen’.
Verbetering in Voetzoollaesiescore bij hennen
120
Voetzoollaesiescore hennen
Index standaard voer = 100

Line-Up: gescheiden huisvesting en voer voor
hennen en hanen

Ruwvoer Totaal
Ruwvoer is de basis voor melkproductie. Door het
wegvallen van het melkquotum per 2015 wordt een
stijging verwacht van de melkproductie in Nederland.
Daardoor wordt het een nog grotere uitdaging voor
de groeiende bedrijven om optimaal om te gaan met
beschikbare mineralen en land. Het verhogen van
ruwvoeropbrengst per hectare in kwantiteit en kwaliteit
is daarom erg belangrijk voor melkveehouders. Met
Ruwvoer Totaal combineren we alle kennis die we bij
Agrifirm Exlan, Agrifirm Feed en Agrifirm Plant in huis
hebben. Agrifirm is daarmee het enige Nederlandse
bedrijf dat kennis van bodem, plant én veehouderij zo
dicht bij elkaar brengt. Een combinatie waarmee voor de
klanten steeds meer synergie wordt gecreëerd. Factoren
als regelgeving, bodem, bemesting, gewas, oogst en
voeding van de koe stemmen we optimaal op elkaar af.

Duurzame gerstketen
Door het succes hebben Agrifirm Plant, Holland Malt
en Heineken besloten het ketenproject 'Brouwgerst
uit duurzame teelt in Nederland' met drie jaar te
verlengen. Op dit moment is 10 procent van de totale
brouwgerstinname van Agrifirm Plant afkomstig van
Veldleeuwerik telers. De doelstelling is om de komende
drie jaar het tonnage duurzaam geteelde brouwgerst te
verhogen van 10.000 naar 15.000 ton, met als eindambitie

voor 2020 zelfs 50.000 ton. De projectpartners willen de
inzaai van bloemrijke akkerranden stimuleren en stellen
daarom aan de deelnemers gratis zaad ter beschikking.
Dit ter bevordering van de biodiversiteit en van het imago
van de teler maar ook van de andere schakels in de keten.
'Het project 'brouwgerst uit duurzame teelt in
Nederland, sluit zeer goed aan bij de beleidspijler
'Duurzaam consumentenaanbod'

110
100

Verwachte tonnage duurzaam geteelde brouwgerst in 2020
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Verkozen tot beste werkgever van 2014
Agrifirm is volgens studenten van vier hogescholen
en twee universiteiten de Beste Werkgever 2014
in de agrarische sector. Aan het onderzoek deden
200 studenten mee van Van Hall Larenstein, HAS
Hogeschool, CAH Dronten, Stoas Wageningen,
Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht.
Aan de deelnemers is gevraagd maximaal twee
ondernemingen op te noemen waar zij graag zouden
willen gaan werken na afstuderen. Het betrof een open
vraag zodat de deelnemers niet beïnvloed werden
in hun keuze. Agrifirm werd het vaakst genoemd en
kwam als beste werkgever naar voren. Op donderdag
25 september hebben we de V-focus oorkonde met
veel trots in ontvangst genomen. Dit onderstreept dat
we gewaardeerd worden om onze activiteiten in de
pijler ‘Medewerkers, de basis voor succes’.

Studietoer Keniase Zuivelcoöperaties
In het voorjaar van 2014 bezocht een groep van dertien
vertegenwoordigers van Keniase zuivelcoöperaties
het hoofdkantoor van Agrifirm. Zij waren op initiatief
van ontwikkelingsorganisatie Agriterra uitgenodigd
voor een studietour door Nederland. Naast facts
en figures over de Nederlandse zuivelsector en de
bijdrage van Agrifirm in dit geheel, werd stilgestaan
bij de missies die medewerkers van Agrifirm Feed in
opdracht van Agriterra aflegden om de ontwikkeling

Medewerkers,
de basis
voor succes

Efficiënte eindfase varkens dankzij Robustior
Robustior is gebaseerd op een nieuw grondstofwaarderingssysteem dat is aangepast aan het gewicht
van het dier in de eindfase, namelijk vleesvarkens
zwaarder dan 75 kg. Zware vleesvarkens kunnen meer
energie genereren uit ruwe celstofrijke grondstoffen
dan tot nu toe werd verondersteld. Hierdoor is de ranking van de grondstoffen anders dan gebruikelijk.

Het resultaat: behoud van prestaties met een hogere
voerwinst. Daarbij zorgt het voeren van Robustior voor
een verbetering van de karkaskwaliteit wat nog een
extra positieve bijdrage levert.
Robustior is dus goed voor de economische
duurzaamheid. Er zijn al veel klanten van Agrifirm die
de overstap naar Robustior hebben gemaakt.

Met Robustior voert de varkenshouder naar behoefte.
De vleesvarkens worden in de laatste fase op deze
manier nog efficiënter gevoerd.

van de melkveehouderij in Kenia, maar sinds kort ook
in Indonesië te stimuleren. De manier waarop Agrifirm
een coöperatie bestuurt en de concepten ‘Ledenraad’
en ‘Jongerenraad’ werden uitgebreid uitgelegd. De
kennis die tijdens deze sessie werd gedeeld, werd met
groot enthousiasme opgenomen door de delegatie.
De studietour met de Keniaase zuivelcoöperaties en de
missies met Agriterra zijn een mooie manier op het CSR
beleid van Agrifirm om ook binnen de internationale
context sterk uit te kunnen dragen.

Win-Win situatie met Gemengd Voeren 2.0
Gemengd Voeren 2.0 voorkomt selectie aan het voerhek en zorgt dat koeien
het gemengde voer volledig benutten. Doordat het rantsoen homogener is,
selecteren koeien minder en is er geen kans op pensverzuring. Het resultaat:
een hogere voerefficiëntie. In feite haalt de veehouder meer melk uit minder
grondstoffen. Dit is dan ook een voorbeeld dat typisch past bij de pijler
‘Efficiënt gebruik van grondstoffen’.

gemengd
voeren 2.0

Efficiënte logistiek door uitbesteding transport
Agrifirm Feed heeft met ingang van 1 januari 2014 al het transport van diervoeders
naar klanten uitbesteed. Zestig procent van het transport was al in handen van logistiek
dienstverleners, maar nu heeft de diervoederfabrikant ook de resterende veertig procent
extern ondergebracht. Agrifirm Feed is afgestapt van vaste afleverdagen voor zak- en
stukgoed naar klanten. De drie logistiek dienstverleners hebben de mogelijkheid om de
vrachtauto’s efficiënter in te zetten. Hiermee wordt het transport naar klanten nog optimaler
ingepland. Dit voorbeeld sluit dus goed aan bij de pijler ‘Efficiënte productie en logistiek'.

