
Groene Zuivel
Als je niet kiest, wordt er voor je 

gekozen…..



INNOVEREN, VERBINDEN, DUURZAMER, VERMARKTEN

ir. Maurits Steverink MFM
Ketenmanager



▪ Waar staan we?
▪ Waarde van FOOD?
▪ Welke afzetmarkt en concept kies jij?



▪ Waar staan we?
▪ Van Agro naar Foodondernemers!
▪ Duurzamer 





Bevolkingsdichtheid





65% van de prijsvorming is export







▪ Waarde van Food





Afzetmarkt differentieert….. 
VRAAG naar Groene Zuivel

1) Be GOOD!
2) And SELL it.

Meer Waarde = product & omgeving
Lees:
Community Shared Value, Michael Porter
Weconomie, Jan Jonker
The Purpose Economy, Aaron Hurst



Keurmerken ontzorgen…..……



Supermarktomzet topkeurmerken food 2021



Omzetaandeel topkeurmerken food retail 2019/20/21



▪ Welke afzetmarkt en concept kies jij?
▪ Bedrijfsscan ketenconcepten
▪ Organiseer je



Hoe neem je de regie in eigen 

handen als je de leiding bent 

kwijt geraakt?



Welk concept Groene Zuivel?



Links naar de programma’s en de maatregelen.

Albert Heijn https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/onze-ketens/zuivel

Beter Leven keurmerk zuivel: 
https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemen/bedrijfstypen/veehouderij
en/melkrunderen/

Biologisch : https://www.skal.nl/certificeren/veehouderij

Planet Proof: https://www.planetproof.eu/producten/melk/

https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid/onze-ketens/zuivel
https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemen/bedrijfstypen/veehouderijen/melkrunderen/
https://www.skal.nl/certificeren/veehouderij
https://www.planetproof.eu/producten/melk/


Bron I&O research, april 2020



Welk concept?

1 ster 2 ster 3 ster PlanetProof
Royal Aware 

& AH
Weidemelk

Bio & 

Aanvullende 

Normen

Organisatie +++++ +++ ++++ ++++

Transparantie +++++ +++++ +++++ +++++

Borging ++++ ++ +++ +++++

Dierenwelzijn +++ ++++ +++++ + ++ + ++

Biodiversiteit ++ ++(+) +++(+) +(+) (+) -  ++

Milieu +++ ++++ +++++ + + - ++++

++++

+++++

+++++

Bron: Zuivelwijzer van Dierenbescherming, Natuur en Milieu, Vogelbescherming



Welk concept past bij je bedrijf en jou?

Bedrijfsscan ketenconcepten:
- Verbouw, nieuwbouw, geen bouw?
- Kun je extensiveren?
- Koe-boer of voerboer?
- Zuivel en vlees?
- Ketensamenwerking?
- Check de maatregelen
- Afzetpartner?



Het is dringen in het schap…. Organiseer je ketensamenwerking…..



ir. Maurits Steverink MFM
Ketenmanager

Groene Zuivel. Als je niet kiest, IS er voor je gekozen…..



www.truefood.nl, maurits@truefood.nl

ir. Maurits Steverink MFM
Ketenmanager

Welke concept kies jij?

Sparren?

http://www.truefood.nl/

