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Jurjën Kuipers

‘Zie collega’s niet als
concurrent’
DOOR MONIQUE VAN LOON

W

erk samen en treedt als Nederland bv naar buiten,
dan heeft de Nederlandse vermeerderingssector
een goede toekomst. Dat vindt Jurjën Kuipers, de
nieuwe directeur van vermeerderaars-vereniging
Novi-Pluim. “Novi-Pluim is een bloeiende vereniging; we realiseren een goede slachtprijs voor de ouderdieren, zitten aan tafel bij
ngo’s en zijn het kennisplatform van de vermeerderingssector. Dat
wil ik verder uitbouwen”, zegt Kuipers. Tijdens de algemene ledenvergadering van Novi-Pluim in november nam hij het directeurschap over van de 72-jarige Steven Doornewaard, die in 2010 directeur werd en actief blijft als adviseur.

‘We winnen het nooit
alleen op kostprijs, wel
op kwaliteit.’

Je bent opfokker, vermeerderaar en vleeskuikenhouder.
Hoe combineer je dat?
“We werken met zelfstandige bedrijfsleiders. Ik vind het belang
van Novi-Pluim voor de vermeerderingssector heel groot. We hebben al veel bereikt en we hebben nog veel ambities. De combinatie met Izak Vermeij als coördinator van Novi-Pluim werkt voor
mij. Izak is verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele zaken. Novi-Pluim is een bedrijf, de vereniging van vermeerderaars
is de aandeelhouder. Het bestuur houdt toezicht en denkt mee
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over strategie en visie. Mijn ambitie is de Nederlandse vermeerderingssector naar een hoger niveau te tillen. Ik ben blij dat Steven
actief blijft als adviseur, zodat we zijn kennis en ervaring kunnen
gebruiken en de continuïteit van Novi-Pluim gewaarborgd is.”
Wat is het marktaandeel van Novi-Pluim?
“Nu wordt ongeveer 70% van de Nederlandse ouderdieren via
Novi-Pluim afgezet. In België groeien we. Afzet via Novi-Pluim levert een relatief goede slachtprijs op en levert continuïteit. De
vermeerderaar geeft door wanneer het koppel geslacht kan worden en wij regelen de rest van certificaten en transport tot laadploeg, en ontzorgen de vermeerderaar.”
Wat zijn je ambities met Novi-Pluim?
“Allereerst behouden wat we al hebben. Dat is niet vanzelfsprekend. We zijn nu een financieel solide bedrijf. We willen blijven
groeien, zodat we de vraag van klanten beter kunnen bedienen
en een vlakkere planning kunnen realiseren. We willen investeren
in dataverzameling en onderzoek om vooruitgang te boeken in
het managen van vleeskuikenouderdieren. Verdere samenwerking op het gebied van gezondheid, voeding of management behoort ook tot de mogelijkheden.”
Heeft de vereniging een rol in de verwaarding van het
vlees en het duurzaamheidslabel NoviPlus?
“De vereniging speelt een grote rol in het succes van NoviPlus. Als
voorzitter zat ik samen met Steven Doornewaard in de regiegroep
en we hebben het label mee ontwikkeld. We zijn door certificering en kwaliteitsbeoordeling onze kwaliteit gaan meten. Ook zijn
we ons verhaal gaan vertellen. We zijn nauw betrokken bij de verwaarding van het vlees. Alle klanten zijn welkom om bedrijven te
bezoeken, wij laten graag zien hoe we de kippen houden en waar
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Novi-Pluims nieuwe directeur Jurjën Kuipers pleit nadrukkelijk voor
samenwerking. “Als vermeerderaars moeten we stoppen met elkaar als
concurrent te zien. Onze concurrentie komt uit Brazilië, Oekraïne en Polen.”

Profiel
Jurjën Kuipers (37) houdt in
Dalfsen en omgeving vleeskuikenouderdieren, opfok en
vermeerdering, vleeskuikens
en vleesvee. Na zijn studie
bedrijfskunde in Wageningen, internationaal werk in
Afrika voor De Heus en werk
bij Jansen Poultry Equipment
ontwikkelde hij het ouderlijk
bedrijf. In 2014 is hij gekozen
tot voorzitter van Novi-Pluim.

we voor staan. Als we met de ngo’s aan tafel zitten zijn en blijven
zij verbaast dat dit label is ontwikkeld door de boeren. Dat is onze
kracht: korte lijnen, praktisch en uitvoerbaar. De vraag naar NoviPlus-vlees is goed, met goede vaste klanten zoals Van Geloven/
Mora. Ik zie nog volop kansen in verdere doorontwikkeling.”
Hoeveel procent wordt afgezet onder het label NoviPlus?
“Nu is 99% van het moederdierenvlees NoviPlus waardig, maar
niet al het vlees kan onder het label verwaard worden. We exporteren veel bouten en ruggen. Remkes bouwt nu een kokerij die in
2020 gaat draaien. De bouten, ruggen en het hanenvlees kunnen
dan gekookt en verder verwerkt worden. Dat is uniek in Nederland en biedt kansen voor de afzet van NoviPlus.”
Novi-Pluim heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Hoe vullen jullie dat in?
“We overleggen veel met ngo’s. We brengen nu de carbon footprint van de keten in kaart en verwachten dat die per kilogram
vlees gunstig uitvalt. Slachterij Remkes ondersteunt door de stichting Sokpo.nl al jaren de Ashanti school for the deaf in Ghana.
Vanuit Novi-Pluim hebben we een pluimveetrainingscentrum gebouwd met 1.500 legkippen. Plumex heeft de kuikens gratis geleverd en De Heus het voer. De eieren zijn een welkome aanvulling
op het eiwitarme dieet. De jongeren worden opgeleid tot pluimveemedewerker.”
Wat zijn kansen voor de Nederlandse vermeerderaars?
“Ik geloof in de kracht van samenwerking. Sterke samenwerkings-

partners hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken. Zo zie
ik de samenwerking met slachterij Remkes ook. Als vermeerderaars moeten we onze Nederlandse collega niet zien als concurrent. Werk samen en vorm als Nederlandse vermeerderaars een
blok richting de buitenlandse concurrenten. We winnen het nooit
alleen op kostprijs, maar wel op kwaliteit. Vraag een vleeskuikenhouder wat die wil: een goedkoper kuiken van matige kwaliteit of
een paar cent meer voor een kwalitatief goed kuiken. Dat laatste
natuurlijk.”
Hoe kan de Nederlandse vermeerderingssector de kwaliteit verbeteren?
“Door samen te werken, kennis en data te delen, kan de sector
een kwaliteitsslag maken. De verschillen in resultaten per bedrijf
of per koppel zijn groot. We organiseren kennissessies en stimuleren vermeerderaars kennis te delen. Voor elke Nederlandse
boer is het belangrijk dat zijn collega optimaal produceert; wij
staan in de wereld als NL broedei bekend, niet als vermeerderaar
Kuipers.”
Wat zijn jouw uitdagingen voor de toekomst?
“Meer samenwerken met belangenbehartigers en andere organisaties zoals Nepluvi en COBK. Wij zijn nu gesprekspartner voor QS,
Kiwa, Wageningen University & Researchen de ngo’s als Natuur &
Milieu, Solidaridad en de Dierenbescherming. Dat kunnen we beter organiseren. Ik wil altijd vernieuwend blijven denken en ervoor waken dat we verzanden in een papieren wereld. We kunnen
alleen ontwikkelen als er een verdienmodel is.”
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