Efficiënte
productie
en logistiek

2013
2014
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Dochterondernemingen
Agrifirm

HEERLIJKE
GEZONDE
HUTSPOT

Agrifirm bestaat uit werkmaatschappijen die nationaal en internationaal werken. Er zijn
ondernemingen actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Hongarije, Polen,
Oekraïne, Servië, Roemenië, Bulgarije, Rusland, Brazilië en China. Hieronder staat de
ontwikkeling in 2014 per onderneming beschreven.

mede
mogelijk
gemaakt
door onze
akkerbouwers

LEdenbedrijven
Agrifirm Feed

Een innovatieve partner voor de
veehouder, met betere resultaten
op het boerenerf
Door het vergroten van het
marktaandeel in alle diersectoren
versterkte Agrifirm Feed in 2014
haar positie als marktleider in de
Nederlandse diervoederindustrie.
Een aanzienlijke klantenwinst werd
gerealiseerd door een organisatie
brede focus op constante voerkwaliteit, innovatie, het vergroten
van de commerciële slagkracht
en beter delen van kennis. De
financiële resultaten van Agrifirm
Feed waren bevredigend.

Dagelijks smullen er duizenden mensen van de aardappels en groenten van
onze akkerbouwers. Daar zijn ze ook bij akkerbouwbedrijf Blitterswijk Agro trots
op. Wij zijn trots dat ondernemers zoals de familie Blitterswijk Agro klant zijn bij
Agrifirm. Ondernemers met passie voor hun vak en met het oog op de toekomst.
Met behulp van onze expertise maken zij heerlijke gezonde maaltijden mede
mogelijk. Wilt u meer weten? Neem dan een kijkje op het akkerbouwbedrijf van
de familie Blitterswijk Agro via: www.medemogelijkmaken.com
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Ontwikkelingen in de grondstoffenmarkt hadden in 2014 een grote
invloed op de inkomenspositie van
de veehouders. Grote wereldwijde
oogsten en daardoor stijgende
voorraden resulteerden in een
aanzienlijke daling van de prijzen
van de belangrijkste veevoedergrondstoffen. Door bewuste keuze
voor inkoopcontracten met een
relatief korte termijndekking, heeft
Agrifirm Feed de daling snel kunnen
doorberekenen in de verkoop-

prijzen voor klanten. De technische
resultaten op het boerenerf zijn
opnieuw verbeterd door continue
aandacht voor productverbetering
en nauwe samenwerking tussen
de veehouder en de buitendienst
van Agrifirm Feed. Ondanks de
lagere
voerkosten
en
de
goede
technische
resultaten,
stonden de financiële saldi in met
name de legpluimveehouderij
en varkenssector flink onder
druk. Hierdoor moest Agrifirm

schakel in succes
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Feed veel aandacht besteden aan
debiteurenbeheer.
De melkveesector bereidt zich voor
op 1 april 2015, het moment waarop
de melkquotering zal verdwijnen.
Agrifirm speelt hierop in door
veehouders te ondersteunen op
de thema's organisatie en arbeid,
voerefficiëntie
en
ruwvoermanagement, diergezondheid en
levensproductie. Recent is het
nieuwe ruwvoerconcept Ruwvoer

Totaal gelanceerd. Een samenwerking tussen Agrifirm Feed,
Agrifirm Plant en Agrifirm Exlan.
Vanuit de specifieke bedrijfssituatie
van de melkveehouder wordt
hiermee een concreet plan
uitgestippeld voor de voeding
van plant en dier. Binnen Ruwvoer
Totaal passen bekende concepten
zoals PensEfficiënt, WeideKompas

In de varkenssector blijft de
liquiditeitspositie bij een deel van
de varkenshouders zorgwekkend.
In nauwe samenwerking met de
ondernemer en zijn medewerkers,
blijft Agrifirm Feed zich richten op
het verbeteren van de technische
resultaten. Het nieuwe product
Robustior voor vleesvarkens leverde
hieraan een belangrijke bijdrage

en het recent geïntroduceerde
concept Gemengd Voeren 2.0.

en wordt inmiddels op veel vleesvarkensbedrijven ingezet. Onder
het motto ‘meten is weten’ kunnen
we met behulp van ontwikkelde
rekenmodules zoals Voerwinst,
Sow Control en Big Control, behulpzaam zijn bij het in kaart brengen
van de resultaten en daar gezamenlijk verbeteracties aan verbinden.
Ondanks een verbeterde eierprijs
en lagere voerprijs, stonden de
saldi in de legpluimveehouderij
nog steeds sterk onder druk. Met
concepten als Vigor, Scala en Soliq
blijft Agrifirm Feed zich richten op
diergezondheid en rendement.
Dit heeft in 2014 geresulteerd
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in een mooie klantenwinst. Ook
in de vleeskuikensector is onze
marktpositie aanzienlijk verbeterd
door een sterke focus op
constante voerkwaliteit en het aantrekken van commercieel talent in
de buitendienst. Door de schaalgrootte, een efficiëntere organisatie
en de geografische ligging van
de productielocaties, welke alle
gelegen zijn aan groot vaarwater,
is Agrifirm Feed in staat een lage
kostprijs te realiseren. Een basisvoorwaarde om veehouders voordeel te bieden ten opzichte van
andere leveranciers in een krimpende mengvoermarkt.
Op de locatie Drachten is in 2014
geïnvesteerd in uitbreiding van de
capaciteit voor rundveevoeders,
vooruitlopend op de verwachte
groei van de afzet in 2015.
Investeringen met als doel de
efficiëntie en productkwaliteit
verder te verbeteren staan gepland
voor de locaties Veghel en Wanssum.

In Oss lopen verbeteringsacties om
de productkwaliteit te verhogen
en het energieverbruik te verlagen.
Het uitbesteden van de productie
van biologische mengvoeders per 1

“We hebben in 2014 een belangrijke basis gelegd voor de
verdere groei van Agrifirm Feed. We zijn er van overtuigd dat we,
door ons samen te richten op het resultaat op het boerenerf,
onze leidende marktpositie verder uit kunnen bouwen.”
Joost Helsen, directeur (a.i.) Agrifirm Feed

oktober 2014 heeft een aanzienlijke
kostenbesparing opgeleverd. De
markt voor biologische melk, vlees
en eieren blijft zich positief ontwikkelen. Agrifirm Feed blijft zich met
ambitie inzetten voor deze sector.
Tevens heeft de uitbesteding van de
transportactiviteiten per 1 januari
2014 geleid tot kostenbesparingen.
Agrifirm Feed heeft ambitieuze
doelstellingen en wil daarmee het
marktaandeel in de Nederlandse
mengvoedermarkt de komende
jaren verder vergroten. Om
deze ambities waar te maken,
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zal Agrifirm Feed zich blijven
onderscheiden door altijd het
belang van de veehouder voorop
te stellen, waarbij onderwerpen
als hoogkwalitatief voer, veel
praktijkkennis en marktgerichte
innovaties centraal staan. In de
nieuwe organisatiestructuur werken
de innovatiemanagers van het
Agrifirm Innovation Center nauw
samen met de buitendienst
van
Agrifirm
Feed.
De
innovatiemanagers kunnen snel
inspelen op veranderende markten,
wet- en regelgeving alsook vragen
uit het veld. Hierdoor wordt het
maximale rendement behaald
ten behoeve van de veehouder.

