
Het verhaal 
van FeedValid.



Adding value for life.

Dit is niet zomaar een verhaal. Dit is het verhaal van FeedValid. 

Wie we zijn, wat we doen, waar we voor staan. Hoe we denken, 

hoe we samenwerken met onze relaties en hoe we vandaag al 

succesvol kunnen zijn in de markt van morgen. 

Het verhaal gaat dus over ons. Waar we elke dag mee bezig zijn, 

waar we met z’n allen plezier aan beleven en waar we trots op zijn. 

Maar het gaat vooral over kwaliteit en leven. Die twee zaken staan 

centraal in ons verhaal. Ons motto is niet voor niets: adding value 

for life. 

Kwaliteit zit ‘m vaak in de details. Dat geldt voor onze producten. 

Maar het gaat zeker ook op voor onze faciliteiten, onze processen, 

onze omgang met de klanten. En onze omgang met elkaar.  

De mensen van FeedValid. Die maken ons bedrijf en kunnen het 

-met elkaar- naar een hoger niveau brengen. 

Leven is waar we het voor doen, als vooruitstrevend producent 

van diervoederingrediënten. Immers, de ingrediënten die we 

leveren zijn de bron van leven. En alleen als ze van topkwaliteit 

zijn, is de kwaliteit van leven van dieren dat ook.

Adding value for life. Met liefde voor ingrediënten en aandacht 

voor kwaliteit. Daar draait ons verhaal om, op elk niveau en op 

elke werkplek binnen ons bedrijf. Het is de basis van het succes 

van FeedValid. Nu en in de toekomst. 

Welkom bij het verhaal van FeedValid.



FeedValid staat aan het begin van de voedselketen. Wij zijn de 

leverancier van de leverancier. Verantwoordelijk voor het stukje 

dat alleen de kenner ziet. Maar dat stukje is wel de basis. 

Je zou kunnen zeggen dat we grondstoffen leveren. Maar omdat 

het over voeding gaat, noemen we het liever ingrediënten. En we 

leveren ze niet alleen, onze nutritionisten weten er ook echt alles 

vanaf. 

Zo weten we bijvoorbeeld waar het vandaan komt. Hoe het tot 

stand is gekomen. Welke bewerkingen het heeft ondergaan, in 

welke stap van de keten. Welke kwaliteiten het heeft. En hoe het 

wordt verteerd. Kortom; we weten precies wat het ingrediënt  

doet voor het dier.

Dus als iemand vraagt wat FeedValid doet, dan zeggen we niet  

dat we grondstoffen leveren maar liever: 

“Wij produceren  

de allerbeste ingrediënten 

voor diervoeding  

en weten er alles van.”

Wat we doen.

Wat we doen.



Wij zijn wat we eten. Dat geldt voor mensen, maar uiteraard  

ook voor dieren. En de kwaliteit van ons eten, dat kan iedere  

kok je vertellen, is zo goed als de kwaliteit van de ingrediënten. 

Kwaliteit begint bij de bron, bij het ingrediënt. 

Als leverancier van ingrediënten voor diervoeders, staan we dus 

aan de basis van de kwaliteit van voeding. Om topkwaliteit te 

kunnen leveren, moeten we ons continu blijven ontwikkelen, 

vernieuwen, verbeteren. 

Samen zetten we stappen vooruit. Samen brengen we de kwaliteit 

naar een hoger niveau. Voor onszelf, voor de diervoederproducent,  

voor de boer, voor de consument. Maar vooral ook voor de kwaliteit  

van het leven van de dieren.

“De kwaliteit van leven 

wordt bepaald door 

de kwaliteit van 

elk ingrediënt.”

Waar we het voor doen.

Waar we het voor doen.



Hoe we werken.

Bij FeedValid weten we alles van de ingrediënten van diervoeding: 

waar het vandaan komt, hoe het tot stand is gekomen, welke 

bewerkingen het in elke stap van de keten heeft ondergaan en 

welke kwaliteiten het heeft. 

En of het nu circulair tot stand is gekomen of niet: alleen als je 

alles weet van de kwaliteit van de ingrediënten, kan je volledig 

garant staan voor de kwaliteit van het eindproduct. Het voedsel. 

Dat wordt steeds belangrijker nu mensen zich meer en meer 

afvragen wat er achter een product zit. En wat daar weer achter 

zit. Omdat ze kwaliteit willen, omdat ze willen dat het gezond is, 

omdat ze willen dat er rekening wordt gehouden met milieu en 

klimaat. De wereld om ons heen.

Daarom gaan we bij FeedValid voor duurzame kwaliteit en 

volledige transparantie. Daarmee lopen we voorop in de markt.

Hoe we werken.



Wat we belangrijk vinden.

Wat we belangrijk vinden.

TOP-5-PRIORITEIT
1. Onze ingrediënten zijn van onberispelijke  

herkomst en de hoogste kwaliteit.  

2. Onze ingrediënten, zowel enkelvoudig als circulair, 

zijn voor meer dan 70% afkomstig uit Europa.  

3. Wij dragen met onze ingrediënten ook bij  

aan het beperken van uitstoot.  

4. Bij alles wat wij bedrijfsmatig doen  

respecteren we de natuur.  

5. Wij streven naar een samenwerking met  

leveranciers die zich aansluiten bij onze  

kwaliteitstandaarden.



Hoogste kwaliteitsniveau.

FeedValid wil toonaangevend zijn in de markt. En onze leveranciers 

en klanten meenemen naar het hoogste kwaliteitsniveau. Dat 

begint –wat ons betreft- altijd bij de bron. Daarom zijn we bij 

(enkelvoudige) producten zoals soja, lijnzaad, raap en mais nogal 

kieskeurig bij de selectie en controle van de bron. En vinden we bij 

circulaire producten zoals brood, koek en chocolade een strenge 

ingangscontrole belangrijk. 

Hoogste kwaliteitsniveau.



WE ADD VALUE FOR LIFE

Zo, dit is het verhaal van FeedValid in behoorlijk veel woorden.  

Dat moet ook korter kunnen. En dat kan. In één zin? 

‘Adding value for life’ is van belang voor iedereen: Voor onszelf, 

voor de diervoederproducent, voor de boer, voor de consument. 

Maar vooral voor het leven van de dieren. Dat is de basis voor  

ons succes. 




