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Rozis verwelkomt Ekro, grootste kalfsvleesproducent ter wereld 

De wereld van het kalfsvlees is er één van alles 
willen weten. Het produceren van een hoogwaardig 
en delicaat product als kalfsvlees is werk voor 
perfectionisten. Eén moment van onachtzaamheid 
en de kwaliteit van het product gaat onderuit. 
‘Wij hebben de totale productieketen in eigen 
hand, van nuchter kalf tot verpakt eindproduct 
in de supermarkt”, zegt Jan-Dirk van Delden, 
hoofd automatisering van Ekro, onderdeel van de 
geïntegreerde kalfsvleesproductieketen VanDrie 
Group.  ‘Zo’n geïntegreerde keten is tamelijk 
bijzonder en dus ook onze grootste kracht. Wij 
weten op ieder moment alles over hoe het er met 
elk stukje vlees voorstaat.’ Een verhaal over een plek 
waar bits, bytes en bovenbillen elkaar ontmoeten.

Als er een mooi 
stukje kalfsvlees op 
tafel komt, dan is 
de VanDrie Group 
daar ruim een half 
jaar intensief mee 
bezig geweest. 
Alle bedrijven 
binnen de groep 
weten zich 100% 
verantwoordelijk 
voor optimale 
kwaliteit van het 

te leveren product. 
Dat geldt voor de 
veehouderij, de 
kalvermelkpoeder- en 
de vleesbedrijven. 
Samenwerken om 
die garantie aan de 
eindgebruiker te 
bieden is dan logisch. 
Zo is de VanDrie 
Group gekomen tot 
een geïntegreerde 
aanpak, begeleid 
door de meest geavanceerde controlesystemen. 
En hetzelfde geldt voor het verwerkingsproces in 
Apeldoorn. Van Delden: ‘Pas als ons vlees de poort 
van de klant is binnengegaan zit onze taak erop.’

Streng
De vleessector is in Europa onderhevig aan strenge 
regelgeving. Maar Ekro is strenger. Van Delden: ‘Wij 
willen het perfecte antwoord leveren op de constant 
veranderende wensen van onze klanten. Daarom 
willen wij overal controle over. In bijvoorbeeld 
traceability loopt Ekro voorop. Van elk stuk vlees 
kunnen wij zien van welk kalf het komt, waar het 

zich bevindt in het productieproces, en waar het 
naar toe gaat als het de deur uit is. Ons vlees is op 
de eerste plaats een natuurproduct maar zonder 

computer ben je nergens als je optimale kwaliteit wilt 
leveren. Vooruitstrevende automatisering maakt het 
mogelijk dat wij de control freak kunnen zijn die we 
willen en moeten zijn. Als je alles wilt beheersen en 
controleren, dan vergt dat complexe datasystemen. 
Daarom zeggen wij dat in ons product dier, mens en 
techniek op een unieke manier samenkomen.’

Variatie
Olivier van den Wormen is één van de programmeurs 
van de automatiseringsafdeling van Ekro. ‘Nog niet 
zo lang geleden hebben wij de Nederlandse Logistiek 
Prijs gewonnen. Met ons traceringsysteem Safety 
Guard hebben we een voorsprong opgebouwd op 
het gebied van kwaliteitszorg en –bewaking. Per 
jaar worden er bij Ekro meer dan 350.000 kalveren 
geslacht en verwerkt. Met het uitleveren van de 
producten gaan we qua klantspecificatie zover als 
de klant wil. Dat kan variëren van hele karkassen tot 
en met een kant-en-klare  consumenten-verpakking, 
voorzien van prijs en productinformatie. Die 
diversiteit, gevoegd bij het ruime assortiment dat het 
kalf biedt, maakt het er natuurlijk niet simpeler op. 
Dat maakt automatisering bij ons tot een hot issue. 
Zeker als je voorop wilt lopen.’

EDI
Houdt Ekro in de vleesproductie alles graag in eigen 
hand, ook op het gebied van automatisering is het 
bedrijf behoorlijk selfsupporting. Van den Worm: ‘De 
automatisering is decentraal geregeld en in principe 
ontwikkelen wij software in eigen huis. Daardoor 
kunnen we snel inspelen op veranderingen en 
applicaties aanpassen.’