Exlan, BV Oldambt en Agrifirm
Co-products (Bonda) is verder
geïntensiveerd, met als doelstelling
onze veehouders verder te ontzorgen en een optimale dienstverlening te bieden.

De samenwerking met de zusterbedrijven Agrifirm Plant, Agrifirm

In andere sectoren werkt Agrifirm
Feed nauw samen met keten-

Agrifirm Feed is een actieve speler
in de Secure Feed organisatie,
een onafhankelijke stichting die
zich richt op het borgen van de
veiligheid van alle grondstoffen
voor de veehouderij. Dit betreft
een basisvoorwaarde voor de
Nederlandse veehouderij om op
een duurzame wijze verder te
kunnen groeien en de belangrijke exportpositie te waarborgen.

partners
om
kwaliteit
van
eindproducten te borgen en
in te spelen op de wensen van
consument en retailsector. De
verwachting is dat deze trend
zich zal voortzetten, met als
belangrijke thema’s, dierenwelzijn,
diergezondheid en duurzaamheid.
De dierlijke productiesector professionaliseert snel. Schaalvergroting
zal zich voortzetten. Dit betekent
dat producten en diensten steeds
kritischer worden beoordeeld.
Training, begeleiding en ontwikkeling van de huidige medewerkers
en het werven van nieuw talent
om aan deze stijgende eisen te
voldoen, is daarbij een speerpunt.

Mengvoer Europa
Agrifirm Belgium

Positionering in de markt
verloopt voorspoedig
Het financiële resultaat van het
voerbedrijf in België is in lijn met
de verwachtingen, mede door de
focus op kostenbeheersing en een
efficiënt productieproces. Middels
uitgekiende marketing timmert
Agrifirm Belgium verder aan de
naamsbekendheid in de Belgische
markt. De campagne ‘mede
mogelijk maken’ levert hier een
belangrijke bijdrage aan. Daarnaast
werkt Agrifirm Belgium mee aan
het initiatief ‘Vlaanderens Trots’
dat onder andere via televisie de
waarde van de land- en tuinbouw
aan het brede publiek toont.
Ondanks moeilijke marktomstandigheden in de varkens- en legpluimveesector werd toch een kleine
autonome groei gerealiseerd in de
afzet van veevoeders. Met name
de afzet in de vleespluimveesector
steeg. Opvallend is dat de afzet in de
legpluimveesector op niveau bleef,
dit terwijl Agrifirm Belgium afscheid
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neemt van de eiercontracten. De
conceptmatige aanpak, die gericht
is op duurzaam waarde genereren
voor de veehouders, slaat aan.
In het streven naar een
efficiënte organisatie werd in
2014 de commerciële afdeling
geherstructureerd. Tevens werd
de samenwerking met Agrifirm
Feed Nederland verder uitgebouwd. Hierdoor komt kennis
sneller beschikbaar op de Belgische
markt; een groot synergievoordeel.
De buitendienst profileert zich
hiermee duidelijk als partner voor
de veehouder. Daarnaast kunnen

veehouders ook in België online
bestellen via ‘Mijn Agrifirm’, een
ontwikkeling passend bij de
toenemende automatisering in
de sector.

Een hoogtepunt in 2014 was het
Agrivent. Meer dan 1.000 relaties
bezochten de productielocatie in
Grobbendonk en genoten van een
gezellige feestnamiddag en -avond.

“Scoren in de markt door voer van topkwaliteit te leveren en
tegelijk de kosten onder controle houden, daar gaan we voor.”
Adrie Brands, directeur Agrifirm Belgium
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Agrifirm Polska

Goede klantenwinst dankzij
betere kwaliteit voer
De focus op productleiderschap
geeft de afzet in Polen een sterke
impuls. Het bedrijf scoort een
klantenwinst tussen de 10% en 15%,
vooral in de vleeskuikenhouderij.
Klanten waarderen tevens de
nieuwe campagne van Agrifirm
Polska waarbij de eindproducten als
vlees, eieren en melk centraal staan.
Uit het eind 2014 gehouden
klanttevredenheidsonderzoek blijkt
dat klanten meer en meer de betere
kwaliteit van het voer herkennen.
Vooral het betere eindresultaat
spreekt aan en maakt dat steeds
meer klanten het voer van Agrifirm
Polska testen en nemen. Met dit
groeiende vertrouwen betalen de
investeringen daarin zich terug.
Dit betrof vooral investeringen in
een strakkere procesaansturing
ten behoeve van het realiseren
van een constantere voerkwaliteit.
In 2013 dwong het strakke
debiteurenbeheer
tot
het
stoppen
met
verkoop
aan
meerdere, financieel niet gezonde,
bedrijven. Ondanks dat één van
de grootste legpluimveebedrijven

in Polen failliet ging, is door
klantenwinst in het afgelopen
jaar, de afzet over 2014 op het
niveau van 2012 uitgekomen.
Medewerkers
worden
extra
opgeleid in het streven naar
kwaliteit.
Daartoe
worden
verantwoordelijkheden
gedeeld
en worden in de productie
medewerkers breder ingezet. Dit

resulteert in minder afhankelijkheid
van individuele medewerkers,
hogere efficiëntie en meer
betrokkenheid bij het bedrijf.
Doordat medewerkers op bezoek
zijn gegaan bij klanten, is het belang
van de afnemers meer centraal
komen te staan. De klanten zien de
campagnebeelden op de bulkauto’s
als een goede ondersteuning
en waardering van hun werk.

“De corporate campagne wordt zeer goed ontvangen door de
veehouders in Polen. Zij ervaren dit als een steun in de rug nu de
sector het niet overal even makkelijk heeft en verder wordt het
gezien als een echt compliment aan hun werk.”

Lekkere
Kakelverse
eieren
mede
mogelijk
gemaakt
door onze
legpluimveehouders

Onze legpluimveehouders zijn elke dag met kennis, zorg en toewijding
bezig met hun dieren en product. Een kakelvers zachtgekookt eitje bij het
ontbijt, ondernemers als de familie Van Nieuwenhoven maken het met
behulp van onze expertise mede mogelijk. En daar zijn ze trots op. Wij zijn

John Dortmans, directeur Agrifirm Polska

trots dat ondernemers als Van Nieuwenhoven klant zijn bij Agrifirm.
Ondernemers met passie voor hun vak en met het oog op de toekomst.
Wilt u meer weten? Neem dan een kijkje op het legpluimveebedrijf van de
familie Van Nieuwenhoven via: www.medemogelijkmaken.com
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In de moeilijke Duitse markt, welke
sterk prijsgeoriënteerd is, zijn in 2014
keuzes gemaakt die hebben geleid
tot veranderingen in de organisatiestructuur, zowel op bedrijfsniveau
als in commercieel opzicht.
Dit moet leiden tot een betere
marktbenadering,
duidelijkere
kostenstructuur en verbetering van
de winstgevendheid.

