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Nederland is sinds oktober 2016 een 

nieuwe vleeskalverslachterij rijker. 

De familie Fuite die al 110 jaar een 

mengvoeder- en melkfabriek 

in Genemuiden en Kampen runt, 

is onder de naam FuiteVeal een 

eigen slachterij gestart. 

Het slachtproces vindt plaats in een 

uitstekend geoutilleerde slachterij 

in Tubbergen, terwijl het uitbenen, 

verpakken en etiketteren van het 

kalfsvlees in Almere plaatsvinden. 

Laatstgenoemde locatie is uitgerust 

met het automatiseringssysteem 

FOBIS van RBK Group. De bewuste 

investering in dit systeem is het 

belangrijkste onderwerp van 

gesprek met Tom van den Bulck 

en Hans van Dijk, respectievelijk 

Export Manager Europe en verkoper 

van FuiteVeal, en Peter Harmens, 

algemeen directeur van RBK Group.

Feilloze 
automatisering 

Hans van Dijk, verantwoordelijk voor de 
binnenlandse kalfsvleesverkoop bij Fuite-
Veal, vertelt hoe binnen de familie Fuite 
de eerste plannen zijn ontstaan voor het 
starten van een eigen vleeskalverslach-
terij in Tubbergen. 
„De familie Fuite heeft altijd al de wens 
gehad om een eigen vleeskalverslach-
terij te hebben in de complete kalver- 
en kalfsvleesketen,” verduidelijkt hij. 
„Onder meer in het Overijsselse Schuine-
sloot beschikte de familie al over eigen 
contractstallen met kalveren, die bij 
Nederlandse en Belgische slachterijen 
werden geslacht. Om de hele keten in 
de hand te houden, wilde zij een eigen 
slachterij voor deze kalveren openen. 
Op een gegeven moment liep de familie 
tegen een voormalige runderslachterij 
aan in Tubbergen, waar in 2011 voor het 
laatst was geslacht. In mei vorig jaar is 
deze slachterij aangekocht. Aanvanke-
lijk dacht de familie hier na een kleine 
verbouwingsingreep te kunnen gaan 
slachten, maar al snel kwam zij tot 
de conclusie dat alles opnieuw moest 
worden ingericht. Uiteindelijk heeft de 
verbouwing tot half september 2016 
geduurd.”

Te krap 
Na enkele succesvolle proefslachtingen 
ging FuiteVeal op 24 oktober definitief 
van start met het slachten van blanke en 
rosé vleeskalveren. Na aanvankelijk zo’n 
45 kalveren per dag te hebben geslacht, 
werd de Tubbergense locatie volgens 
Van Dijk na verloop van tijd te krap om 
er zowel kalveren te kunnen slachten als 
het kalfsvlees te kunnen uitbenen en te 
verpakken.
„Door het toenemende aantal slachtin-
gen per dag kon er in Tubbergen op een 
gegeven moment niet meer efficiënt 
worden gewerkt. De familie Fuite is toen 
op zoek gegaan naar een andere locatie. 
Zij heeft verschillende mogelijke locaties 
bekeken en is uiteindelijk uitgekomen bij 
de huidige, centraal gelegen locatie aan 
de Beemsterweg in Almere. De familie 
heeft daar onder meer geïnvesteerd in 
een nieuwe uitbeenlijn van Webomatic. 
De vestiging beschikt onder meer over 
een ruime uitbeenafdeling en over vijf 
laaddocks voor een efficiënt transport.”

Meegroeien 
Tom van den Bulck, sinds enkele maan- 
den Export Manager Europe bij de vlees-

bij FuiteVeal 
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kalverslachterij, benadrukt dat FuiteVeal 
momenteel 800 kalveren per week in Tub-
bergen slacht, waarvan het blanke en rosé 
kalfsvlees dus in Almere wordt verwerkt 
en verpakt. Dit kalfsvlees vindt uiteinde-
lijk zijn weg naar groothandel, retail en 
foodservice in binnen- én buitenland.
„De bedoeling is dat onze slachtcapaciteit 
volgend jaar rond deze tijd is gegroeid 
naar 1200 kalveren per week. We willen 
niet verder springen dan onze stok lang is 
en langzamerhand groeien in slachtcapaci-
teit. Voordat we extra klanten erbij nemen 
in Nederland en Europa, moet FuiteVeal 
ervoor zorgen dat alle processen soepel 
verlopen. De uitdaging om met FuiteVeal 
mee te groeien in capaciteit en klanten, 
was voor mij de belangrijkste drijfveer om 
in maart van dit jaar ‘ja’ te zeggen op de 
vraag van de familie Fuite om exportma-
nager voor Europa te worden.” 

