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Zakelijke dienstverlening
voor de agrifoodsector 



Bij Kiwa CMR kunt u voor 
de volgende activiteiten terecht:  

Wat kan Kiwa CMR 
voor u betekenen?

Monsternames, audits  
en certificeren
Kiwa VERIN ondersteunt bedrijven en 
overheden in binnen- en buitenland bij 
de zorg voor kwaliteit door het uitvoeren 
van audits, controles en monsternames. 
Daarnaast beoordelen en certificeren wij 
producten, productieketens, diensten en 
kwaliteitsprogramma’s. Onze werkzaam-
heden vinden met name plaats in de 
agrifoodsector. 

Bij de  uitvoering zijn deskundigheid van 
onze medewerkers en betrouwbaarheid 
het uitgangspunt. Wij maken gebruik van 
de laatste mogelijkheden op automatise-
ringsgebied. Dit levert efficiëntie-voor-
deel op voor u en maakt het mogelijk om 
op eenvoudige wijze, in het gewenste 
format, data uit te wisselen met u en  
de door u gemachtigde derden. 

Als onafhankelijke certificerende 
 instantie biedt een certificaat van  
Kiwa VERIN vertrouwen in de keten.  
In het gehele certificeringstraject  
bieden wij klanten en keurmerken 
onafhankelijkheid en integriteit. 
 
Classificeren en controleren
Kiwa CBS voert in opdracht van het 
Ministerie van LNV classificatie- en 
controlewerkzaamheden in de vee- en 
vleessector uit. Voor de kalversector 
worden deze werkzaamheden uit gevoerd 
in opdracht van de Stichting Branche-
organisatie Kalversector (SBK). Wij 
leveren onafhankelijk toezicht en classifi-
ceren producten in kwaliteitsklassen.  

Het classificeren vraagt om scherp 
toezicht en goede beoordelingen.  
Aan onze classificateurs worden hoge 
eisen gesteld. Zij zijn in het bezit van 
een CKC-certificaat (Commissie 
Kwaliteits bewaking Classificatie van  
het Ministerie van LNV). Alle classifica-
teurs worden doorlopend getoetst op  
de correcte uitvoering van hun werk-
zaamheden. 

Keuren in de pluimveesector 
Kiwa 2KP voert keuringswerkzaam-
heden uit in pluimveevlees verwerkende 
bedrijven. Onze keuringsassistenten 
beoordelen of het pluimveevlees 
 geschikt is voor menselijke consumptie.  
Wij werken in opdracht van de produc-
tiebedrijven en onder toezicht van een 
dierenarts van de NVWA (Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit). 

Berengeurdetectie 
Berengeur komt voor bij circa 3 tot 4% 
van de ongecastreerde mannelijke 
 varkens die de slachterijen verwerken. 
Deze geur wordt hoofdzakelijk veroor-
zaakt door een drietal hormonen, ook 
wel feromonen genoemd. De geuren die 
deze stoffen veroorzaken komen vrij bij 
verhitting van vlees en geven een wat 
penetrante geur. Consumenten ervaren 
deze geur meestal als onaangenaam en 
zijn dan bang dat het vlees niet goed, of 
zelfs bedorven is. Daarom willen slacht-
bedrijven karkassen met een afwijkende 
geur al in de slachtlijn kunnen detecteren. 
Sinds 2010 leveren wij al diensten op het 
gebied van berengeurdetectie. Dit doen 

wij aan de hand van een  beproefd 
kwaliteitssysteem. Dagelijks controleren 
onze gecertificeerde  Geurmeesters 
karkassen op afwijkende geuren.  
Naast eigen Geurmeesters kunnen wij 
bedrijfsmedewerkers van slachthuizen 
opleiden tot gecertificeerd Geurmeester.  
Wij dragen zorg voor de opleiding,  
het examen en de certificering.  
Na certificering worden de medewer-
kers vervolgens ieder jaar opnieuw 
beoordeeld en getoetst. Op deze manier 
heeft een slachtbedrijf altijd de beschik-
king over voldoende opgeleide, kundige 
en gecertificeerde geurmeesters. 

