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Landelijke dekking, 

 regionale ‘couleur local’

ABZ Diervoeding viert dit jaar het honderdjarig bestaan van de coöperatie in Nijkerk. 

De afgelopen jaren is de onderneming sterk gegroeid. En de coöperatie blijft 

 ambitieus, ondanks de krimp van de markt. “Groei is een middel om het naar de 

 toekomst toe goed te blijven doen”, aldus algemeen directeur Marcel Roordink.

Basis ABZ Diervoeding 100 jaar geleden gelegd in Nijkerk

De oprichtingsakte van de coöperatieve aankoop vereniging 

Nijkerk dateert van september 1919, maar de boeren actief in de 

vereniging werkten in de jaren daarvoor ook al samen, weet 

Marcel Roordink, algemeen directeur van ABZ Diervoeding. 

Voor hem ligt het eerste notulenboek van de aankoopvereniging 

van destijds. De eerste handgeschreven aantekeningen dateren 

uit 1897, ruim twintig jaar voordat de coöperatie-akte bij de 

notaris in Nijkerk passeerde. En zelfs die eerste entree is duidelijk 

niet het begin; de notulen in prachtig schoonschrift memoreren 

een eerdere vergadering waarin zaken zijn besproken en waarop 

vanaf 1897 wordt voortgeborduurd. 

“Hoewel het notulenboek een schat aan informatie biedt over de 

historie en de reikwijdte van de vereniging, is de gedeponeerde 

oprichtingsakte van de coöperatie leidend”, vertelt Roordink. “In 

de historie van ons bedrijf is ‘Nijkerk’ steeds de verkrijgende partij 

geweest bij fusies en overnames en dus is de oprichtingsdatum 

van die coöperatie bepalend voor onze ‘geboortedatum’.” En 

dus vierde ABZ Diervoeding in 2019 het eeuwfeest. In september 

werd op verschillende momenten stilgestaan bij het Nijkerkse 

jubileum, dat vooral tot doel had de leden en medewerkers in het 

zonnetje te zetten. 

Maatwerk

Zelf kwam Roordink twintig jaar geleden als aankomend 

nutritionist in dienst bij de toenmalige coöperatie Arkervaart-

Twente. “In die tijd was ik me al bewust van het feit dat de 

complexiteit in onze sector zou toenemen en dat automatise-

ring daarin ondersteunend moest zijn”, vertelt Roordink. Hij 

herinnert zich nog dat de toenmalige directeur Gert Bouw in het 

sollicitatiegesprek trots meldde dat het computersysteem net 

was uitgebreid van 120 naar 200 artikelen. “In het gesprek heb 

Marcel Roordink hoopt dat ABZ Diervoeding kan doorgroeien naar 

een marktaandeel van zo’n 10 procent.

46-47_abzdiervoeding.indd   46 28-11-19   13:09



47De Molenaar nr. 17 | 2019

Jacqueline Wijbenga  IN DE PEILING

evenwichtige verdeling over de verschillende diersectoren. 

“Daardoor kunnen we het ons ook veroorloven om al het voer 

zelf te produceren. Alleen biologisch voer besteden we uit.”

Een ander belangrijk voordeel van de manier waarop de 

coöperatie is opgebouwd, is het feit dat alle leden veehouders 

zijn. Bovendien is de onderneming alleen in Nederland actief. 

“Die beide aspecten geven een enorme focus binnen het 

bedrijf. We hebben een sterke gezamenlijke doelstelling.” 

Koers

Roordink kijkt met enige trots terug op de keuzes die de 

afgelopen tien jaar zijn gemaakt. “We hebben op het juiste 

moment de keuzes gemaakt die ervoor zorgen dat we op dit 

moment stevig in de markt staan. Voldoende spreiding over 

diergroepen en regio’s maakt ons minder kwetsbaar.” Toch 

houden de huidige uitdagingen in de veehouderij het manage-

mentteam in Nijkerk ook nadrukkelijk bezig. “Zeker op een 

moment dat je stilstaat bij de ontwikkelingen van de achterlig-

gende periode, zoals nu bij het eeuwfeest, realiseren we ons 

opnieuw hoe belangrijk onze rol is om ten dienste van de leden 

de koers voor de toekomst te bepalen.” 

Ook bij ABZ Diervoeding wordt de zorg van de boerenleden 

over de toekomst gevoeld. “Je merkt de onzekerheid in de 

markt.” De impact van het stikstofbeleid voor de agrarische 

sector is getalsmatig nog niet te overzien, maar die zal volgens 

Roordink zeker niet zonder gevolgen blijven en dan ook zijn 

weerslag hebben op de voerindustrie. “De voermarkt zal 

krimpen.” 

Vertrouwen

Toch kijkt de directeur met vertrouwen in de eigen onderneming 

naar de toekomst. “In Nederland blijft ruimte voor coöperatieve 

voerproductie, maar het aantal voerproducenten zal afnemen. Ik 

verwacht een volgende consolidatieslag.” Roordink kijkt er 

zakelijk naar. “Al toen ik in de sector begon was het zo dat het 

aantal boeren elke tien tot vijftien jaar halveert en de schaal-

grootte van de boerenbedrijven omhoog gaat. Die beweging is er 

nog altijd. Als coöperatie moeten we mee in die ontwikkeling en 

dat kan door fusies en overnames.” 

