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In 2018 is voortvarend gewerkt aan de omvorming van een taakgericht naar meer doelgericht Kiwa CMR. Door 
een gestructureerde aanpak breiden we zo onze business uit, ieder bedrijfsonderdeel op zijn eigen manier. 
Kiwa VERIN paste de bedrijfsstructuur aan om maximaal in te spelen op de behoeften van huidige- en 
potentiële klanten. Kiwa Data Solutions presenteert zich ook bij andere Kiwa divisies als dé ICT-
partner voor slimme, ondersteunende toepassingen. Kiwa Alspectro besteedde veel aandacht 
aan het versterken van de kwaliteitsregelingen. De vraag vanuit de slachterijen nam ook 
onverminderd toe. In 2018 is wederom alles in het werk gesteld om onze dienstverlening op 
alle fronten optimaal te laten verlopen. 

Geclassificeerde dieren

Het aantal geclassificeerde varkens steeg in 2018 met 
bijna 4%. Ook het aantal geclassificeerde kalveren nam 
toe. Het aantal geclassificeerde runderen laat een daling 
zien. 2017 was vanwege de fosfaatreductieregeling 
echter ook geen “normaal” jaar.  

Cijfers financiën

Voor meer informatie en bij vragen kunt u contact met ons opnemen 
via contact@kiwacmr.nl of onze website bezoeken via www.kiwacmr.nl 
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In samenwerking met Kiwa Alspectro hebben de branche-
organisaties in 2018 verder gewerkt aan het versterken van 
de kwaliteitsregelingen. Dit had onder andere te maken met 
de aanbevelingen van Onderzoekscommissie Sorgdrager naar 
aanleiding van de Fipronil crisis in de eiersector.  
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We hadden in 2018 het doel om 
het verzuim met 1% te verminderen. 
Hiervoor zijn we het project 
verzuimreductie gestart. Via een 
gerichte aanpak, ontwikkeld met 
een externe partner wordt hier 
structureel aan gewerkt. Daarnaast 
is een RI&E uitgevoerd en een 
weerbaarheidstraining georganiseerd 
voor de medewerkers. 
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Door de toenemende vraag vanuit de 
sector is van alle bedrijfsonderdelen het 
personeelsbestand uitgebreid. Dit om onze 
dienstverlening optimaal te laten verlopen 
en onze business verder uit te breiden, 
ook met het oog op verdere groei in 2019.  
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Certificaten 2018

Kwaliteitsregelingen

Het aantal programma’s dat Kiwa VERIN controleert en certificeert 
nam toe door de introductie van nieuwe marktconcepten. Kiwa VERIN 
speelt daarmee zo goed mogelijk in op de marktvraag van haar klanten.
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