
   

Persbericht 
 

Steeds vaker advies losgekoppeld van voer  
 
We zien een verschuiving in de markt waarbij steeds meer Nutritie wordt bedreven aan de 
keukentafel van de varkenshouder. In het buitenland is dit al veel meer gemeengoed. De moderne 
ondernemer wil het advies van het voer los koppelen van de productielocatie of dat nu bij hem 
thuis is of op de voerfabriek.  
 
Van afwachtende inkoper naar bepalende inkoper  
Gevolg van deze verschuiving is dat de varkenshouder meer kennis op zijn bedrijf krijgt. Waarbij hij 
zelf gaat bepalen welke grondstoffen voor zijn bedrijf belangrijk zijn. Het beeld in de stal is daarbij 
altijd leidend. Door deze werkwijze ziet de ondernemer zijn positie veranderen van afwachtende 
inkoper naar bepalende inkoper. Het ondernemen krijgt daardoor een extra dimensie. De 
ondernemer maakt zelf keuzes in samenstelling onder professionele begeleiding. Zijn inkooppositie 
word sterker door meer grip op de marges te krijgen van zijn toeleveranciers. De winst van deze 
omslag is een beter voorspelbaar resultaat zowel technisch als financieel.  
 
Onafhankelijke begeleiding groeit 
Om op deze vraag in de markt in te spelen heeft FarmNutritie zich verder gespecialiseerd in 
onafhankelijk Nutritie en Management, waarbij het opstellen en aankoop van al dan niet 
bedrijfseigen voeders, opstellen van juiste voerschema’s, analyseren van bedrijfsresultaten en 
karkaskwaliteit, maar ook begeleiden en door ontwikkelen van stalpersoneel kerntaken zijn. 
Een onafhankelijke second opinion op voerbeleid word ook steeds meer gemeengoed. Door het 
groeiende marktaandeel en het groter worden van het team is een verdere professionaliseringslag 
nodig. Daarom zal de naam Hulsman Nutritie Advies veranderd worden in FarmNutritie om aan te 
geven waar we elke dag mee bezig zijn. 
 
Bedrijfsprofiel: 
FarmNutritie (Lemelerveld, Nederland) is een landelijk opererende onderneming in nutritioneel en 
managementadvies voor de varkenshouderij. Farm Nutritie zet zich in om de inkooppositie van de 
varkenshouder te versterken. FarmNutritie is gericht op continuïteit op varkensbedrijven door het 
bieden van duurzame innovatieve voeroplossingen om zo de maximaal mogelijk genetisch 
vooruitgang te benutten. Door intensief klantcontact met de ogen in de stal is het mogelijk om de 
juiste voersamenstelling te maken welke u bij elke voer- of premixproducten kan laten fabriceren. 
 
FarmNutritie is de handelsnaam van Hulsman Nutritie en Advies. Het is een dynamische onderneming 
en mede bepalend voor de voersamenstellingen / inkoop voor rond de 250.000 vleesvarkensplaatsen 
en 30.000 zeugen.  
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Met vriendelijke groet, 
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