De ervaring leert dat de retail onder  
de indruk is van het hoge percentage 
“afvang” van afwijkende geuren door  
de door ons geleverde en de door ons 
opgeleide geurmeesters. 

MK-systeem 
Het MK-systeem is een kwaliteitsmoni-
toringssysteem, gelanceerd ten behoe-
ve van de vleesverwerkende industrie. 
Het systeem monitort en borgt het hele 
proces, van aanvoer van de dieren tot en 
met de weging van de karkassen. Het is 
een interessant systeem voor leveran-
ciers aan slachtbedrijven, hun afnemers 
en de slachtbedrijven zelf. 

Hierbij gaat het om het volgen van de 
juiste kwaliteitsprocedures en de 
 afhandeling daarvan. Het uiteindelijke 
doel is een waarborg voor het nakomen 
van de afspraken en eisen tussen de 
leverancier en het slachthuis. Het gaat 

Kiwa CMR is de Food, Feed en Farm-divisie van Kiwa  Nederland 
en sterk in zakelijke dienstverlening in de agrifoodsector.  
Het dienstenpakket bestaat uit controles en audits, onderzoeken, 
keuringen, inspecties, bemonsteringen, certificeringen, classifica-
ties, kwaliteitsregelingen, automatisering, (project)management 
en meer. Kiwa CMR speelt met professionele betrokkenheid in op 
elke klantvraag en is uw Partner for Progress.

Partner for Progress
K

iw
a C

M
R



dan om het waarborgen van het proces 
vanaf het moment van ontvangst  
van de dieren op de slachtlocatie tot  
aan het koelen van de karkassen.  
Het MK-systeem biedt meer duidelijk-
heid en transparantie voor zowel de 
leverancier als het slachtbedrijf zelf. 

Naast de beoordeling van de slachtkwa-
liteit en het uitvoeren van periodieke 
administratieve controles, ondersteunen 
wij de leveranciers en slachtbedrijven 
met het waarborgen van de afgesproken 
kwaliteitsstandaard. Hierbij is het doel 
een continue verbetering van de proces-
sen. Wij acteren hierbij als een onafhan-
kelijke intermediair tussen leverancier en 
slachthuis op de vooraf vastgestelde en 
omlijnde processen. Hiermee ontzorgen 
wij het bedrijfsleven.  

Slimme software - maatwerk 
Kiwa Data Solutions ontwikkelt soft-
ware-applicaties en (mobiele) apps op 
maat. Deze programma’s, gebaseerd op 
hedendaagse internettechnologie, 
ondersteunen de business van opdracht-
gevers binnen én buiten Kiwa.

Kiwa Data Solutions vindt kwaliteit en 
(informatie)beveiliging belangrijk en 
maakt daarom gebruik van moderne en 
standaard ontwikkeltechnieken en een 
geautomatiseerde ontwikkelstraat. 
Bovendien is Kiwa Data Solutions gecer-
tificeerd conform de ISO27001 norm 
voor informatiebeveiliging met een 
aanvullende certificering voor de door  
de overheid aangewezen databanken.

sector, gewijzigde regelgeving en 
 wensen en suggesties van gebruikers.
Daarnaast werken wij met de nieuwste 
rapportagetechnieken, waardoor 
 klanten, zowel de agrariër als de 
 agribusiness, altijd actuele, interactieve, 
intuïtieve analyses van zijn bedrijf of 
klanten heeft. Op deze manier helpen 
wij onze klanten hun bedrijfsvoering 
continu te verbeteren. Naast slimme 
software, biedt de  agrarische software 
van AgroVision de gebruiker een aantal 
extra voordelen. Bij vragen staan de 
helpdesk en de uitgebreide Selfservice 
klaar. Om nog meer uit de data te halen, 
is het mogelijk om onze specialisten 
mee te laten denken. Wij bieden de 
ideale combinatie van IT-kennis en 
uitgebreide kennis van de agrarische 
sector. 

