
Kalverslachterij Vitelco – onderdeel van de PALI 
Group – slacht anno 2014 zowel blanke, jonge rosé 
als oudere rosé kalveren. Hiervan produceert Vitelco 
kwalitatief hoogstaand kalfsvlees in diverse, klant-
specifieke varianten. De huidige slachtcapaciteit 
komt neer op 7000 tot 7500 kalveren per week. 
Vitelco beschikt over vijf productie- en verpakkings-
lijnen voor zowel het blanke kalfsvlees als voor het 
rosé kalfsvlees van kalveren ouder dan 8 maanden 
en voor vlees afkomstig van rosé kalveren jonger 
dan 8 maanden.
De verpakkingsdozen van deze lijnen zijn duidelijk 
van elkaar te onderscheiden: blauw voor blank 
kalfsvlees, rood voor rosé kalfsvlees van kalveren 
jonger dan 8 maanden en paars voor het rosé 
kalfsvlees afkomstig van kalveren tussen de 8 en 
12 maanden. 

Wereldwijde afzet 
Het huidige afzetgebied van Vitelco heeft een nóg 
mondialer karakter dan in 2009, het jaar waarin 
Meat&Co. deze vlakbij de Brabanthallen in ’s-Herto-
genbosch gevestigde kalverslachterij de vorige 
keer bezocht.
„De wereldwijde afzet van ons kalfsvlees heeft 
zich sindsdien flink ontwikkeld,” trapt directeur 
Paul Meeuwissen onze hernieuwde kennismaking 
met Vitelco af. „Zo is Azië met landen als China en 
Japan een steeds belangrijkere afzetmarkt voor ons 
geworden. Sinds enige tijd produceren we ook kalfs-
vlees op klantspecificatie voor het Midden-Oosten. 
Denk hierbij aan Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische 
Emiraten en Koeweit. 70% procent van onze afzet 
gaat naar klanten in Europese landen, zoals Italië, 
Spanje, Portugal, Frankrijk en Duitsland. In Italië, 
Duitsland en Portugal hebben we eigen verkoopkan-
toren. De landen worden rechtstreeks vanuit onze 
productielocatie in ’s-Hertogenbosch beleverd. 
De overige 30% van onze kalfsvleesafzet gaat 
zelfs ver buiten de Europese grenzen.”

Maatwerk   
Zijn steeds globalere werkterrein dwingt Vitelco 
volgens Meeuwissen om zich nog nadrukkelijker dan 
voorheen te focussen op maatwerk in kalfsvlees.
,,Ons voornaamste doel is dat het kalfsvlees qua kleur, 
vlees-vetverhouding, snit en gewicht volledig aansluit 
bij de specifieke wensen van internationale afnemers. 
Voor ons is het belangrijk om altijd te kunnen voldoen 
aan hun wensen, zonder hierbij de kosten uit het oog 
te verliezen. Een duidelijke focus op de kostprijs com-
bineren wij met het hoge kwaliteitsniveau van onze 
eindproducten. Wij zijn een familiebedrijf met een 
platte organisatiestructuur, dat vanuit echt onderne-
merschap actief is en daardoor een zeer lage kostprijs 
kan hanteren.”

Strategisch partner 
Paul Meeuwissen beschouwt RBK Group uit Deventer 
als een strategisch partner van Vitelco. „Vanaf het 
begin van onze samenwerking 20 jaar geleden heeft 
RBK Group zich met veel kennis en kunde, flexibiliteit 
en maatwerk in software bewezen als professionele 
automatiseringsspecialist en logistieke sparringpartner. 
In 2013 is Vitelco overgestapt van RBK’s maatwerk-
software naar FOBIS, het logistieke beheersysteem 
van RBK Group. Wij zijn namelijk actief in een markt, 
waarin de marges voortdurend onder druk staan en 
elke denkbare verbetering in het totale productie-
proces welkom is. Door een nóg efficiëntere manier 
van werken kan de kostprijs verder worden verlaagd. 
Mede dankzij FOBIS kunnen wij nu snel anticiperen op 
actuele marktontwikkelingen en op de wensen van 
onze afnemers.”

