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DÉ 8 ZEKERHEDEN VAN DENKAVIT

Bij Denkavit gaan wij ALTIJD voor…

1. de meest innovatieve voerconcepten
2. hoogwaardige en constante kwaliteit
3. advies op maat
4. het beste resultaat
5. openheid en transparantie
6. partnership
7. lange termijn visie
8. integriteit

Deze 8 zekerheden zijn voor Denkavit belangrijke 
uitgangspunten in ons dagelijks werk. Zaken waarop 
onze partners blindelings moeten kunnen vertrouwen. 
Zo maken wij samen het verschil.
‘Veal the difference!’ 

SAMEN NOG BETER TOT 
WAARDE BRENGEN

CONTINU VERBETEREN

Binnen onze visie ‘Veal the difference’ leggen wij de lat 
graag steeds een stukje hoger. Voor onszelf, maar ook 
voor de partners waarmee wij samenwerken. Dit doen wij 
met behulp van de ‘Better Together’ verbetercirkel. Een 
eenvoudig en transparant verbeterproces waarmee wij 
samen continu beter worden. Doet u met ons mee?  
Dan plukt ook u hier de vruchten van.

BETTER 
TOGETHER

ONTWERP

VOER UIT

CONTROLEER

STEL BIJ

ONTWERP: Maak een 
concreet plan van aanpak met 
duidelijke en gedragen doelen.

VOER UIT: Voer de plannen 
exact uit zoals is afgesproken. 
Doe geen concessies in 
kwaliteit.

CONTROLEER: Check de 
prestaties en spreek elkaar er 
op aan. Zowel wanneer het 
positief als negatief is.

STEL BIJ: Zorg dat de 
benodigde verbeteringen 
daadwerkelijk worden 
doorgevoerd. De lat mag 
samen steeds een beetje 
hoger worden gelegd.

DENKAVIT.COM



Denkavit is altijd in beweging. Ook dit jaar gaan wij samen met onze 
partners weer een aantal interessante stappen zetten om voorop te 
blijven lopen in de internationale veehouderij. Hierbij staan innovatie en 
het aangaan van nieuwe verbindingen centraal. Dit moet bijdragen aan 
kwaliteitsverbetering, verdere verduurzaming en extra rendement voor de 
gehele productiekolom. Wij geloven in deze mooie sector en zetten graag 
onze kennis en kunde in voor een goed imago en nog betere toekomstkansen 
van de melkvee- en vleeskalverhouderij. Zo maken wij samen het verschil 
in zuivel- en kalfsvleesproductie. Producten waar wij trots op zijn. 
Veal the difference!

Team Denkavit

VISIE OP DE TOEKOMST

Onze visie ‘Veal the difference’ is gestoeld op 4 belangrijke pijlers;  
Samen, Beter, Transparant en Ondernemend. Volgens Denkavit belangrijke 
uitgangspunten voor succes.

Samen
•  Ketensamenwerking op basis van gelijkwaardigheid
•  Kennis delen en van elkaar leren
•  Focus op partnership en lange termijn visie
 
Beter 
•  Wat vandaag goed is kan morgen beter 
•  Naast efficiëntie vooral werken aan toegevoegde waarde
•  Samen verder verduurzamen
 
Transparant
•  Duidelijke afspraken maken en nakomen
•  Terugkoppeling en delen van technische resultaten
•  Echte kwaliteit beter belonen
 
Ondernemend
•  Continu voorop lopen in de internationale markt
•  Meer ruimte voor ondernemerschap
•  Samen innoveren middels co-creatie

CONCRETE PROJECTEN 

Slagvaardig als wij zijn gaan wij direct aan het 
werk om onze visie ‘Veal the difference’ samen 
met u waar te gaan maken. Daarvoor zijn een 
aantal concrete projecten benoemd.  
Wij lichten ze hieronder kort toe.

