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BioInfo
Leaders in organic farming
De afgelopen periode hebben we ons

de klant toegevoegde waarde leveren.

Ook bovenstaande foto’s zijn onderdeel

gebogen over de positionering van

Echter, aan het logo van Reudink is

van de nieuwe positionering, waarmee

Reudink in de markt. Hoe kunnen we

niet te zien dat het bedrijf actief is in

we de ‘Leaders in organic farming’ een

ons als biologisch bedrijf onderschei-

de biologische sector.

gezicht willen geven. De nieuwe pay-

den en zichtbaarder zijn? En wat

off en bijbehorende foto’s zullen de

willen we samen met onze klanten

Op basis van deze informatie zijn

komende tijd op steeds meer uitingen

bereiken?

we tot de conclusie gekomen dat

van Reudink verschijnen.

veel goed gaat. Om ons in de markt
Om ons te helpen bij het bepalen

duidelijker te positioneren, is aan

van de positionering hebben we een

het vertrouwde logo van Reudink een

aantal medewerkers, klanten en

tekst (pay-off) toegevoegd: ‘Leaders

relaties gevraagd om mee te denken.

in organic farming’. Op deze wijze

Dit leverde waardevolle informatie op.

laten we duidelijk zien waar we voor

Zo onderschreven alle betrokkenen

staan en wat we samen met onze

de stelling dat Reudink hoogwaar-

klanten willen bereiken. Reudink is

dige biologische voeders levert met

werkzaam in de biologische sector en

een voorspelbaar resultaat en een

werkt samen met u aan een leidende

marktconforme prijs. Ook is Reudink

en onderscheidende positie in de bio-

specialist in de sector met deskun-

logische sector, nu en in de toekomst.

dige, professionele medewerkers die

EuroTier 2016
Van 15 tot en met 18 November a.s. is Reudink te vinden
op de EuroTier in Hannover.
Samen met ForFarmers
verwelkomen we u graag op
onze stand nummer E07 in
hal 20.

Keurmerk
Op bijna ieder product dat we
eten prijkt tegenwoordig wel een
keurmerk. In het woud van duurzaamheidsmerken dat inmiddels is
ontstaan, raakt menig consument
volledig de weg kwijt. Om het vertrouwen van de consument niet te
verliezen, heeft het ministerie van
Economische Zaken in Nederland
opdracht gegeven alle keurmerken te ordenen. Hiervoor zijn ze
aan de volgende criteria getoetst:
duurzaamheid, transparantie en
betrouwbaarheid. In totaal werden
90 keurmerken en logo’s beoordeeld. Hieruit zijn 11 keurmerken
naar voren gekomen die op alle
criteria heel hoog scoren.

Eko Vital Capri is de nieuwe voedings-

Deze lijst met Topkeurmerken telt
3 biologische keurmerken. Dat is
natuurlijk goed nieuws en sluit
naar mijn mening ook aan bij de
waarden waar we in bio voor staan.
Tegelijkertijd stelt het ons ook voor
de uitdaging om het keurmerk
verder te ontwikkelen en de lat
steeds hoger te leggen. Kiest de
consument op basis van een lijst of
heeft hij andere al dan niet bewuste
drijfveren?

dige grondstoffen en natuurlijke in-

Reudink is gecertificeerd voor
een aantal keurmerken en kan
daardoor biologische voeders
voor diverse concepten en merken
leveren. De afgelopen periode hebben we ons eigen merk Reudink
onder de loep genomen. Dat heeft
geleid tot een nieuwe positionering,
waarover meer in deze Bio-info.
We behouden ons vertrouwde
logo, maar met de nieuwe pay-off
‘Leaders in organic farming’ geven
we nog beter invulling aan ons
merk. Eén ding is niet veranderd:
wij streven naar tevreden klanten
die bewust kiezen voor het merk
Reudink. Daar zetten we ons iedere
dag opnieuw voor in.
Wilfred Jonkman
Directeur
Reudink bv
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Eko VITAL Capri start beter
•

Door goed management en het

aanpak die Reudink introduceert

tijdig aanbieden van onbeperkt

voor geitenlammeren. De aanpak is

mengvoer en fris drinkwater

gebaseerd op jarenlange praktijk-

raken de lammeren gewend aan

ervaring en vormt de basis om te

ander voedsel dan melk. Op het

komen tot gezonde, hoogproductieve

moment van spenen kennen de

melkgeiten.

dieren de weg naar water en voer.
•

Besteed voldoende aandacht aan

Voor een goede pensontwikkeling is

de lammeren en houd de groei bij

het belangrijk dat de geitenlammeren

door de dieren regelmatig te

al vroeg wennen aan vast voedsel.

wegen. Via het ‘Lamgroei analyse

Eko Vital Capri Pensstart is een sma-

programma’ is de groeicurve bij te

kelijk product, boordevol vitaminen

houden en kunt u samen met uw

en mineralen voor het jonge lam. Het

geitenspecialist checken of de

bevat goed verteerbare, hoogwaar-

lammeren voldoende groeien.
•

Uw geitenspecialist kan ook een

grediënten die de weerstand van het

Lammerenscan uitvoeren om de

lam ondersteunen en darminfecties

resultaten op uw bedrijf te

voorkomen. Dankzij de goede smaak

monitoren en inzicht te krijgen in

eten de lammeren het graag. Het

de belangrijkste verbeterpunten.

resultaat: gezonde lammeren met

Zo werkt u doelgericht aan een

een hoge groei.

goed resultaat.