Integrale keten 
Sterke punten van FuiteVeal zijn het kwali-
tatief hoogstaande kalfsvlees, de hands-
on mentaliteit van de mede wer-kers en 
de transparante werkwijze, zo meent Van 
den Bulck.  
„De belangrijkste pré van ons kalfsvlees is 
dat het afkomstig is uit een integrale ke-
ten, die we in eigen hand hebben. Vanaf 
hun geboorte worden de kalfjes gevoerd 
met brokken en melk uit eigen bedrijf. 
Als zij hun slachtleeftijd hebben bereikt, 
worden ze met eigen, diervriendelijk 
transport naar onze slachterij in Tubber-
gen gebracht. Daar zorgen we ervoor dat
 de slacht zo stressvrij mogelijk plaats-
vindt. Uiteindelijk produceren we een 
divers assortiment kalfsvleesproducten in 
uiteenlopende verpakkingen, waaronder 
vacuümverpakkingen. Met vier eigen 
vrachtwagens transporteren we ons kalfs-
vlees naar binnenlandse klanten. Voor het 
transport van dit kalfsvlees naar klanten 
elders in Europa maken we gebruik van 
geaccrediteerde, externe transporteurs. 
30% van ons kalfsvlees is bedoeld 
voor de Nederlandse markt, 70% 
gaat naar het buitenland.”  

Korte termijn
Met de opening van de nieuwe locatie 
in Almere is FuiteVeal in zee gegaan 
met RBK Group. 
Van Dijk: „We moesten op zeer korte 
termijn een nieuw automatiseringssys-
teem hebben, omdat we met het oude 
systeem tegen problemen aanliepen. Met 
deze laatste, niet volwaardige oplossing 
werd onder meer ons etiketteringspro-
ces aangestuurd. Zo ontstonden er soms 
fouten op de etiketten van ons verpakte 
kalfsvlees. Voor ons als kalverslachter 
en kalfsvleesproducent is het echter 
belangrijk dat altijd de juiste informatie 
op de etiketten vermeld staat, zoals de 
slachtdata van de kalveren en de tht van 
onze kalfsvleesproducten. We kunnen 
namelijk nog zo’n grote ambities heb-
ben om mooie producten op de markt te 
brengen; als de etiketteringsinformatie 
niet klopt, dan houdt het op.”           

Weeg- en etiketteringsproces 
Volgens Peter Harmens, algemeen 
directeur van RBK Group, is het automa-
tiseringssysteem in krap zes weken tijd 
bij FuiteVeal geïmplementeerd. 
„Normaal gesproken gaat aan een im-
plementatie een voorbereidings- en 
testfase vooraf,” verduidelijkt hij. 
„In deze fase wordt bij een producent 
een testopstelling van ons systeem 
neergezet. Medewerkers worden dan 
opgeleid in de omgang hiermee. Omdat 
de verouderde automatiseringsoplossing 
problemen opleverde, wilde FuiteVeal 
direct overstappen op ons systeem. 

Na een korte inrichting is FuiteVeal hier 
direct mee aan de slag gegaan. Een con-
sultant van RBK group heeft na de inge-
bruikname extra ondersteuning geleverd 
en de medewerkers van FuiteVeal een 
‘on the job’ opleiding gegeven.  
In FOBIS wordt alles geregistreerd vanaf 
de ontvangst van de karkassen vanuit 
de slachterij in Tubbergen tot en met
de verlading van de producten. Met de 
branchespecifieke orderentrymodule 
beschikken de verkopers over alle infor-
matie die zij nodig hebben om hun ver-
kopen succesvol af te ronden. Het realtime 
inzicht in de voorraad geeft daarbij veel 
meer rust in de operatie. Daarnaast stuurt 
FOBIS onder meer het weeg- en etiket-
teringsproces aan. 
De komende periode wordt de verant-
woording, waaronder een sluitende vier- 
kantscontrole, verder geoptimaliseerd.”  

Tijdens de Anuga van 7 t/m 11 oktober in Keulen 
presenteert FuiteVeal zich met een eigen stand.

V.l.n.r.: Algemeen directeur Peter Harmens van RBK Group, Hans van Dijk, verkoper bij FuiteVeal 
en Tom van den Bulck, Export Manager Europe van de vleeskalverslachterij
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