
“Fit For Future”

Een partner met ervaring

Klantenavond 1 juni 2016

Hartelijk Welkom!!!!!!



Programma
1. Opening/inleiding (Herman Brus)

2. Ontwikkelingen wereldwijd in de agrarische sector vanuit Fokkerij 

(Fred Grimaud)

3. NOVOGEN ontwikkelingen wereldwijd (Mickael Le Helloco)

Pauze

4.    Fokken, Broeden en Opfokken, een partner met ervaring 

(Gerrit Morren/Thierry Burlot)

5.    Trends/ontwikkelingen in de agrarische sector vanuit de Rabobank 

(Machiel Kamerbeek)

6.    Ontwikkelingen in de legsector vanuit de eierhandel (Petro Boon)

Napraten onder het genot van een hapje en drankje 



Huishoudelijke zaken

• Telefoons graag op stil 

• Vragen aan einde van iedere presentatie

• Hand-outs worden na vandaag op de 
website gezet

• Microfoon in de zaal



Inleiding 

“Fit For Future”

Klantenavond 1 juni 2016

Herman Brus

Een partner met ervaring



“Fit For Future”

• Ontwikkelingen markt

• Ontwikkelingen Verbeek

• Toekomst Verbeek



Ontwikkelingen markt
Consument-eis sneller dan wetgeving

• Onbehandelde snavels

• Hanen doden verboden

• Diervriendelijke productie groeit

 kennis en vakmanschap

Ontwikkeling kostprijs versus opbrengstprijs

kooi Scharrel Freiland Bio

Prijs 3,5 ct 6,5 ct 9 ct 15 ct

Kostprijs 5,5 ct 6    ct 7 ct 10 ct



Ontwikkelingen markt
Toenemende duur legcyclus, minder vervanging

• Genetische vooruitgang

• Kostprijs gedrevenheid

 overcapaciteit opfok

Liquiditeit spanning

• Hoge investeringen 

• Aanbod groter dan vraag

• Productierechten

Vogelgriep vraagt om blijvende alertheid



Ontwikkelingen Verbeek
• Omschakeling naar NOVOGEN

• Krimpende Nl afzetmarkt met hevige 
concurrentie

• Groei in Europa en export

• Intensieve samenwerking met NOVOGEN 

• Focus op kernactiviteiten

• Door ontwikkelen kennis en ervaring

• Keuze voor kwaliteit

• Wijziging aandeelhouders waarbij 
betrokkenheid management centraal staat



Verbeek “Fit For Future”

• Focus op kernactiviteit Broeden en Opfok tot 
28 weken

• Kwaliteit in producten en kennis op basis van ervaring

• Kennis en toegevoegde waarde voor pluimveehouder 
in Europa en ondersteunend op NOVOGEN

• Intensieve samenwerking met NOVOGEN

• Intensieve samenwerking met partners met ervaring

• Platte, flexibele organisatie

• Geleidelijke groei in kuikens, opfokhennen en 
vaccineieren op basis van bewijslast



Verbeek “Fit For Future”

& “fits for the future”

• Verbeek in ‘stabielere wateren’

• Kwaliteit/kennis en ervaring van een 

ervaren en betrokken team met 

pluimveepassie.

• Sterke combinatie met NOVOGEN 

Resultaten vormen bewijslast van een 

concept met ervaring 

• Samenwerken met partners Fit For Future



Bedankt voor uw aandacht

Vragen?