Agrifirm Deutschland

Agrifirm Magyarország (Hongarije)

Een jaar van verandering

Opbouwen van klantrelatie
belangrijk in competitieve markt

Een belangrijke stap is de splitsing
van de Duitse activiteiten in een
Feed-bedrijf en een Plant-bedrijf.
De
plant-activiteiten
worden
ingericht overeenkomstig met,
alsook aangestuurd vanuit, Agrifirm
Plant Nederland. Daarmee wordt
een hogere mate van synergie
gerealiseerd met de in Nederland
succesvolle aanpak.
De
feed-activiteiten
blijven
binnen Agrifirm Deutschland. De
drie productielocaties staan in
Neuss, Drentwede en Losten. Het
centraliseren van de stafdiensten
zal leiden tot een hogere efficiëntie
en flinke kostenbesparing. Het
transport is in 2014 uitbesteed.
Na een matig begin van 2014 zijn
de operationele resultaten van

“Het plan van aanpak voorziet in drie jaar een verbetering van
het rendement tot het gewenste niveau.”
Otto van der Linden, directeur Agrifirm Deutschland
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het feed-bedrijf winstgevend afgesloten. De investeringen om te
komen tot een toekomstgericht
bedrijf, leidden tot incidenteel hoge
lasten.
De afzet van rundveevoer is gestegen.
Klanten blijken de conceptmatige
aanpak vanuit Agrifirm te herkennen en te waarderen. De daling
van de melkprijs eind 2014 zorgt
voor spanning in het sterk prijsgeoriënteerde koopgedrag van
Duitse veehouders. De sterk groeiende behoefte aan ‘GMO-vrij voer’
in Duitsland biedt goede mogelijkheden voor de grootste gecertificeerde productielocatie van Agrifirm Deutschland, gevestigd in
Neuss.
De afzetgroei van vleespluimveevoer zette gematigder door
dan verwacht als gevolg van toenemende weerstand, tegen het
bouwen van grote stallen, onder
de lokale bevolking in het oosten
van Duitsland waardoor de bouw
van nieuwe pluimveestallen werd
vertraagd.

Ondanks een markt met toenemende en professionelere concurrentie, steeg de afzet van Agrifirm
Magyarország licht. Het resultaat
stond onder druk als gevolg van
een debiteurenprobleem bij een
grote klant.
De afzet van Agrifirm Magyarország
in Roemenië en Slowakije bedraagt
ongeveer 65.000 ton voer. In deze
landen is, evenals in Hongarije, de
vleeskuikenhouderij de belangrijkste
sector, gevolgd door de legkuikenen de varkenshouderij. In de twee
laatst genoemde sectoren wil Agrifirm Magyarország de komende
jaren sterk ontwikkelen om daarin
marktleider te worden, net als in de
vleeskuikenhouderij. Marktleiderschap dat is gebaseerd op kwalitatief goed voer dat leidt tot goede
resultaten op het boerenerf. Om
dit te bereiken worden de fabrieken
verder gemoderniseerd en is de
kwaliteitsbewaking
verscherpt.
Goede resultaten zijn geboekt bij
de inname, drogen en schonen van
granen en mais.

In de relatie met de ondernemers
krijgen de bedrijfsresultaten een
belangrijkere rol. Voor de ondernemer is dit belangrijk omdat hij
daarmee zijn bedrijf op de juiste
manier kan ontwikkelen. Voor Agrifirm Magyarország is het belangrijk
om het toekomstperspectief van
de ondernemer goed in kaart te

krijgen en te bewaken dat deze
zich positief blijft ontwikkelen.
Medewerkers in de organisatie
worden getraind om klanten te
begeleiden bij het opbouwen en
interpreteren van kengetallen. Ook
zijn trainingen gegeven in leiderschap en procesverbetering.

“Klanten zien ons steeds meer als betrouwbare partner die de
langere termijn en het resultaat op het boerenerf voor ogen heeft.”
Alexander Drees, directeur Agrifirm Magyarország
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Agrifirm Plant

marktontwikkelingen voor
2015 kansrijk

Bedrijf staat stevig in de markt,
nieuwe kansen worden opgepakt

Er was sprake van een vroeg en
lang gras- en luzernegroeiseizoen.
De drogerijen startten daardoor
twee weken eerder (eind april)
en droogden tot eind november
door. Ook de stro-oogst verliep
voorspoedig. Veranderende vergroeningsregels bieden perspectief
voor 2015.

dalende voerprijzen, wat doorwerkte in de prijzen van onder
andere luzerneproducten. De
energiekosten daalden, terwijl de
toename van het loondrogen tot
laat in de herfst het energieverbruik
verhoogde. In 2014 is geïnvesteerd
in een volautomatische opzakinstallatie voor zakken van 20 kilo.

Circa één derde meer gras en luzerne in 2014 werden gedroogd
door drogerijen van Oldambt in
Oostwold (Groningen) en Opeinde
(Friesland). Dit extra hoge aanbod
ontstond door hoge hectareopbrengsten, terwijl het areaal luzerne
licht af nam. In de tweede helft
van het groeiseizoen steeg, door
het vele gewonnen ruwvoer, het
aandeel loondrogen. Dat is grasdrogen voor veehouders, waarbij
ze hun eigen product direct terug
krijgen als grasbrok of structuurbalen. Bij de stro-oogst was sprake
van hoge hectare-opbrengsten
en goede (graan)oogstomstandigheden.

De samenwerking met Agrifirm
bedrijven is verder geoptimaliseerd.
Daar waar mogelijk worden producten
van Oldambt gebruikt in voerconcepten van Agrifirm. Belangrijk is de strategische wijziging waarbij Oldambt in 2014 als kernactiviteit
is toegevoegd aan de Europese
mengvoerdivisie van Agrifirm.

De financiële resultaten voor
Oldambt zijn goed. Dit ondanks
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vanuit de Europese Unie. Luzerne
wordt toegestaan als vergroeningsgewas. Een hoger aanbod is daarom te verwachten. De drogerijen
beschikken over voldoende capaciteit
om dit aanbod op te vangen.