Dienstverlening
Kiwa Alspectro verzorgt het manage-
ment en de dienstverlening voor diverse 
organisaties in de agrifoodsector.  
Dit betreft onder andere projectmanage-
ment, het opstellen en beheren van 
kwaliteitssystemen, de ondersteuning 
bij het opstellen van beleid, de uitvoe-
ring daarvan maar ook het faciliteren van 
de bedrijfsvoering. Met onze specialis-
ten en de beschikbare kennis binnen 
Kiwa CMR zijn wij een belangrijke 
dienstverlener voor onder andere de 
brancheorganisaties voor de kalver-, 
pluimvee en varkenssector. 

Kiwa Data Solutions past op haar 
 projecten een agile-werkwijze toe, 
voornamelijk de scrum-methodiek.  
Door deze werkwijze toe te passen  
kan er snel worden ingespeeld op een 
veranderende situatie of gewijzigde 
wensen van de opdrachtgever  
waardoor tijdig bijgestuurd kan worden.

Kiwa Data Solutions ontzorgt de 
 opdrachtgever bij:
•  Het ontwikkelen van online toepassin-

gen, van eenvoudige websites tot 
complexe webportals met een  
 rollen- en rechtenstructuur;

•  Het ontwikkelen van mobiele apps  
die zowel op een smartphone als een 
tablet en zowel op Android als iOS 
werken; 

•  Het ontwerpen, beheren en 
 onderhouden van databases;

•  Het ontwikkelen van interfaces voor 
het kunnen uitwisselen van gegevens;

•  Advies en analyse op het gebied van 
maatwerk-software;

•  Het in kaart brengen van bedrijfs-
processen. 

Slimme software -  
voor agrarische ondernemers
AgroVision levert programma’s voor 
management en boekhouding voor de 
agrarische ondernemer in binnen- en 
buitenland. Voor de agribusiness biedt 
AgroVision hoogwaardige ICT-oplossin-
gen. De agrarische software van 
 Agro Vision is niet alleen praktisch,  
maar ook altijd up-to-date. Wij spelen in 
op ontwikkelingen in de agrarische 



Wij hebben in Nederland een landelijke 
dekking en bieden onze werkzaamheden 
ook aan in het buitenland. 
Wij houden kantoor in Nieuwegein. 

Kwaliteit
Betrouwbaarheid is de basis van ons 
bestaan en het fundament van onze 
dienstverlening. Wij stellen hoge eisen 
aan de kwaliteit van het door ons uitge-
voerde werk. Ook zijn de meeste van 
onze bedrijfseenheden voor (een deel 
van) hun werkzaamheden geaccredi-
teerd door de Raad voor Accreditatie. 
Deze accreditaties geven de klant het 
vertrouwen dat de kwaliteit van diensten 
of producten in orde is.  

Organogram Kiwa CMR

Kiwa CMR B.V. is 
aandeelhouder van:

*  Vanuit Kiwa CMR B.V. worden diensten verleend aan de bedrijfseenheden en andere ondernemingen z oals 
KDS, Merita en SKV.

Kiwa Alspectro B.V.
Dienstverlening

StAK
Stichting

Administratiekantoor
KDS

RvC
KDS

BV KDS

Stichting Merita

SKV

Overige
ondernemingen

Agrovision B.V.
Automatisering

Cerco Soft
(BE) Automatisering

AgroSoft
(DK) Automatisering

Wilt u meer informatie over  
wat Kiwa CMR voor u kan 
betekenen,  bezoek dan onze 
website www.kiwacmr.nl  
of neem telefonisch contact  
op via 088 998 43 00.