1.  Kwaliteitscriteria Bika’s  
(= Biestgevoerde kalveren) 

 
Denkavit koopt jaarlijks een groot aantal kalveren 
voor de vleeskalverhouderij. Nog steeds zitten hierin 
grotere verschillen, dan op basis van de genetische 
variëteit mag worden verwacht. Dit heeft alles te 
maken met de wijze waarop kalveren in hun eerste 
levensdagen worden opgevangen en verzorgd.  
Onze ‘kwaliteitscriteria Bika’s’ geven duidelijk 
aan wat wij van onze leveranciers verwachten. 
De komende tijd zullen wij aangekochte kalveren 
uitgebreider gaan monitoren. Terugkoppeling van 
deze informatie biedt de mogelijkheid om samen  
de kalveropfok te verbeteren. Goede, gezonde 
kalveren vormen immers de basis voor een  
kwalitatief hoogwaardige vleeskalverhouderij.

2.  Rechtstreekse collectie Bika’s voor pilot 
‘Denkavit ProgrammaKalf’

 
Voor onze pilot ‘Denkavit ProgrammaKalf’ gaan wij in 
twee pilotgebieden samen met enkele geselecteerde 
partners Bika’s (Biestgevoerde kalveren) rechtstreeks 
collecteren bij grotere melkveebedrijven. Met de 
melkveehouders maken wij concrete afspraken 
omtrent biestverstrekking en verzorging van deze 
kalveren. Melkveehouders die kalveren conform het 
programma opvangen en verzorgen, kunnen hiermee 
een betere opbrengst genereren.

De kalveren gaan rechtstreeks naar kalverhouders 
die deelnemen aan het ‘Denkavit ProgrammaKalf’ 
project. Deelnemende melkveehouders worden 
gedurende de pilot op de hoogte gehouden van 
de prestaties van hun kalveren. Ook helpen wij 
melkveehouders om de opfok van hun vaarskalveren 
verder te optimaliseren. 

3. Kennis maken, kennis delen
 
Binnen ons ‘Denkafarm Innovation Centre’ doen 
wij veel onderzoek naar de voeding en de 
gezondheid van vleeskalveren. Daarnaast voeren  
wij ook onderzoeken uit in diverse praktijkstallen.  
In combinatie met de grote hoeveelheid data 
waarover wij beschikken levert dit veel nieuwe  
kennis op. Kennis die wij graag met u delen.  
Daarom organiseren wij de komende jaren diverse 
workshops en opleidingen. Ook voor u! Een mooie 
kans om uw kennis verder te vergroten.

WILT U M EER WE TEN 
OVER D E ZE PROJ EC TEN? 
GA DAN NA AR :

VE ALTHEDIFFERENCE . NL

4. Verbinding melkveehouderij en kalversector 
 
De vleeskalversector is onlosmakelijk verbonden 
met de melkveehouderij. Maar wat weten wij 
eigenlijk van elkaar? Daar brengt Denkavit graag 
verandering in. De komende jaren willen wij graag 
nieuwe verbindingen tot stand brengen tussen 
de melkveehouderij en de vleeskalverhouderij. 
Verbindingen die in beide sectoren het startpunt zijn 
voor een verdere optimalisering van het tot waarde 
brengen van kalveren.

5. Nieuwe, onderscheidende voerconcepten
 
Zoals u van ons gewend bent blijven wij continu 
nieuwe voerconcepten voor kalveren ontwikkelen. 
Voerconcepten die bijdragen aan gezondheid, 
groei en vleeskwaliteit van deze jonge dieren. 
Naast technische en economische resultaten krijgt 
hierin ook vleeskwaliteit volop aandacht. Want 
het produceren van topkwaliteit kalfsvlees zorgt 
uiteindelijk voor het beste rendement in de gehele 
productiekolom.

6.  Onderscheidende vleesconcepten
 
Binnen Europa werken wij samen met alle 
toonaangevende kalverslachterijen. Met enkele van 
deze partners gaan wij de komende jaren bekijken 
hoe wij samen onderscheidende kalfsvleesconcepten 
kunnen ontwikkelen. Een verdere diversificatie en 
merkontwikkeling van kalfsvlees biedt kansen voor 
het versterken van de wereldwijde marktpositie van 
kalfsvlees. Daar dragen wij graag een steentje aan bij.

SAMEN

ONDERNEMEND

BETER

TRANSPARANT