Voor 2015 ontstaat volop perspectief
door aanpassingen in de regels

“2014 was een prima jaar voor Oldambt, we konden groei in
kwantiteit combineren met groei in kwaliteit.”
Eiko Jan Duursema, directeur BV Oldambt

Agrifirm
Plant
kende
een
voorspoedig jaar waarin het
zich een betrouwbare partner
toonde voor de telers. Ingezette
verbeter- en reorganisatietrajecten
leverden resultaat op en leidden
tot klantenwinst. Een niet te
beïnvloeden factor in 2014 was het
lage niveau van de prijzen die telers
voor hun producten ontvingen.
De graanprijzen daalden sterk. De
prijzen voor uien en aardappelen
waren
extreem
laag.
De
vooruitzichten voor de fruitsector
waren reeds matig maar de boycot
van Rusland had een groot negatief
effect op de prijzen.
Het groeiseizoen van 2014
begon vroeg en liep lang door.
Een gevolg daarvan was een
hoger meststoffengebruik voor
de gewassen. In de grasteelt bij

voornamelijk veehouders, waarvoor
Agrifirm Plant ook de meststoffen
verzorgt, werd minimaal één snede
extra gewonnen. Door de toename
van de verwerkingscapaciteit van
organische mest, lag het aanbod
daarvan lager dan in 2013.
Op de locaties in Utrecht en
Langeweg worden de meststoffen
verpakt en geblend. Agrifirm
Plant realiseerde een hogere
meststoffenafzet dan vorig jaar. De
beschikbaarheid van meststoffen
was dit voorjaar erg krap als gevolg
van de wereldwijde vraag. Door de
goede inkooppositie van Agrifirm
Plant ondervonden de telers geen
leveringsproblemen.
Opvallend was de sterke stijging
van de maatmeststoffen Top line.
Een ontwikkeling die Agrifirm

Plant
initieerde.
Met
deze
maatmeststoffen is het aanbod
van de mineralen nog beter af te
stemmen op de behoefte van een
gewas. Dat voorkomt verliezen.
Als toonaangevende partij is
Agrifirm Plant betrokken bij de
maatschappelijke discussie rondom
duurzame land- en tuinbouw. Deze
betrokkenheid komt tot uiting
in verantwoorde advisering en
innovatieve technieken.
De omzet van gewasbeschermingsmiddelen steeg. Deels door een
groeiseizoen met een hogere
ziektedruk, klantenwinst alsook het
realiseren van een hoger aandeel
van de aankoop bij deelklanten.
Agrifirm Plant levert vanuit het
motto ‘efficiënt als het kan, spoed
als het moet’. Dit houdt in dat de
bulk van de afzet wordt geleverd
vanuit gespecialiseerde opslag
of verwerkingsbedrijven. Mocht
er met spoed geleverd moeten
worden, dan kan dat vanuit
regionale distributiecentra. In 2014
was sprake van een lichte toename
van het aantal spoedbestellingen.
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Oorzaak hiervan is enerzijds sluiting
van lokale vestigingen, anderzijds
omdat telers vertrouwen op dit
systeem en hun voorraden beperken.
Het door Agrifirm Plant geïntroduceerde ‘Af erf-concept’ (graan
afhalen van het boerenerf ) is in 2014
verder uitgebouwd. In Flevoland
bewees dit systeem in 2013 al haar
toegevoegde waarde en die trend
heeft zich daar doorgezet alsook bij
locaties buiten Flevoland. De locatie
Graansloot in Kampen is volledig
ingericht. Door de realisatie van
fase 2 kan een totaal van 130.000
ton granen worden opgeslagen. De
kwaliteit van het graan was goed.
Conform
de
ingezette
lijn
zal Agrifirm Plant het aantal
vestigingen afbouwen. In 2014
werden dertien locaties gesloten
(2013: tien locaties) en in 2015
zullen na het seizoen nog eens
zeven locaties worden gesloten.
Dit heeft reeds geleid tot sterke
daling van de kosten. Goede
communicatie in de gebieden rond
gesloten of te sluiten vestigingen
is van essentieel belang. Zakelijke
beweegredenen zijn de reden tot
sluiting, deze moeten helder zijn
en daarmee het soms aanwezige
sentiment wegnemen.
De herinrichting van de zaaizaadlocatie in Emmeloord is in 2014
afgerond. Deze opereert volgens de
modernste inzichten. Mede dankzij

Vrolijke
fleurige
bloemen
de “I-Seed coating” is de afzet licht
toegenomen.
In 2014 zijn nieuwe verkoopcondities ingevoerd. Hierin is nog
sterker dan voorheen doorgevoerd
dat de kostenmaker ook de kostendrager is. Klanten maken hierdoor
efficiëntere keuzes voor het aantal
leveringen en de omvang van
individuele
leveringen.
Deze
condities
hebben
positief
uitgepakt, zowel voor de klanten als
voor Agrifirm.

Naast de krimp in het aantal
medewerkers met twaalf FTE in
2014 heeft er binnen de organisatie
van Agrifirm Plant ook verjonging
plaatsgevonden. Dit brengt nieuw
elan en nieuwe ideeën binnen.

mede
mogelijk
gemaakt
door onze
bollentelers

Daarnaast werkt Agrifirm Plant
steeds meer met externe partijen
in bijvoorbeeld de logistiek. Veel
aandacht wordt besteed aan de
aansturing en afspraken met deze
externe inzet.

“De organisatie is na diverse aanpassingen overzichtelijker en
activiteiten verlopen goed. De voortdurende veranderingen in
de sector vragen om een bedrijf dat voorop loopt met én oog heeft
voor innovaties en vernieuwingen. We zijn er klaar voor om onze
dienstverlening naar de telers op een nog hoger niveau te brengen.”

Daar wordt een mens toch blij van? Zo’n fleurige bos tulpen? Bij de
bollenkwekerij van de familie Hopman zijn ze niet alleen blij, maar ook trots.
Dat zij deze prachtige bloemen mede mogelijk maken en dat er elke dag
duizenden mensen blij van worden. Wij zijn trots dat ondernemers zoals de

Vincent Roelofs, adjunct directeur Agrifirm Plant

familie Hopman klant zijn bij Agrifirm. Ondernemers met passie voor hun vak
en met het oog op de toekomst. Door elke dag scherp te blijven maken zij met
behulp van onze expertise een mooie bos vaderlandse trots mede mogelijk.
Wilt u meer weten? Neem dan een kijkje op de Bollenkwekerij van Hopman
en Zn. via: www.medemogelijkmaken.com
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Specialiteiten
Nuscience Group

Evenwichtig resultaat en versterking
van de organisatie kenmerken 2014
Het resultaat van Nuscience Group
ontwikkelde zich uitstekend. Een
positieve ontwikkeling, omdat in
enkele markten sprake was van
bijzondere omstandigheden.
Binnen het plan van aanpak voor
de Benelux staat de nieuwbouw
van de fabriek in Drongen centraal.
Deze zal vanaf mei 2015 operationeel zijn. In 2016 zal de locatie in
Utrecht worden gemoderniseerd.
Drongen en Utrecht zullen de
enige twee (voorheen zes locaties)
modern uitgeruste en toegesne-
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den productielocaties zijn voor
deze regio.
Binnen de commerciële organisatie
is een splitsing gemaakt in twee
productlijnen, ‘nutrition4U’ en
‘health4U’. Beide markten kennen
een
zeer
onderscheidende
marketing, de splitsing sluit daarbij
aan. Dit leidt tot een grotere
klantgerichtheid. Tegelijk zal de
R&D afdeling zich vooral richten
op de ontwikkeling van voeders
langs deze twee lijnen. Ook de
voeders voor zeer jonge dieren

krijgt aandacht. Een goede start
van de dieren is belangrijk in het
terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij. Een
goede portfolio van elkaar
opvolgende voeders is daarbij
essentieel.
In China, een belangrijke markt binnen de Nuscience-activiteiten, lag er
druk op de afzet in de varkenshouderij. De varkensvleesprijzen liggen
door een hoog aanbod op een laag
niveau. Dit hoge aanbod ontstaat
door de sterke groei van de sector en

een betere gezondheidssituatie van
de varkensstapel. De verwachting
is dat met het herstel van het evenwicht in vraag en aanbod, de prijzen
zullen stijgen. De inkomenssituatie
van de Chinese varkenshouders
dwong tot een scherpe monitoring van de debiteuren. De nieuwe
productielocatie Tianjin in China zal
eind maart 2015 operationeel zijn.
Andere grote markten, zoals Spanje
en de Benelux, maar ook kleinere
markten als Hongarije, Servië en

