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Farm Dairy is producent van dagverse zuivel: melk, yoghurt en vla. Het bedrijf is in 1998 

opgericht door Gerrit de Bruijne, tevens de oprichter van Farm Frites. FrieslandCampina 

(49,9%), Farm Frites (49,9%) en Meijers Verzekeringen (0,2%) zijn de aandeelhouders. 

Inmiddels is Arend Bouwer alweer 3,5 jaar de algemeen directeur. Met de circa 100 

werknemers, is Farm Dairy zeker een grote partij te noemen. De drie speerpunten: 

veiligheid, kwaliteit en productiviteit.  

 

Dagverse zuivel en verpakkingen 

Farm Dairy produceert 200 miljoen liter dagverse zuivel per jaar. Hier staat een omzet 

van 100 miljoen tegenover. Binnen de industrie kent men drie soorten melk: regulier, 

weide en biologisch. Sinds dit jaar werkt Farm Dairy vrijwel alleen nog met weidemelk. 

“Ook biologische melk houdt ons bezig, maar van de reguliere melk hebben we afstand 

gedaan”, vertelt Arend Bouwer. Daarnaast produceert het bedrijf ook de bijbehorende 

verpakkingen. Zo is het bedrijf onder andere specialist in de can-verpakkingen, deze 

melkpakken leveren ze aan alle retailers in Nederland; in de Lidl is kort geleden een 

nieuwe can van Farm Dairy geïntroduceerd.  

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Farm Dairy. 

Om maar wat te noemen: het bedrijf produceert 100% recyclebare verpakkingen én 

heeft meegedaan aan de ISO 26000 MVO Challenge, waarvoor ze het MVO Assurance 

certificaat hebben ontvangen. Maar er is meer. Om het overzicht te houden heeft het 

bedrijf de kop ‘duurzaamheid’ in drie delen opgesplitst. 

 

Mens 

 Er wordt geholpen met voeding: ongezond eten in ploegendiensten vermindert 

 Farm Dairy is onlangs van een 3- naar een 5-ploegendienst gegaan 

 De medewerkers krijgen begeleiding en training van Topfit 

 Het bedrijf werkt met mensen met een beperking 

 

Product 

 Recepten worden regelmatig aangepast, doel: minder suiker, meer eiwitten 

 Zoals gezegd: Farm Dairy werkt sinds 2017 voor 100% met weidemelk 

 In de pocket: certificaat SKAL biologische productie 

 

Proces  

 Farm Dairy is de eerste in heel Nederland met Biobased Can Productie 

 Vermindering faalkosten*, afvalkosten en energie 

 

* als er iets misgaat (denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een houdbaarheidsdatum 

op de verpakking), doneert Farm Dairy de producten aan de Voedselbank.  

 

Innovatie 

Over de 100% recyclebare verpakkingen van net gesproken; Farm Dairy is de eerste in 

Nederland die met biobased verpakkingen werkt. Voor deze verpakkingen worden géén 

fossielen grondstoffen meer gebruikt. Farm Dairy is specialist van kunststof verpakkingen 

en levert circa 80% van de markt. Ook streeft het bedrijf ernaar om samen met de klant 

innovatieve concepten te ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan een biobased verpakking 

mét biologische melk (hier is het bedrijf momenteel mee bezig red.). Daarnaast heeft het 

bedrijf onlangs geïnvesteerd in een compleet nieuwe pilot plant voor het ontwikkelen van 

nieuwe producten; dit is een forse investering in innovatie voor Farm Dairy én voor de 

productontwikkeling in de regio.  

 

 

http://www.farmdairy.com/home/page.html


“We wachten niet tot de klant met een idee komt. 

Wij brengen de nieuwe verpakkingen en recepten  
naar de klant toe.” 

- Arend Bouwer 
 

Farm Dairy heeft een eigen zuivelacademie in huis. “We willen alle werknemers die bij 

ons in dienst zijn op BBL-niveau 3 of 4 hebben. Verder krijgen alle medewerkers die vast 

in dienst zijn een 2-jarige opleiding bij AOC-Oost”, aldus Arend. 

 

Farm Dairy en Lelystad 

De ruim 100 medewerkers die bij Farm Dairy werken beschikken over 13 verschillende 

nationaliteiten. De medewerkers op de productieafdeling komen veelal uit Lelystad, maar 

ook uit het oosten en noorden van het land. Mede door de wijziging in de ploegendienst 

(van 3 naar 5 red.), heeft Farm Dairy in 2017 veel nieuwe mensen aangenomen. Het 

Lelystadse Concern voor Werk heeft hierbij geholpen. Ook werkt Farm Dairy samen met 

Windesheim Flevoland én is het één van de partners van Werkbedrijf Lelystad; samen 

bekijken ze hoe ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een reguliere baan 

kunnen bieden.   

 

Farm Dairy is binnen de BKL bekend als oprichter van de foodgroup; een groep van 

Lelystadse bedrijven die te maken hebben met voedselproductie. 

 


