
 

 
 

Nog genoeg kansen voor young feed professionals in een volatiele sector! 
Ruim 100 young feed professionals uit België en Nederland kwamen op 28 september bij elkaar 
in Etten-Leur en spraken daar over de toekomst van de diervoedersector. Gesproken werd over 
de huidige situatie in de markt, de bedreigingen, maar ook zeker over de kansen. Het congres 
gaf de toehoorders stof tot nadenken over de nationale en internationale veevoedersector, de 
kennispositie van de Benelux, de toenemende nadruk op ketens en wat nodig is om als young 
feed professional succesvol te zijn in deze instabiele en onrustige tijden. Ook dit jaar werd het 
jongerencongres weer georganiseerd door Feed Design Lab, Nevedi, Belgian Feed Associaton 
en stichting BSD. 
 
Bekijk het positief 
Hoofdspreker Jan Paeshuyse, professor aan de Universiteit in Leuven, nam de bezoekers mee in zijn 
visie over de toekomst van de diervoedersector. Dhr. Paeshuyse gaf een interessante inkijk in de 
mindset van de mens. Positief denken over de toekomst is moeilijk. De sector heeft al veel bereikt en 
verdere ontwikkelingen zijn ongetwijfeld nog mogelijk. Ook werd er in zijn uiteenzetting duidelijk 
gemaakt dat de sector momenteel in de omgekeerde richting evolueert; waar voorheen bij bijvoorbeeld 
kuikens groeiefficiëntie de prioriteit was, wordt er nu meer en meer gekozen voor traag groeiende 
rassen. Waar voorheen alle dieren in de stal zaten, gaan meer dieren weer naar buiten. We moeten 
leren omgaan met deze switch en kritisch durven te zijn. Maar de take-home message blijft: er zijn 
kansen en de toekomst is positief. 
 
Het zijn de kleine dingen die het doen 
Alexander Naessens, directeur van het familiebedrijf Decadt, viel meteen met de deur in huis: de 
varkenssector zit in een serieuze crisis. Als lokale speler met 90% van hun afzet in varkensvoeder weet 
hij als geen ander welke immense impact de huidige marktsituatie heeft. Voor de varkenshouders, maar 
ook voor hemzelf en zijn collega’s. Schokbestendig zijn en moed hebben is op dit moment nodig om 
positief te blijven en naar kansen te blijven kijken. Dhr. Naessens geeft aan dat krimp onvermijdelijk is. 
Maar voor Decadt staat de klant altijd centraal. Flexibiliteit, persoonlijk contact, een vlakke structuur en 
volhardend zijn belangrijke punten hierin. Wanneer je overal net dat beetje beter bent of wordt, dan 
steek je er uiteindelijk overall bovenuit. Deze visie samen met diversificatie en het uitbreiden van hun 
werkgebied geeft hem de drive voor de toekomst. 
 
Internationale kennis omzetten in lokale oplossingen 
Onrust, volatiliteit en instabiliteit, drie woorden met veel impact waarmee Dirk de Vriendt, Business 
Director Animal Nutrition West-Europa bij DSM, aftrapt tijdens zijn passievolle lezing. De aanwezige 
young feed professionals merken gelijk; zij gaan veel uitdagingen voor de kiezen krijgen. Ook al is West-
Europa een krimpende markt, dhr. De Vriendt is ervan overtuigd dat het mogelijk is om te blijven groeien 
in deze regio. Een van de oplossingen hierbij is diversificatie en verdere uitbreiding van het portfolio. 
Ook geeft hij aan dat het, nu meer dan ooit, belangrijk is om de connectie te maken met andere 
stakeholders uit de sector. Een groot voordeel voor deze globale speler; zij kunnen internationale kennis 
omzetten in lokale oplossingen. En, niet onbelangrijk, het zijn de jongeren die het verschil gaan maken. 
 
Ketenintegratie heeft de toekomst 
Ruim 35 miljoen mensen consumeren dagelijks, in welke vorm dan ook, een product met ei afkomstig 
van de Global Food Group. Een indrukwekkend cijfer gepresenteerd door Math Lemmers, eigenaar van 
dit bedrijf met verticale integratie. Hun succes? Dat is te danken aan de vierkantsverwaarding van het 
ei en diversificatie wat een continue afzet garandeert. Ieder onderdeel in de keten heeft zijn eigen 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Hierbij wordt de ketenregie steeds belangrijker.  Dhr.Lemmers 
onderkent het belang van samenwerking en ziet dat ten tijde van crisis, mensen meer genegen zijn tot 
connectiviteit. Juist door samen te werken kom je verder, een waardevolle boodschap. 
 
Ketenintegratie leidt tot meer innovatie? 
Dit was een van de stellingen tijdens de plenaire discussie. Voor velen gaf deze stelling een wat 
verrassende uitslag want nagenoeg iedereen was het hiermee eens. Het lijkt er dus op dat de young 
feed professionals zich wel degelijk bewust zijn dat verandering nodig én onvermijdelijk is. 
De boodschap van alle sprekers was eenduidig: young feed professionals, de wereld wacht op jullie! 
 

Noot voor de redactie 

Het Jongerencongres is een initiatief van Nevedi, BFA en FDL. Het congres is georganiseerd door Nevedi, BFA, 
Feed Design Lab, Young Feed Professionals en studenten van Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD). 
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