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Vitelco in ‘s-Hertogenbosch is leverancier van kwalitatief hoog-
waardig kalfsvlees van zowel blank als  rosé kalveren. Het is een  
familiebedrijf dat sinds 1957 bestaat. Met circa 350 medewer-
kers verwerkt Vitelco ruim 300.000 kalveren per jaar. Hiervan 
wordt het merendeel geëxporteerd. “Door gebruik van het 
FOBIS® automatiseringssysteem van RBK kan op elk gewenst 
moment de herkomst van het kalfsvlees bepaald worden,” 
vertelt Greggie Noya, projectleider implementatie FOBIS®. “Er 
wordt bij ons dagelijks vers kalfsvlees uitgebeend en verpakt, 
met wisselende snitten, gewichten en vlees-vetverhoudingen 
die aansluiten bij de wensen van de (internationale) klanten. 
We kunnen de producten zowel vers of bevroren aanleveren aan 
klanten in de retail en foodservice sector, in vacuüm of skinpack.”

Traceerbaarheid
Om volledige traceerbaarheid te garanderen begint het proces 
van identificatie en registratie al bij de ontvangst van de dieren 
op de slachterij. Ieder kalf heeft namelijk een uniek identifica-
tie- en registratienummer (I&R-nummer). Hierdoor is verlies van 
identiteit volledig uitgesloten vanaf geboorte tot aan de ver-
pakte consumenteneenheid. Dit uniek I&R-nummer wordt door 
de gehele keten gebruikt: veehouder, slachterij, controlerende 
instanties, gezondheidsdienst, dierenarts en overheid.
 
Na de slacht bij Vitelco wordt het oornummer gescand. Alle data 
die dan al voorhanden zijn, worden geüpload in het FOBIS® 

systeem. Gegevens als kleur, vetbedekking en gewicht worden 
daaraan toegevoegd. “Elk karkas wordt voorzien van een label, 
met een barcode, waarop alle gegevens van het geslachte kalf 
gemakkelijk zijn af te lezen: slachtdatum, het I&R-nummer, de 
herkomst, het gewicht et cetera,” !zegt Greggie Noya. Op het 
moment dat het karkas bij Vitelco wordt verdeeld, worden alle 
data van het betreffende kalf verder in het systeem meegeno-
men. 

De consument moet altijd kunnen vertrouwen dat 

kalfsvlees op een verantwoorde en absoluut veilige 

manier geproduceerd wordt. RBK Group uit Deventer 

is een bedrijf dat zich onder andere gespecialiseerd 

heeft in automatiseringssystemen om de hele infor-

matievoorziening voor producenten te waarborgen; 

van de inkoop van grondstoffen tot de verkoop van 

eindproducten. Bij kalverslachterij Vitelco werkt men 

al jaren met dit systeem.

Vitelco en RBK garanderen samen 100% 
traceerbaarheid kalfsvlees
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Etiketteringseisen
Alle etiketten van verpakt kalfsvlees moeten worden voorzien 
van herkomstinformatie. “In het kader van de verplichte etiket-
tering en tracking & tracing hebben wij gebruik kunnen maken 
van het FOBIS® systeem door onze totale informatievoorziening 
te verbeteren,” !aldus Greggie Noya.
“We kunnen informatie op maat maken, voor zowel intern als 
extern. Daarnaast hebben we met FOBIS® een flinke inhaalslag 
gemaakt op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Er wordt nu 

bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de door RBK geleverde touch 
screens die als prettig worden ervaren; de touch screens hebben 
flexibele scherminstellingen en zijn instelbaar per werkplek en 
dat komt de efficiency ten goede. In de voorbereidingsfase, 
maar met name tijdens het live gaan, hebben we goede onder-
steuning gekregen van de specialisten van RBK. In één weekend 
zijn we overgegaan en aan het einde van die week konden we 
de productie zelfstandig draaien.” 

Inspelen op veranderingen
Voor Vitelco is het belangrijk om snel en flexibel in te kunnen 
spelen op veranderingen in de markt. Het kan daarbij gaan om 
klantwensen of wetswijzigingen, maar ook om veranderingen in 
productietechnieken. Greggie Noya: “Door de jarenlange erva-
ring van RBK binnen de vleesindustrie hebben wij goed gebruik 
kunnen maken van hun expertise. Zo is de behoefte vervuld om 
realtime inzicht te hebben in onder andere wat er op dierniveau 
is geproduceerd, voorraden, rendementen en status van orders.” 

Strategische partner
RBK volgt de technische ontwikkelingen op het gebied van 
slachten, uitbenen, verpakken en zorgt regelmatig voor updates 
van het automatiseringssysteem. Vitelco ziet RBK dan ook als 
haar strategische partner op het gebied van automatisering en 
logistiek om goed op toekomstige (consumenten-)ontwikkelin-
gen in te kunnen spelen.