Balanced Score Card 
Aan de hand van een door Vitelco geformuleerd pro-
gramma van eisen is FOBIS geïmplementeerd. Dit 
systeem stroomlijnt nu zowel de administratie – van 
kalvereninkoop tot verkoopadministratie en voor-
raadbeheer – als alle productieactiviteiten. 
„Belangrijkste leidraad van de ombouw naar FOBIS 
was onze eis dat iedereen binnen ons bedrijf met 
het systeem moest kunnen werken, dat we er de 
belangrijkste slacht- en productiestatistieken snel mee 
zouden kunnen ‘uitdraaien’ en dat we deze gegevens 
zouden kunnen koppelen aan een Balanced Score 
Card, die weer kon worden gelinkt aan performance-
indicatoren,” verduidelijkt Paul Meeuwissen. „Bij de 
implementatie van FOBIS was sprake van ‘de kunst van 
het weglaten’. Uit een automatiseringssysteem kun je 
als bedrijf enorm veel informatie halen. Wij hebben er 
echter bewust voor gekozen om op de computerter-
minals van onze medewerkers op de productievloer 
alleen die informatie tevoorschijn te laten komen,
die noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.” 

Vl.n.r.: Coen Suurmond, Peter Harmens,
 respectievelijk partner en manager automatisering van RBK Group, 

en Paul Meeuwissen, directeur operationele zaken van Vitelco



„De afgelopen jaren is 

Vitelco flink gegroeid. 

Zo is de verwerkingscapaciteit 

gestegen naar ruim 7000 kalveren 

per week. Deze groei danken 

we vooral aan de sterke 

ontwikkeling van onze 

mondiale kalfsvleesafzet. 

Er gaan steeds meer grenzen 

voor ons kalfsvlees open. 

Daarom richten wij ons

als kalverslachterij in 

toenemende mate op 

maatwerk in kalfsvlees. 

FOBIS, het logistieke 

beheersysteem van RBK Group 

uit Deventer, past naadloos 

in dit streven.”

Paul Meeuwissen, directeur 

operationele zaken 

van kalverslachterij Vitelco, 

is erg te spreken over de 

al lange samenwerking 

met ‘strategisch partner’ 

RBK Group.
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Tracking & tracing 
In het kader van de bedrijfscontinuïteit van Vitelco was 
volgens Meeuwissen ook de tracking & tracing van de 
goederenstroom essentieel bij de overstap op FOBIS. 
„Dankzij dit systeem kunnen we, ook in de toekomst, 
de goederenstroom voor 100 procent blijven waarbor-
gen op I&R niveau. Onze afnemers eisen dit ook van 
ons. Met één druk op de knop kunnen we in het sys-
teem niet alleen traceren waar de delen van een ge-
slacht kalf in het productieproces naartoe zijn gegaan, 
maar zijn we ook in staat terug te traceren van eind-
product naar kalf. Elk kalfskarkas wordt voorzien van 
een label met barcode waarop alle gegevens van het 
geslachte kalf zijn af te lezen: slachtdatum, identifi-
catie- en registratienummer, herkomst, gewicht, kleur 
et cetera. Elk kalf heeft een uniek identificatie- en 
registratienummer, waarmee zelfs de moeder kan 
worden herleid. Op elke slachthaak, individueel pro-
duct, verpakkingsdoos of krat is een etiket aangebracht 
met daarop alle belangrijke herkomstinformatie.” 

Goede koppeling 
Momenteel is RBK Group druk doende met de im-
plementatie van FOBIS op het nabijgelegen vries- en 
koelhuis Vrieskade BV, dat Vitelco op 1 januari 2014 
heeft overgenomen. „Deze software zal niet alleen 
zorgen voor een perfecte vrieshuisadministratie, maar 
ook voor een goede koppeling tussen de productie op 
onze bestaande locatie en de vriesactiviteiten in dit 
vrieshuis,” zo besluit Meeuwissen.   

VITELCO
Grenzeloos vertrouwen 
    in RBK Group 
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