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TRIFERTO EN RWZ BUNDELEN KRACHTEN IN 
MESTSTOFFENSECTOR
 
Per 1 januari 2022 gaat de internationale meststoffengroothandel Triferto -onderdeel van familiebedrijf 
Brokking - intensief samenwerken met het Duitse Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG (RWZ) op 
het gebied van inkoop en logistiek in het meststoffensegment. Door deze samenwerking ontstaat meer 
expertise en schaalgrootte, waardoor Triferto zowel haar klanten als leveranciers nog beter van dienst 
kan zijn met passende en marktgerichte oplossingen.

Efficiënte supply chain oplossingen  
Kai Kikkers, CEO van Triferto, en dr. Christoph Leufen, Hoofd Plantaardige Producten bij RWZ vertellen 
wat hen samenbrengt: “We zien dat de markt verandert en hebben te maken met toenemende eisen 
van internationale leveranciers. Dat gaat niet alleen over supply chain management en distributie, maar 
ook over de investeringen die je gezamenlijk doet in een duurzame landbouw. Dat maakt dat wij als 
groothandel steeds willen innoveren en onze marktkennis graag bundelen. In Europa willen we voor onze 
klanten, coöperaties, particuliere handelshuizen, eindgebruikers, maar ook voor onze leveranciers dé 
essentiële en betrouwbare distributeur zijn. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat we onze bijdrage kunnen 
leveren aan het verduurzamen van de wereld waarin we leven. Die verduurzaming is ook in de landbouw 
nodig; niet alleen voor onze generatie, maar ook voor toekomstige generaties.” 

Essentiële marktpartner in Europa
Door de alliantie creëren de twee ondernemingen optimale synergiemogelijkheden om groei- en 
innovatiekansen binnen de meststoffen te versnellen. “Na de overname van Pillaert in België vormt deze 
samenwerking een duidelijke voortzetting van onze ontwikkelingsstrategie om een essentiële marktpart-
ner te zijn in Europa”, licht CEO Jeroen Rossy van Brokking’s Beheer toe. 

Internationale expertise en moderne warehouses
“Met een geolied distributieproces in Duitsland en Luxemburg beschikt RWZ over een uitstekende 
infrastructuur, die naadloos aansluit bij de internationale expertise en moderne warehouses van Triferto 
in Frankrijk, België en Nederland. Door de krachten te bundelen zijn we nog dichter in de buurt van onze 
klanten, waardoor we uiterst efficiënt en servicegericht kunnen blijven leveren”, aldus Kikkers. 

TRANSPORT, LOGISTIEK 
EN INDUSTRIE INSPIRATIE-
BRON VOOR IT’ERS
Nederlandse IT’ers raken geïnspireerd als het gaat 
om IT-innovatie in de branches transport en logistiek 
(25%) en industrie (23%). Dat blijkt uit onderzoek van 
Winvision, innovatieve IT-dienstverlener, onder ruim 
350 IT’ers. Bijna één op de vier (23%) vindt dat de 
overheid veruit de grootste slag kan slaan als het gaat 
om innovatie op het gebied van IT. Zij denken dat er 
in deze branche nog genoeg innovatiekansen liggen. 
Ook de zorgsector (13%) en het onderwijs (12%) 
kunnen volgens de IT’er nog stappen zetten.

Anita van Dekken, directeur bij Winvision: “Iedere 
branche heeft zo zijn zwaktes en sterktes als het gaat 
om (digitaal) transformeren. Zo zie ik dat binnen de 
bouw en infra vaak veel tijd en geld wordt vrijgemaakt 
om de digitale transformatie door te voeren. Veel 
bouwbedrijven hebben een duidelijke visie, mede 
doordat ze de urgentie van digitaliseren goed 
aanvoelen. Binnen de zorg zien we de laatste tijd dat 
er mondjesmaat meer mensen in de board komen die 
kennis hebben van digitale, strategische vraagstuk-
ken. Het zou mooi zijn als dat de drive om te innoveren 
aanwakkert. Ook het onderwijs is zo’n typische markt 
waar men achterblijft met innovatie. Toch hebben we 
door de pandemie gezien dat ook zij digitaal flinke 
stappen hebben gezet.”

Procesoptimalisatie en -automatisering
Om als organisatie vol in te kunnen zetten op 
IT-innovatie, is het belangrijk dat processen geop-
timaliseerd en geautomatiseerd zijn. Bij de meeste 
onderzochte organisaties heeft het automatiseren van 
processen voldoende prioriteit. Slechts 13 procent van 
de IT’ers vindt dat daar meer aandacht aangegeven 
moet worden. Wel is het overgrote deel het erover 
eens dat het automatiseren van processen veel tijd 
kost (74%). Ten slotte valt op dat bijna 40 procent ziet 
dat sommige collega’s bang zijn om door procesauto-
matisering overbodig te worden.

WIL JE MEE IN ONZE 
NIEUWSBRIEF?
 
Je kent Oost-Gelderland Business natuurlijk van 
ons tweemaandelijks magazine in print en online, 
de website met actueel nieuws en de social media-
kanalen. Met al deze kanalen samen bereiken we 
per maand maar liefst 3.000 mkb-ondernemers 
in de regio, van advocaat tot hovenier. Maar wist 
je dat we ook om de twee weken een nieuwsbrief 
versturen met de meest interessante persberichten 
en artikelen van dat moment? Deze nieuwsbrief 
wordt zeer goed gelezen en daar zijn we uiteraard 
erg trots op.

Heb je interesse? Neem contact op met hoofdre-
dacteur Sofie Fest via sofie@vanmunstermedia.nl. 
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