Ook in een krimpende markt is Roordink onverminderd  ambitieus. 

“Ons marktaandeel is nu 5 tot 6 procent. Daarin zit zeker nog 

groei.” De directeur gaat gesprekken over samenwerking of fusie 

niet uit de weg. “Maar een fusie is geen doel op zich. Ook hier 

geldt dat het een middel is, dat alleen wordt ingezet als het iets 

toevoegt aan onze coöperatie, aan onze leden.” 

Groei

Roordink hoopt dat ABZ Diervoeding in de krimpende 

diervoedermarkt kan doorgroeien naar een marktaandeel van 

zo’n 10 procent met een productie van zo’n 800 à 900 

duizend ton. “In mijn optiek moeten we streven naar een 

positie in de top 5 van de Nederlandse voerproductie om ook 

in de toekomst Nederlandse veehouders voldoende te kunnen 

bieden. Groter worden is geen must, het is een economische 

wetmatigheid. Groei is een middel om het naar de toekomst 

toe goed te blijven doen, voor onze boeren, onze leden en 

dus voor de onderneming.”

ik toen gezegd: ‘Maak daar maar 1000 van, we zullen het nodig 

hebben’.” Roordink werd aangenomen en kreeg in de jaren die 

volgden het gelijk aan zijn zijde. Boeren en dieren willen geen 

eenheidsworst en standaard, ze willen flexibiliteit en maatwerk, 

zo bleek. “De insteek op maatwerk is destijds een slimme 

keuze geweest en daarvan profiteren we nog altijd”, aldus 

Roordink.

Onder zijn leiding werd onder andere het gebruik van de gereed 

productsilo’s onder handen genomen. Niet langer de standaard-

producten in grote volumes op voorraad houden, maar ruimte 

creëren voor het maatwerk voor elke klant, de just-in-time 

productie én de onverwachte ‘vergeten te bestellen, maar moet 

vandaag eigenlijk nog voer hebben’-order. “Standaard zit je 

eigenlijk altijd in de weg. Hoe minder silo’s daarmee zijn gevuld, 

hoe flexibeler je kunt opereren in de fabriek.”

Boerenknecht

Bij de keuzes die Roordink samen met het managementteam 

maakt voor de koers van de coöperatie, is hij zichzelf bewust van 

het feit dat de onderneming opereert in het belang en ten dienste 

van de leden. “Ik ben feitelijk maar een ‘boerenknecht’ in dienst 

van de sector”, grapt hij. Desalniettemin is het aan hem en zijn 

managementteam om strategische lijnen uit te zetten en de 

coöperatie voor te bereiden op de toekomst. Met die opdracht in 

het achterhoofd is hij voortdurend op zoek naar de juiste kansen 

en mogelijkheden in de diervoedermarkt. 

Een belangrijk moment in dat opzicht was de fusie met 

Brameco�Zon in 2013, een jaar later gevolgd door de overname 

van Sikma in Stroobos. Met die fusie en overname werd 

landelijke dekking gerealiseerd. Bovendien droeg dit bij aan het 

vergroten van de flexibiliteit. “Dankzij de extra fabrieken, hebben 

we nu vijf productielocaties met elk hun eigen specialisaties. 

Mede daardoor kunnen we nog beter inspelen op de doelstelling 

om maatwerk en just-in-time te leveren.”

Couleur local

Met het integreren van de nieuwe bedrijfsonderdelen is ook 

binnen de coöperatie ABZ Diervoeding geen eenheidsworst 

ontstaan, verzekert Roordink. “We streven niet naar een 

bedrijf met één bedrijfscultuur. Ons uitgangspunt is dat we 

zorgen dat het backoffice werkt vanuit de eenheid, maar het 

frontoffice heeft en behoudt ruimte voor ‘couleur local’, de 

regionale herkenbaarheid. Juist omdat we een coöperatie zijn, 

is het belangrijk dat leden zich blijven herkennen in de 

onderneming.” En dus werkt ABZ Diervoeding met centrale 

aansturing als het gaat om inkoop, administratie, automatise-

ring en merkbeleving, maar zitten er in de diverse regio’s eigen 

adviesteams die – soms letterlijk – de taal van de boer 

spreken. 

Die aanpak werkt, constateert Roordink. Niet alleen blijven de 

leden lang trouw aan de coöperatie, ABZ Diervoeding is er de 

afgelopen jaren ook goed in geslaagd het ledental uit te 

breiden. De teller staat inmiddels op zo’n 1750 leden, waarvan 

1300 melkveehouders. Getalsmatig lijkt daarmee de verdeling 

over de sectoren enigszins scheef, maar gebaseerd op 

mengvoervolume heeft de coöperatie volgens Roordink een 
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