Brazilië presteerden goed. In Servië
is het belang in de deelneming
Novi-Mix uitgebreid naar 100%.
De politieke situatie in Oekraïne
was zeer gespannen. De afzet van
producten leed daar niet onder,
integendeel de afzet groeide en de
productiecapaciteit is met de helft
vergroot. Door een daling van de
valutakoers is het resultaat van de
Oekraïne gemeten in euro’s lager.

Tegelijk is de organisatie verder geprofessionaliseerd met het instellen
van een executive board en zijn
diverse lokale directie- en HR-structuren versterkt. Functies in overige
delen van de organisatie zullen
meer worden ontwikkeld. Dat geeft
uitdaging aan de medewerkers.

"Ondanks een moeilijk jaar in twee van de belangrijke markten, heeft Nuscience Group de
verwachtingen overtroffen. Dit mede als gevolg van succes in de activiteiten in de overige
markten. De spreiding van de resultaten over de verschillende markten in de wereld is een
extra zekerheid en kans voor verdere groei van de Nuscience Group.”
Patrick Keereman, directeur Nuscience Group
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Co-producten

Kennis & Innovatie cluster
Agrifirm Co-products

NutriControl

Markten co-producten sterk
veranderd

Grote stappen gezet, groeiende omzet
en toenemende klanttevredenheid

Agrifirm Co-products kende een tumultueus jaar, waarin het noodzakelijk was om fors te saneren en
activiteiten te beëindigen. De sterk
veranderde markt aan zowel de
inkoop- als de afzetkant vroegen om
deze aanpak.

in Frankrijk en Roemenië zich positief
ontwikkeld. In Frankrijk werd eind
2014 een nieuwe uitpaklocatie geopend voor de verwerking van droge
producten uit de levensmiddelenindustrie. De binnen Agrifirm Co-products aanwezige kennis over dit pro-

Vooral in de activiteiten in Duitsland
zijn veranderingen doorgevoerd. De
verwerking van droge producten is
verplaatst naar Erp (Nederland). Het
transport naar klanten is uitbesteed.
Het bedrijf James & Son (Verenigd
Koninkrijk) is begin 2014 verkocht. De
perspectieven van dit bedrijf waren
door de veranderingen in de Engelse
markt sterk verminderd.
Daarentegen hebben de activiteiten

ces geeft leveranciers veel vertrouwen
dat hun producten op een duurzame
en kwalitatief goede manier worden
verwerkt. Ook binnen Nederland kon
Agrifirm Co-products haar marktpositie versterken.
Het vochtrijk mengvoerconcept
(Proti+ en Gluco+), geproduceerd in
Den Bosch (Nederland), krijgt steeds
meer een vaste plek. De samenwerking met Agrifirm Feed levert
hierin veel synergievoordelen op.

“2014 is moeilijk geweest. Daarom waren forse ingrepen harde
noodzaak, vanaf 2015 pakken we de positieve lijn weer op”.
Ed Brouwer, directeur Agrifirm Co-products
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Middels de samenwerking met
het Agrifirm Innovation Center
is de verwachting dat in 2015
enkele nieuwe toepassingen voor
de vochtrijke producten kunnen
worden geïntroduceerd. Samen
met Agrifirm Feed zijn de “Boer en
Voer-dagen” op de locatie Den Bosch
georganiseerd. Ondernemers uit
Midden- en Zuid-Nederland waren
uitgenodigd om de activiteiten op
productielocatie en daarna het gebruik in de praktijk te bekijken.
Binnen Co-products heeft in 2014 een
Business Excellence project gedraaid.
Dit had als doel de logistieke efficiëntie van de vochtrijke producten
verder te verhogen. Dankzij enkele
aanpassingen hierin is dit project
meer dan geslaagd. Momenteel loopt
eenzelfde project voor de logistiek en
productie van de droge producten.
Daarmee is de organisatie volledig
toegesneden om in 2015 met nieuw
elan op de markt te opereren.

Het nieuwe beleid dat in 2013 is
ingezet, leidde in 2014 tot goede
financiële resultaten en tevreden
klanten. Nieuwe klanten zorgden
in 2014 voor extra omzet. In
2015 wordt eveneens een sterke
omzetgroei verwacht.
Introductie
van
een
nieuw
laboratorium informatie management
systeem (LIMS), tezamen met
verbeterde
processen
binnen
het laboratorium, verkortte de
doorlooptijden
van
analyses.
Processen worden nu efficiënter op
elkaar afgestemd, tracking & tracing
binnen het systeem is eenvoudiger
geworden en er kan beter worden
ingespeeld op de wensen en
behoeften van opdrachtgevers.
Naast de introductie van LIMS werd
ook een nieuw kwaliteitssysteem
doorgevoerd. Dit is gericht op onder
andere een goed documentbeheersysteem en een geautomatiseerd klachtensysteem.

De rapportagesnelheid zal naar
verwachting komend jaar nog
verder verbeteren.
Een black belt-project vanuit
Business Excellence versnelde de
doorlooptijd van het laboratoriumonderzoek met gemiddeld een
dag. De grootste aanpassingen
vonden plaats in de monsterontvangst en voorbereiding. Hiermee wordt de concurrentiekracht
groter, zeker vanuit het besef dat
een nog betere inrichting en afstemming van de processen meer
resultaat kan opleveren.

was om deze efficiëntieslag te
realiseren, heeft geen nadelig effect
gehad op de normale bedrijfsvoering. Klanten hebben geen
hinder ondervonden, integendeel
de klanttevredenheid (die elke drie
maanden wordt gemeten) steeg
significant.
NutriControl is erin geslaagd om
de tegenvallende resultaten uit
2013 om te zetten naar een positief
resultaat over 2014. NutriControl zal
verder gaan op de ingeslagen weg.
De vooruitzichten zijn goed, waarbij
een sterke omzetgroei de financiële
prestaties verder zal verbeteren.

De interne verbouwing die nodig

“De organisatie is er klaar voor om onze klanten optimaal te
ondersteunen en te bedienen op gebied van analyses.”
Jörgen van den Ende, directeur NutriControl
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Service bedrijven

Agrifirm Exlan

Agrifirm Exlan groeit
Agrifirm
Exlan
ondersteunt
steeds meer ondernemers bij de
ontwikkeling van hun bedrijf. De
uitbreiding in de veehouderij en
ook de complexe regelgeving
rondom mest en mineralen maakt
dat veel ondernemers een beroep
doen op de binnen het bedrijf
aanwezige deskundigheid.

