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 Varketing Group is een coöperatie bestaande uit de ondernemers Vissers, Custers, Maas, Hendrikx en Voermans.  

 Vijf varkenshouders, die samen rendementsverhoging voor de individuele varkenshouder willen realiseren. 

Daarnaast is uitdrukkelijk het verbeteren van de positie van de varkenshouderij in de huidige markt als doel gesteld. 

 Rendementsverhoging betekent voor deze ondernemers dus, naast het financiële resultaat, een verbetering van 

de varkenshouderij in zijn algemeenheid gezien vanuit de optiek van People Planet Profit. Mens en dier in balans. 

 De intensieve samenwerking zorgt voor een uitwisseling van ideeën in een open en constructieve omgeving. Kennis 

en ervaringen worden gedeeld om van elkaar te leren en elkaar te versterken.  

 Deze samenwerking in de Varketing Group is, naar de mening van de jury, een opmerkelijke uitzondering binnen 

de intensieve varkenshouderij. Vijf ondernemers in exact dezelfde branche hebben een dermate 

vertrouwensrelatie opgebouwd dat zelfs de financiële bedrijfsresultaten onderling gedeeld worden. Men weet 

exact van elkaar hoe de ander er  financieel voor staat. 

 Vanaf 2006 is Varketing Group al planmatig, op basis van een strategische visie, bezig met het behalen van vooraf 

in gezamenlijkheid gestelde doelen. Varkenshouden met passie is het credo. 

 Zo zijn er diverse initiatieven gelanceerd: het onderscheidende kwaliteitsproduct Varketing-Varkens-Vlees (V-3), 

het Varketing franchise model, project Omega-3 en de PorCoin. De jury herkent in dit pionierswerk het 

vernieuwende en innoverende karakter van Varketing Group. 

 Vlees van Veijf wordt geproduceerd door de individuele leden van Varketing Group en staat voor veilig en 

verantwoord geproduceerd varkensvlees. Vlees van Veijf is één van de vele initiatieven die een ogenschijnlijk 

homogeen product als varkensvlees probeert te differentiëren. Varkenshouden met passie is het credo. 

 Het Vlees van Veijf wordt klantgericht en vraag-gedreven geproduceerd door de vijf leden van Varketing Group. 

Het vlees wordt, zonder tussenhandel, direct geleverd aan de ambachtelijke slager die het gereed maakt voor 

verkoop. Dit initiatief betekent een kortere keten en een snellere levering aan de consument. Dit draagt bij aan de 

huidige wensen van de consument (weten waar het vlees vandaan komt, local for local) en ook aan de marges van 

de individuele varkenshouder.      

 Het samenwerkingskader van Varketing Group maakt het mogelijk om vanuit de gezamenlijke omvang na te denken 

en eigen oplossingen te vinden voor grote vraagstukken als inkoop, afzet, mestafvoer, duurzamere vleesproductie 

en dierenwelzijn.  

 Varketing Group is als entiteit niet primair gericht om te groeien in omzet en grootte. Het bovenliggend doel is 

telkens kennis delen en om samen slimmer te worden waardoor de individuele bedrijven tot betere prestaties 

komen. Toetreding tot Varketing Group is mogelijk mits nieuwe leden bereid zijn tot het delen van alle informatie, 

kennis en bedrijfsresultaten. 

 Varketing Group maakt het mogelijk dat individuele bedrijven zich ontwikkelen met een gezamenlijke focus maar 

een individuele uitvoering op een zelf gekozen moment. Zo is de stal van Voermans op dit moment het enige 

praktijkbedrijf voor de varkenshouderij. BBL opleidingen van onder andere Cita Verde hebben hierdoor de 

mogelijkheid om jongeren te blijven enthousiasmeren voor de intensieve varkenshouderij. Dit heeft er mede aan 

bijgedragen dat het aantal aanmeldingen, na een jarenlange neerwaartse trend, recent is toegenomen.  

 Maatschap Custers-Zanders pioniert met de energiearme stal. Varkens produceren zelf warmte. Middels 

warmtewisselaars wordt warmte circulair hergebruikt. De innovaties van de individuele bedrijven en de resultaten 

daarvan worden met elkaar geanalyseerd en geëvalueerd. Een ander voorbeeld hiervan is het meerweken-systeem. 

Dit systeem heeft geresulteerd in een kostenbesparing en bijgedragen aan de verbetering van het dierenwelzijn. 

 Zelfs investeringsmomenten worden met elkaar besproken. De jury ziet dat deze overleg- en uitwisselingsstructuur 

bijdraagt aan stabielere en rendabelere individuele bedrijven.   

 Niet alle initiatieven leiden tot een succesvol resultaat, dit is logisch en inherent aan innoveren en pionieren. Het 

varkensbos en een mobiele mestverwerking systeem zijn door o.a. hoge kosten en gebrek aan animo vroegtijdig 

losgelaten. Varketing Group maakt het mogelijk elkaars successen te kopiëren en te verbeteren. Mislukte 

initiatieven kunnen eenvoudig met elkaar gedeeld worden waardoor herhalingen uitblijven.  

 Varketing Group toont aan dat samenwerken binnen de intensieve varkenshouderij loont. De vertrouwensband 

binnen de groep zorgt ervoor dat de ondernemers bereid blijven om tijd en energie te steken in hun samenwerking. 

Een voorbeeld voor collega’s in de sector! 
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