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Beste Zuivelaar, 
 
 
Als bestuur hebben we een jaar extra de tijd gehad om onze 2-jaarlijkse reünie te organiseren (nu 
dus na 3 jaar in verband met de festiviteiten in 2018 rond 100 jaar Wageningen University & 
Research).  
 
Onze reünie met symposium zal nu gaan plaatsvinden op vrijdag 17 mei 2019 vanaf ongeveer 14.00 
uur In Wageningen. Het thema van het symposium is:  
 

Toekomstige ontwikkelingen rond de zuivel. 
 
Na het symposium is er een diner in buffetvorm bij Colors World Food aan de Markt in Wageningen. 
Het volledige programma vindt u op de volgende pagina/achterzijde van deze brief. 
 
In het voorjaar van 2019 zullen wij u een definitieve uitnodiging sturen met daarbij informatie over 
de aanmelding. 
 
We hopen dat u alvast 17 mei 2019 in uw agenda vastlegt. Graag tot ziens op de Zuivelaarsreünie! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het Zuivelaarsbestuur 2016 -2019 
 
Yves De Groote   yves@thetextfactory.eu 
Jan Weide   jan.weide@sgs.com 
Nannie Delsing   nannie.delsing@hetnet.nl 
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Programma  
symposium alumnivereniging “de Zuivelaars” en Zuivelaarsreünie  
op  vrijdag 17 mei 2019 
 

Thema: Toekomstige ontwikkelingen rond de zuivel 
 

13.45 – 14.15  Ontvangst 
14.15 – 14.20  Welkom/Opening 
 
14.20 – 14.50  Jaap Petraeus, Royal Friesland Campina 
Onderwerp: Aantoonbare verduurzaming in de zuivelketen:  de Dairy Sustainability Score. 
Duurzaamheid is binnen de internationale zuivelketen een actueel thema. Er wordt dan ook 
volop gewerkt om duurzame aspecten binnen de keten te versterken of te verbeteren. 
Zuivelbedrijven hebben behoefte dit te kunnen aantonen in hun Business to Business relatie, 
zodat de afnemers vertrouwen hebben in het geleverde product en daarmee het 
maatschappelijke risico vermindert.  
De Dairy Sustainability Score is een internationaal  initiatief van Global Dairy Platform en SAI 
Platform waarmee bepaald kan worden hoe ver zuivelbedrijven daarmee zijn. 
 
14.50 – 15.20  Jacob Schilstra, KBTA 
Onderwerp: de veranderende rol van de kwaliteitsmanager binnen de zuivelonderneming. 
Afnemers en de maatschappij verwachten steeds meer van een levensmiddelenbedrijf op het 
gebied van riskmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij elke nieuwe 
versie van een certificatienorm komen er extra eisen bij. Van de kwaliteitsmanager wordt 
verwacht dat deze alle antwoorden heeft. Waar gaat het naar toe? Hoe kan deze het 
allemaal aan?  

 
15.20 – 15.40 Pauze 
 
15.40 – 16.20 Leen Menken, Leen Menken Food Service Logistics 
Onderwerp: Ontwikkeling en toekomst van de “Last Mile Vers” in de voedseldistributie. 
Consumenten bestellen online dagverse (boerderij)producten en verwachten die aan huis 
bezorgd te krijgen. Hoe krijg je dat kwalitatief goed en op een efficiënte en 
kostenacceptabele manier voor elkaar? 
 
16.20 – 16.30 Sprekers bedanken 
 
16.30 – 17.30 Kaasproeverij 
 
18.00 - ….. Diner buffet bij Colors World Food, Markt 15, Wageningen 
 

http://www.colorsworldfood.nl/index.php/contact