In 2014 investeerde Agrifirm Exlan in
een modern 3D tekenprogramma,
waardoor
ondernemers
een
virtuele reis door hun, nieuw te
bouwen, stal kunnen maken. In de
intensieve veehouderij was er het
afgelopen jaar veel aandacht voor
de doorontwikkeling en praktische
omgang met luchtwassers.

‘Ontzorgen
van
agrarisch
ondernemers’ is het belangrijkste
doel van Agrifirm Exlan. De
ondernemer kan daarvoor een
beroep doen op specialisten
van verschillende sectoren. Het
afgelopen jaar wist Agrifirm Exlan
de productiviteit te verhogen
waardoor het resultaat positief was.

Agrifirm Exlan speelt een actieve rol
bij de introductie van de Kringloopwijzer in de melkveehouderij.
Adviseurs van Agrifirm Feed zijn
door Agrifirm Exlan opgeleid om
bij individuele veehouders een
advies op maat te geven. Agrifirm
Exlan begeleidde 15 studiegroepen
van melkveehouders om tot een
hogere mineralenefficiëntie op
het bedrijf te komen. Om binnen
de land- en tuinbouw een betere
mineralenbenutting te realiseren,

De vraag naar bedrijfsontwikkeling,
het maken van bedrijfsplannen,
vergunning- en bouwbegeleiding
nam fors toe in 2014. Agrifirm Exlan
heeft hiermee een belangrijke
positie in de markt verworven. Door
de inzet van Agrifirm Exlan heeft
een aantal bezwaarprocedures bij
de Raad van State een gunstig effect
gehad voor veehouders. Tevens
in andere (vaak langlopende)
vergunningsprocedures ontzorgt
Agrifirm Exlan ondernemers.
44

Agrifirm

Jaarbericht

is een hoge opbrengst van de
gewassen gewenst. Daarvoor is in
samenwerking met Agrifirm Feed en
Agrifirm Plant gestart met Ruwvoer
Totaal, een project om inzicht te
geven en de opbrengsten van gras
en mais te verhogen.
Samen met Agrifirm Feed is Agrifirm
Jongveestal ontwikkeld. De ideale
jongveestal die leidt tot een sterke,
hoogproductieve vaars. Agrifirm
Exlan introduceerde eind 2014
Melk Optimaal, een strategisch
adviesprogramma dat bijdraagt
aan de rendabiliteit van het
melkveebedrijf. Adviseurs waren
betrokken bij de vergunningaanvraag en realisatie van mestverwerkingsprojecten. Ook is gestart
met de bemiddeling in Verwerking
Vervangende Overeenkomsten.

“Onze adviezen leiden tot maatschappelijk geaccepteerde
veehouderijbedrijven, die de omgeving minimaal belasten
en bovenal leiden tot rendement van de agrarisch ondernemer.”
Gerrit Schilstra, directeur Agrifirm Exlan

Agrimec

Opgaan Abemec in Agrimec en
samenwerking met BayWa levert
voordeel op
In 2014 kreeg Agrimec, vanuit de
samenwerking tussen Abemec en
BayWa (Duitsland), definitief vorm.
Er was direct sprake van synergie- en commerciële voordelen.
Abemec profiteert van het ruimere
aanbod occasions bij BayWa in de
zwaardere klassen tractoren. Bij
de inkoop van oliën, banden en
uitrusting van werkplaatsen zijn er
schaalvoordelen gerealiseerd.
De slechte prijsvorming voor landen tuinbouwproducten leidt tot
een lagere verkoop van nieuwe
tractoren en machines. De zeer
slechte situatie in de akkerbouw zet een rem op de afzet
van bijvoorbeeld zelfrijdende
spuitmachines. Door de teruglopende bezetting van de werkplaatsen in de tweede helft van het
jaar, staat het resultaat van Abemec
licht onder druk. De lage bezetting
is incidenteel. Dankzij optimale
weersomstandigheden verliep de

oogst in 2014 voorspoedig waardoor machines in mindere mate
werden belast. Dit resulteerde in
minder werkplaatsuren. Abemec
wil de werkplaatsuren flexibeler in
kunnen zetten, waardoor de kosten
zullen dalen.

tract, 50% verzekert de aankoop,
terwijl 70% de financiering bij Abemec afsluit. Abemec is daarnaast
het eerste landbouwmechanisatiebedrijf dat zich ‘Praktijk op Locatie’
mag noemen voor het trekkerrijbewijs.

De Abemec-werkplaats in Sevenum
is in 2014, uit 700 deelnemers,
gekozen tot beste Landbouwmechanisatiebedrijf in Nederland.
De waardering voor het ontzorgen
van de professionele klanten is hiermee duidelijk en werkt motiverend
in de hele organisatie. 35% van de
klanten heeft een onderhoudscon-

“Wij zijn de ‘inkoper’ voor de klant, daarmee ontzorgen wij
de klant maximaal.”
Hans Quint, directeur Abemec
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De omzet van de 59 Welkoopwinkels in de Winkel BV-organisatie
was in 2014 stabiel. Een goede
prestatie in de retailsector, waarin
de omzet over de gehele linie
terugliep. De kosten zijn scherp
bewaakt, waardoor een resultaat
conform
verwachting
werd
gerealiseerd.

Agrifirm Winkel BV

Agri Retail

Omzet handhaven; een prestatie
van formaat in een slechte markt

Ontvlechting aandeelhouders
leidt tot kansen in 2015

Welkoop-winkels zich in de markt.
In de Welkoop-aanpak staat de klant
en het voldoen aan zijn behoefte
en vragen centraal. Een Welkoopklantenpas geeft Welkoop de
mogelijkheid om vaste klanten
op bijzondere VIP-avonden uit

te nodigen. De eerste speciale
koopavond heeft veel klanten
getrokken en resulteerde in een
goede omzet. In 2015 willen de
winkels meer aandacht besteden
aan de voeding en verzorging
van het pluimvee, alsook het zelf
kweken van gewassen in de tuin.