Doelgericht werken

Dankzij deze tips wordt het doel van

Hoe bereikt u een gezonde, hoogpro-

de lammerenopfok, een dekrijpe geit

ductieve melkgeit? We geven enkele

met een gewicht van 40 kg op een

tips.

leeftijd van zeven maanden, gemakkelijker bereikt.

Even voorstellen
Mijn naam is Saskia Weenink en
samen met mijn man en dochter
woon ik in Apeldoorn (NL).
Per 1 september jl. ben ik bij
Reudink werkzaam als kwaliteitsmanager. In deze baan valt
eigenlijk alles van mijn eerdere
banen en mijn passie voor bio
samen.
Ik heb in diverse kwaliteits- en
risicomanagementfuncties
gewerkt, in de financiële sector
en bij het Ministerie van Landbouw. Gedurende de jaren heb ik
steeds meer passie, affiniteit en
overtuiging voor de biologische

Reudink gaat voor kwaliteit

sector ontwikkeld. Ik ben dan
ook blij dat ik bij Reudink mijn
bijdrage kan leveren aan de kwa-

Door de groei van de biologische

dit convenant wordt een vast bedrag

liteit van de voeding en daarmee

sector en die van Reudink, wordt

per ton product besteed aan sociale

aan de gezondheid van de mens.

kwaliteitsmanagement steeds

projecten in de regio waar de grond-

belangrijker.

stof geteeld wordt.

Reudink bezit momenteel zeker 11

Daarnaast merkt Reudink dat het

keurmerken en certificaten voor

aantal audits en analyses op onge-

verschillende duurzame biologische

wenste stoffen in de grondstoffen

merken en concepten. Een aan-

en eindproducten toeneemt. De

tal daarvan zijn wettelijk verplicht,

afgelopen jaren werden de ver-

anders mogen we geen biologisch

schillende aandachtsgebieden van

mengvoer produceren en verkopen.

kwaliteitsmanagement door verschil-

De meesten zijn echter bedoeld om

lende medewerkers ingevuld. Sinds

op kwaliteitsgebied te onderscheiden

1 september jl. heeft Reudink deze

in de markt of om meerwaarde te

taken bij één persoon ondergebracht:

bieden.

Saskia Weenink is toen aangesteld
als kwaliteitsmanager. Door haar

Een van de laatste trends in de

aanstelling is er meer focus en speci-

biologische sector is dat er steeds

alisatie, waardoor we de kwaliteit van

meer aandacht ontstaat voor duur-

onze producten nu én in de toekomst,

zaamheid, sociale aspecten en

nog beter kunnen borgen.

energiegebruik. Een mooi voorbeeld
is de deelname van Reudink aan het
convenant: ‘Solidair met soja’. Binnen
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Zijn uw vergunningen op orde?
De wet- en regelgeving in de agrarische

onderstaande checklist bepaalt u snel

zinvol. Zo wordt duidelijk welke maatre-

sector wordt steeds strenger én

of u actie moet ondernemen:

gelen nodig zijn om problemen te

complexer. Ook gaan gemeentes en

•

Heeft u een geldige en passende

voorkomen. Ook kunnen daarmee

provincie steeds intensiever handha-

Natuurbeschermingswet-vergun

subsidiemogelijkheden voor u zichtbaar

ven. Zeker als u betalingsrechten of

ning?

worden.

subsidie(s) ontvangt, is het verstandig

•

Weet u wat de mogelijkheden en
beperkingen van het bestemmings

Vraag een vergunningscheck aan

plan van uw locatie zijn?

De specialisten van ForFarmers

Is uw milieuvergunning jonger dan

FarmConsult beoordelen uw vergunde

4 jaar?

situatie en bepalen of u actie moet

Blijft uw bedrijf de komende jaren

ondernemen. Desgewenst ondersteu-

voor subsidie vanuit het Europees

in de huidige vorm en omvang be-

nen zij u bij de vervolgstappen. Voor

gemeenschappelijk landbouwbeleid

staan?

meer informatie kunt u contact opne-

uw vergunningen tegen het licht te
houden.
•
De overheid laat er geen twijfel over
bestaan: wie in aanmerking wil komen

moet zorgen dat zijn vergunningen in

•

•

orde zijn. Een Natuurbeschermingswetvergunning voorkomt een korting op de

Zijn alle dieren en diercategorieën

men met de specialisten van FarmCon-

die op de vergunning staan ook

sult via tel. 0573 28 89 89 of

feitelijk aanwezig op uw bedrijf?

farmconsult@forfarmers.eu

toeslagen bij een handhavingsactie.

•

Wilt u niet voor onaangename verras-

Indien u één of meer van deze vragen

gunningscheck vraagt u een vergun-

singen komen te staan? Zorg dan dat uw

met ‘nee’ of ‘weet ik niet’ heeft beant-

ningscheck aan.

vergunningen up-to-date zijn. Met

woord, is een vergunningscheck zeer

Is uw bedrijf asbestvrij?
Via forfarmers.nl/aanmelden_voor_ver-

Reudink B.V.
Postbus 46, 7240 AA Lochem, T +31 (0)88 0248165, info@reudink-bio.eu, www.reudink-bio.eu