Wilt u meer informatie over  
wat AgroVision voor u kan  
betekenen, bezoek dan de 
website www.agrovision.nl

Kiwa CBS B.V.
Controleren

Kiwa 2KP B.V.
Keuren

Kiwa VERIN B.V.
Certificeren

Hoe doen we dat?
Kiwa CMR bestaat uit verschillende 
bedrijfseenheden, zie daarvoor het 
organogram. Wij zijn ontstaan uit CoMo-
re, waarvan de Stichting CBS de voorlo-
per was (in 1943 is opgericht als verze-
keringsmaatschappij voor de vee- en 
vleessector). Eind 2016 zijn de aandelen 
overgedragen aan Kiwa.

Wij zijn een organisatie van mensen die 
staat voor kwaliteit en (voedsel)veilig-
heid. Onze gekwalificeerde medewer-
kers zetten zich in voor een sterke en 
betrouwbare organisatie, met gebruik 
van hoogwaardige ICT-toepassingen. 

Onze missie
Op onafhankelijke wijze vertrouwen in 
de agro-, feed- en foodsector creëren 
door bij te dragen aan de transparantie 
van de kwaliteit, de veiligheid en de 
duurzaamheid van producten, processen 
en organisaties, evenals van persoonlijke 
en milieuprestaties. Kiwa CMR doet dit 
met gedegen kennis en met behulp van 
doordachte ICT-toepassingen.

Onze visie
Kiwa CMR wil een grote nationale en 
internationale aanbieder zijn van dien-
sten en kennis in de agrifoodsector. 

MVO
Maatschappelijk verantwoord onderne-
men heeft voor ons een integrale 
 betekenis, waarbij duurzaamheid van 
groot belang is. De belangrijkste 
MVO-thema’s van Kiwa CMR zijn 
 voedselveiligheid, dierenwelzijn, 
 veiligheid & goede arbeidsomstandig-
heden, goede prijs-/kwaliteitverhoudin-
gen en duurzame inzetbaarheid.  
Onze kernactiviteiten dragen bij aan  
de kwaliteit van onze leefomgeving en 
geven invulling aan de maatschappelijke 
behoefte aan betrouwbaarheid en 
transparantie. Wij dragen dus op twee 
manieren ons steentje bij aan mens en 
maatschappij: met onze kernactiviteiten 
én in onze bedrijfsvoering en bedrijfs-
processen. Dit doen wij samen met  
de belanghebbenden. 
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Diensten voor
andere organisaties
Kiwa CMR levert ook management en onder-
steunende diensten aan andere organisaties, 
zoals SKV, Stichting Merita en KDS. Deze or-
ganisaties hebben eigen besturen en voeren 
 vergelijkbare activiteiten uit als Kiwa CMR.

KDS (BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector) stelt in opdracht van en onder verant-
woordelijkheid van de NVWA officiële assistenten beschikbaar voor het verrichten 
van post mortem-keuringswerkzaamheden in roodvleesproductie bedrijven. KDS 
heeft een eigen onafhankelijk bestuur en staat onder toezicht van een onafhankelijke 
Raad van Commissarissen. KDS is voor de keuringswerkzaamheden als inspectie- 
instelling geaccrediteerd conform de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 en wordt daar-
naast jaarlijks geaudit door de NVWA. 

Stichting Merita is de organisatie waar voormalige keurmeesters van de Rijks-
overheid zijn geplaatst. Zij voeren, gedetacheerd bij KDS, eveneens post mortem- 
keuringswerkzaamheden uit bij roodvleesproductiebedrijven. Merita heeft een 
eigen, van Kiwa CMR onafhankelijk, bestuur.

SKV (Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector) houdt onafhankelijk en 
intensief toezicht op de productveiligheid en kwaliteit in de kalfsvlees productie-
keten. SKV voert jaarlijks duizenden controles uit in de totale productiekolom van 
kalfsvlees. SKV heeft een eigen, onafhankelijk bestuur dat los staat van Kiwa CMR.  
SKV is voor een deel van haar werkzaamheden geaccrediteerd conform de norm 
NEN-EN-ISO/IEC 17020 of NEN-EN-ISO/IEC 17065.
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