Op de vraag waarom Ekro de samenwerking met 
Rozis heeft gezocht zegt Van Delden: ‘Tegen 
de achtergrond van onze relatie met diverse 

Over bits, bytes en bovenbillenbovenbillen

Jan-Dirk van Delden
Hoofd Automatisering Ekro

Olivier van den Wormen
Programmeur Ekro
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supermarktketens binnen Europa waren we al 
bezig met EDI. Toen de samenwerking met een 
Nederlandse supermarktorganisatie een feit is 
geworden ging de zaak in een stroomversnelling 
omdat men daar concrete eisen stelde op dat gebied. 
Toen hebben we Rozis benaderd als provider. Wij 
leveren onze berichten in XML aan. Die worden 
via het Rozis Facilitair Centrum verder gestuurd, en 
geconverteerd naar Edifact, het formaat dat de klant 
van ons vereist. We hebben gekozen voor Rozis 
omdat we er vanuit gaan dat zij voor ons de juiste 
EDI-schakel zijn tussen klant en Ekro.’

“Respect voor mens, dier en kwaliteit; 
het fundament voor vakmanschap en 
partnership.”

Van den Worm brengt het project Pakbon 2002 
ter sprake. ‘We zijn één van de eerste die met 
een dergelijk uitgebreid verzendingsbericht gaan 
werken. Dat is geen eenvoudig traject, maar Pakbon 
2002 biedt het voordeel dat er veel meer logistieke 
informatie beschikbaar komt. Als onze levering 
op transport gaat weet de klant precies waar hij 
welk product kan vinden, wat de eindbestemming 
is, wat de productspecificaties zijn, etc. Van ieder 
onderdeel van de zending kan, in ons geval, zelfs 
het oornummer van het desbetreffende kalf worden 
teruggevonden. Met Pakbon 2002 kan het logistieke 
traject veiliger en sneller verlopen, wat in een sector 
als de onze natuurlijk belangrijk is.’

Berichten
Van den Worm verwacht dat de betekenis van 
automatisering de komende jaren nog veel verder 

zal toenemen. ‘De 
berichtenstromen 
die wij verwerken 
zijn aanzienlijk: 
voorraadbeheer, 
relatiebeheer, 
tracking en tracing, 
productidentificatie, 
planningsmodules, 
orderbonnen, 
pakbonnen, 
factuurberichten, 
noem maar op. 
Steeds meer zal 
geautomatiseerd 
gaan verlopen. EDI 

krijgt daarom bij ons steeds meer aandacht. Omdat 
we zelf de voordelen zien, en omdat onze relaties het 
van ons verwachten.’

Culinair
Tenslotte terug naar het vlees: is het kalfsvlees 
populair in Nederland? Van Delden: ‘Kalfvlees is een 

exclusieve vleessoort. Steeds meer Nederlanders 
waarderen het delicate product kalfsvlees. De 
afgelopen jaren is de afzet binnen Nederland 
gestegen. Met kerstmis, Pasen en andere feestdagen 
kennen wij behoorlijke afzetpieken. Ik heb het gevoel 
dat de culinaire belangstelling in Nederland aan het 
toenemen is en dat kalfsvlees steeds vaker op het 
menu van de Nederlandse consument staat.’

Naam bedrijf: Ekro (controlled quality veal)
Bestaat sinds: 1952 als gespecialiseerd bedrijf in 
de verwerking van kalfsvlees
Activiteit: slachterij en vleesverwerkingsbedrijf
Afzetmarkt: supermarktketens, 
horecagroothandel en vleeshandelaren in 
Europa, Azië en Midden-Oosten; ca 95% van het 
geproduceerde vlees wordt geëxporteerd naar 
het buitenland
Vestigingen: Ekro maakt deel uit van de VanDrie 
Group, deze heeft meer dan 20 vestigingen 
verspreid over Europa; Ekro is gevestigd in 
Apeldoorn
Medewerkers: in Apeldoorn werken gemiddeld 
400 medewerkers; in totaal werken er binnen de 
groep ca 1.850 mensen; VanDrie Group beschikt 
over  ca. 1.200 kalverhouderijen; indirecte 
werkgelegenheid aan ca 5.000 mensen
Klant bij Rozis: sinds april 2007
En verder: Bij de VanDrie Group is de totale 
productieketen in eigen hand; het bedrijf is de
grootste kalfsvleesproducent ter wereld 
en staat bekend om zijn vooruitstrevende 
kwaliteitsbewaking
URL: www.ekro.nl, www.vandriegroup.com


