SERIE ONDERSCHEIDENDE VLEESCONCEPTEN

De korte keten of directe verkoop van producent
naar consument heeft de wind in de zeilen. Met
welk onderscheidend verhaal of welke toegevoegde waarde verleiden vleesveehouders hun klanten?
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BEDRIJFSPROFIEL

Glabbeek

naam	
Ines Theunis (27)
plaats
Glabbeek
aantal dieren
200 witblauwen
merknaam
Fines
start concept
juli 2020
vleesomzet
2 à 3 dieren per week
prijs/kg vleespakket
14 euro (6 kg)
prijs entrecote/kg
24,35 euro

In nog geen twee jaar tijd heeft Ines Theunis haar Fines-concept al
stevig op poten gezet. Drie kernwaarden staan centraal in haar verhaal:
duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Maar ook overleg met haar afzetnemers en een doordachte communicatie hebben volop haar aandacht.
TEKST WIM VEULEMANS

I

n 2018 besloot Ines Theunis (27) het levenswerk van
haar vader en oom verder te zetten. Twee jaar later
lanceerde ze samen met moeder Catherine en met
de hulp van haar zus Margo het concept Fines. Onder
die naam vertelt ze zo breed mogelijk het verhaal van
haar bedrijf. Niet alleen wat ze doet krijgt daarin aandacht, maar ook hoe ze het doet. ‘Vooral via social media
trachten we met foto’s, filmpjes en wat korte teksten te
vertellen wat we doen op het bedrijf’, vertelt Ines. ‘Die
verhalen worden soms wel gedeeld, ook door een aantal
slagers, traiteurs of andere klanten waar we ons Finesvlees afzetten.’ Volgens de jonge vleesveehoudster zijn
het vooral de jongere slagers en traiteurs die haar Finesverhaal meenemen in de promotie van hun producten
in de winkel.
Die vleesafzet loopt momenteel beperkt via de groothandel. Het merendeel gaat rechtstreeks naar slagers en
traiteurs met wie Ines samenwerkt. Een klein deel is
thuisverkoop. Sinds een dik jaar werkt Ines ook samen
in het lokale project BoerenToer, een boerenmarkt op de
eerste zondag van de maand, waarbij de deelnemende
bedrijven telkens op een ander deelnemend bedrijf hun
producten promoten en verkopen.

Kernwaarden belangrijk in verhaal
In het verhaal van dit bedrijf zijn drie kernwaarden naar
voren geschoven. ‘Duurzaamheid, kwaliteit en innovatie
zijn voor ons de drie kernwaarden in onze bedrijfsvoering’, verduidelijkt Ines. Wat de kwaliteit betreft, verwijst ze naar het witblauwras. ‘Belgisch witblauw geeft
gewoon de beste kwaliteit voor de markt die we bedienen, maar die kwaliteit continu houden is misschien
nog belangrijker.’ Als Ines wat aan het voer verandert,
overlegt ze dat steeds met de voornaamste afnemers van
haar rundvlees. ‘We voeren al langer een rantsoen met
mais, perspulp, stro en krachtvoer. Samen met de voeradviseur wilden we een tijd terug het rantsoen versterken met maismeel. We hebben dit eerst getest in een
kleinere groep, maar vooral heb ik dit ook vooraf besproken met onze afnemers.’

De vorige jaren is er op het bedrijf stevig geïnvesteerd.
Daarmee gelooft Ines sterk in de beschikbare technologie, weliswaar eerder beperkt voor vleesvee. Maar ook
biedt het haar hulp en ondersteuning, omdat ze ook nog
eens drie dagen buitenshuis werkt. Extra ventilatie in de
afmeststal, camera’s in de afkalfstal, tochtdetectie en
afkalfdetectie zijn al gerealiseerd. Wateropvang en zonnepanelen staan nog op de planning. ‘Dat is het plan,’
verduidelijkt Ines, ‘maar het moet wel betaald en dus
terugverdiend kunnen worden en dat is niet altijd meteen realiseerbaar.’

Duurzaamheid allerbelangrijkst
Een derde pijler op het bedrijf is duurzaamheid. Voor
Ines is Belgisch witblauw een duurzaam ras, zeker omwille van de efficiënte omzetting van eiwit nuttig voor
de mens. ‘Alleen is het ook een lastige, want daar worden we vaak het negatiefst op benaderd. Maar witblauw
kan met weinig voer efficiënt vlees produceren. Alleen
zien we dat nog te weinig in de promotie van ons vlees.’
Een jaar geleden startte het bedrijf met Durafeed, een
‘klimaatvoer’ uit het Euroclim-project van veevoerproducent Aveve. Het krachtvoer werkt enkel met Europese
grondstoffen om zo een CO2-reductie te realiseren. Methaan wordt via het voer gereduceerd door het gebruik
van geëxtrudeerd lijnzaad. Tot slot zorgt dit krachtvoer
voor meer onverzadigd vetzuur omega 3 in het vlees.
‘Ik heb het eerst in een kleinere groep getest’, vertelt
Ines. ‘Er is slechts een beperkte meerkost en de kwaliteit
en de groei van de dieren bleven goed. Daarom ben ik
het voor alle dieren gaan gebruiken, omdat duurzaamheid zo belangrijk is.’ Ook dit verhaal neemt ze mee in
de communicatie aan haar klanten en het brede publiek.
‘Soms gebeurt het wel dat klanten van mijn afnemers
me onder andere via social media contacteren en hun
enthousiasme delen’, lacht ze. ‘Maar eigenlijk is duurzaamheid meer dan dat. Het is ook technisch goed werken. Zo moet de reproductie van je dieren ook top zijn
om duurzaam te kunnen werken.’ En ook dat verhaal
vertelt de jonge veehoudster in het Fines-verhaal. l
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