AMBITIE 5

MONDIAAL KOPLOPER IN MARKTGERICHTHEID EN KETENSAMENWERKING
De Coalitie Vitale Varkenshouderij staat voor een varkenshouderijketen die uitblinkt in marktgerichtheid en
ketensamenwerking en die werkt aan vraaggestuurde ketens en onderscheidende marktconcepten. Een keten die erop
gericht is om ieder onderdeel van het varken een waardevolle bestemming te geven in de voedselketen, waarbij ingespeeld
wordt op het veelzijdige en gevarieerde consumptiepatroon van mondiale consumenten.
Belangrijke elementen hierin zijn de ontwikkeling van Ketenkwaliteitssysteem Holland Varken als centraal kwaliteitslabel en
daarnaast forse investeringen in de digitalisering van de keten, waardoor een unieke positionering als kwaliteitsproduct met
verifieerbare herkomst mogelijk wordt.
Een digitaal bedrijvenpaspoort en een dierenpaspoort dragen bij aan de traceerbaarheid en dus het vertrouwen in de
Nederlandse keten (Holland Varken) én specifieke ketenconcepten voor de Nederlandse en Europese markt. Dit leidt tot
een sterke exportpositie op de wereldmarkt als pijler onder een toekomstbestendige varkenshouderij, waardoor financiële
ruimte aanwezig is voor noodzakelijke investeringen in duurzaamheid en dierwelzijn.

Opgaven en doelstellingen
1.	
Uitbouwen Holland Varken als centraal kwaliteitslabel en
-borgingssysteem, als fundament onder de internationale
positionering van Nederlands varkensvlees.
2.	De bouw van keteninformatiesysteem dat de
voorschriften van Holland Varken digitaal borgt.
3.	Invoeren van borging en informatie-uitwisseling op
bedrijfsniveau (digitaal bedrijvenpaspoort).
4.	Invoeren van borging op dierniveau (dierenpaspoort) op
basis van individuele dierherkenning (met bijvoorbeeld
chip- en RFID-technologie).
5.	Implementeren van nationale en internationale

vraaggestuurde ketens en (nieuwe) onderscheidende
marktconcepten op basis van onder andere CO2footprint, antibioticagebruik, dierenwelzijn, met nieuwe
verdienmodellen (stabiele ketenrelaties en prijsvorming)
en een sterke positie van collectieven van varkenshouders.
6.	Nieuw communicatiebeleid over de groeiende kracht
en het onderscheidend vermogen van de Nederlandse
varkenshouderij op het gebied van ketenproductie in een
duurzaam systeem onder de vlag van Holland Varken.
7.	Verbetering toegang Nederlands varkensvlees op
internationale markten.

Acties en investeringen
Actie

Trekker

Budget

Uitbouwen
ketenkwaliteitssysteem Holland
Varken

POV en COV

€ 300.000,- / jaar cash vanuit CoViVa-budgetten voor de jaren 2020
en 2021 voor project-organisatie en aanvullende expertise. Daarna
moeten de kosten worden gedekt door de keten.

Implementatie IT-infrastructuur
voor de gehele primaire sector

POV

€ 3.000.000,-

Door ontwikkelen van het
systeemontwerp ‘digitale snelweg
varkensketen’

Vion in nauwe
samenwerking met
POV

• € 650.000,- voor inrichting en doorontwikkeling van datatransfer
op basis van een gedifferentieerd systeem van machtigingen
• € 1.000.000,- voor lidmaatschap van JoinData

Introductie en implementatie
van Blockchain als drager van
keteninformatie

Vion en andere
Nederlandse
slachterijen in nauwe
samenwerking met POV

€ 4.500.000,-
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Actie

Trekker

Budget

Communicatie rond Holland
Varken

POV en COV

• € 150.000,- eenmalig t.b.v. werving, aanloop- en inrichtingskosten
• € 1.350.000,- jaarlijks t.b.v. uitvoering van het communicatieplan

Implementatie vraaggestuurde
ketenconcepten

Participerende
slachterijen in nauwe
samenwerking met
varkenshouders

Eenmalig € 1.000.000,-

Toegang internationale markten

COV en POV

Geen extra kosten, komt uit bestaande formaties

Te verwachten resultaat
Holland
Varken

Digitalisering
keten

Communicatie

Nieuwe
marktconcepten

Internationale
markttoegang

2022

Operationeel
100%
dekkingsgraad
onder varkens
houders en
slachterijen

• Bedrijvenpaspoort
operationeel
• Dierenpaspoort
operationeel in enkele
ketens/concepten

Continue inzet

Lopende en
nieuwe trajecten

Continue inzet

2025

Operationeel

Dierenpaspoort
operationeel in alle
concepten met specifiek
marktpositionering

Continue inzet

Lopende en
nieuwe trajecten

Continue inzet

2030

Operationeel

Dierenpaspoort
operationeel in alle
varkenshouderijketens

Continue inzet

Lopende en
nieuwe trajecten

Continue inzet

Jaar
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Meer informatie is te vinden via www.vitalevarkenshouderij.nl

met hen ten uitvoer te brengen.