De
economische
teruggang
maakt dat er een algehele druk op
verkoopprijzen ligt. Om het resultaat
op niveau te houden moeten de
kosten scherp bewaakt worden.
Agrifirm Winkel is daar de afgelopen
twee jaar goed in geslaagd. De
kosten zijn fors naar beneden
gebracht. Het is daarnaast noodzakelijk dat klanten de service,
kwaliteit en deskundigheid blijven
ervaren. Hiermee onderscheiden de
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Voor Agri Retail was 2014 een
bijzonder jaar, waarin de ontvlechting
van de aandelenstructuur plaatsvond. Agrifirm Group is per 3 juli
2014 100% eigenaar van Agri Retail.
Dit biedt kansen om voor 2015 de
strategie te bepalen en markten te
ontwikkelen.
Franchisegever Agri Retail was begin
2014 het eigendom van drie
aandeelhouders. Ontwikkeling van
de organisatie kwam onvoldoende
op gang, wat voor Agrifirm Group
reden was om alle aandelen te
verwerven. Bij deze overname heeft
een ontvlechting plaatsgevonden.
Agri Retail hanteert de Welkoopformule en de Boerenbond-formule
wordt gehanteerd door de
IJsvogel Groep, één van de vorige
eigenaren. Door de toetreding

van 24 Boerenbond-winkels tot
de Welkoop-formule, groeide
het aantal winkels tot 156. Deze
ombouw is in enkele weken
gerealiseerd.
Door de ontvlechting heeft
de organisatie een duidelijke
invulling gekregen. Dat maakt de
ontwikkeling van de organisatie
en invulling van de strategie
eenvoudiger. In de strategie zal
aandacht zijn voor ontwikkeling
van nieuwe markten. Focus zal
blijven liggen op de producten
voor tuin en dier. Daarvan heeft Agri
Retail de kennis en kunde in huis.
Tijdens en na de ontvlechting is
gefocust op kostenbeheersing.
De organisatie is sterk afgeslankt.
De kosten liggen in lijn met

de opbrengsten, waardoor de
resultaten tevredenstellend zijn. De
omzet ligt op het niveau van 2013,
wat in de totale retailsector een
goede prestatie is.

“De Welkoop-klantenpas is een schot in de roos. Mensen waarderen deze specifieke aandacht,
zij ervaren dit als perfecte klantgerichtheid.”

“Agri Retail wordt de beste qua kennis, we zijn gespecialiseerd in
‘verstand hebben van’.”

Teije de Jong, directeur Agrifirm Winkel BV

Paul Burger, directeur Agri Retail
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Adressen
Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A.
Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn, Nederland
T +31 88 488 10 00
F +31 88 488 19 00
www.agrifirm.com
info@agrifirm.com

Hoofddirectie
Ton Loman, Voorzitter (CEO)
Jaap Vessies, Financieel directeur (CFO)
Joost Helsen, Operationeel directeur (COO)

Groepsmaatschappijen
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Agrifirm Belgium NV
Industrieweg 18
2280 Grobbendonk, België
T +32 14 50 07 80
F +32 14 50 07 91
www.agrifirm.be
info@agrifirm.be
Directeur: Adrie Brands

Nuscience NV
Booiebos 5
9031 Drongen, België
T +32 9 280 29 71
F +32 9 282 00 27
www.nusciencegroup.com
info@nusciencegroup.com
Directeur: Patrick Keereman

Agrifirm Polska Sp Zoo
64-500 Szamotuły, Polen
ul. Boleslawa Chrobrego 52
T +48 61 29 31 970
F +48 61 29 22 369
www.agrifirm.pl
biuro@agrifirm.pl
Directeur: John Dortmans

Agrifirm Co-products BV / Bonda
Weeresteinstraat 43
2182 GR Hillegom, Nederland
T +31 252 53 61 36
F +31 252 53 61 37
www.agrifirm.com/co-products
co-products@agrifirm.com
Directeur: Ed Brouwer

Agrifirm Feed BV
Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn, Nederland
T +31 88 488 11 00
F +31 88 488 19 00
www.agrifirm.com/feed
feed@agrifirm.com
Directeur (a.i.): Joost Helsen

Agrifirm Deutschland GmbH
Danziger Straße 3-5
41460 Neuss, Duitsland
T +49 2131 181-0
F +49 2131 181-107
www.agrifirm.de
neuss@agrifirm.de
Directeur: Otto van der Linden

BV Oldambt
Langeweg 5
9682 XR Oostwold, Nederland
T +31 597 55 13 02
F +31 597 55 17 67
www.oldambt.nl
drogerij@oldambt.nl
Directeur: Eiko Jan Duursema

NutriControl BV
NCB-laan 52
5462 GE Veghel, Nederland
T +31 413 38 26 33
F +31 413 38 21 41
www.nutricontrol.nl
info@nutricontrol.nl
Directeur: Jörgen van den Ende

Agrifirm Plant BV
Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn, Nederland
T +31 88 488 12 00
F +31 88 488 19 00
www.agrifirm.com/plant
plant@agrifirm.com
Adjunct directeur: Vincent Roelofs

Agrifirm Magyarország Zrt.
Daróczi major, Pf. 27
4183 Kaba, Hongarije
T +36 54 461 110
F +36 54 523 033
www.agrifirm.hu
info@agrifirm.hu
Directeur: Alexander Drees

Agrifirm Exlan BV
Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn, Nederland
T +31 88 488 10 00
F +31 88 488 19 00
www.exlan.nl
info@exlan.nl
Directeur: Gerrit Schilstra

Agrimec BV
Pater van den Elsenlaan 4
5462 GG Veghel, Nederland
T +31 413 38 29 11
F +31 413 38 22 94
www.abemec.nl
info@abemec.nl
Directeur: Hans Quint
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Agrifirm Winkel BV
Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn, Nederland
T +31 88 488 10 00
F +31 88 488 19 00
www.agrifirm.com
info@agrifirm.com
Directeur: Teije de Jong

Agri Retail BV
Galvanistraat 100
6716 AE Ede, Nederland
T +31 318 43 20 00
F +31 318 43 20 02
www.agriretail.nl
info@agriretail.nl
Directeur: Paul Burger

heerlijk
sappige
varkenshaas
mede
mogelijk
gemaakt
door onze
varkenshouders

Deelnemingen
Sto Posto Doo
Patrijarha Varnave 31
11000 Belgrado, Servië
T +381 11 244 11 96
F +381 11 244 60 24
www.stoposto.rs
office@stoposto.rs
Directeur: Zoran Vukadinovic

Plukon Food Group BV
Industrieweg 36
8091 AZ Wezep, Nederland
T +31 38 376 66 37
F +31 38 376 66 74
www.plukon.nl
info@plukon.nl
Directeur: Peter Poortinga

Schothorst Feed Research BV
Meerkoetenweg 26
8218 NA Lelystad, Nederland
T +31 320 25 22 94
F +31 320 25 50 30
www.schothorst.nl
info@schothorst.nl
Directeur (a.i.): René Aerts

Een mooi en eerlijk stuk vlees. Daar zijn onze varkenshouders trots op. Zo ook
de familie Daandels. Wij zijn trots dat ondernemers zoals de familie Daandels
klant zijn bij Agrifirm.
Ondernemers met passie voor hun vak en hun bedrijf, met hun blik op de
toekomst. Met behulp van onze expertise maken zij een lekkere maaltijd mede
mogelijk. Wilt u meer weten? Neem dan een kijkje op het varkensbedrijf van de
familie Daandels via: www.medemogelijkmaken.com
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Agrifirm

Postbus 20000
7302 HA Apeldoorn

T 088 488 10 00
F 088 488 18 00

info@agrifirm.com
www.agrifirm.com

