
 

Nederlandse zuivelketen  naar India 
 
India is de grootste melkproducent ter wereld, maar kent een zeer inefficiënte 
melkveehouderijsector. De binnenlandse consumptie van zuivelproducten zal naar 
verwachting de komende jaren verder stijgen. Om ook in de toekomst aan deze te 
kunnen voldoen, bestaat in India een grote behoefte aan  kennis en technologie om 
de efficiëntie en de kwaliteit van de melkproductie-keten te verbeteren. Hier zal het 
Nederlandse bedrijfsleven een belangrijke rol kunnen spelen. Nederlandse expertise 
en technologie op het gebied van de gehele zuivelketen zijn innovatief en 
onderscheidend. Nederland wordt immers niet voor niets aangemerkt als de ‘best 
performing dairy nation’ als het gaat om efficiëntie, duurzaamheid en de integrale 
benadering van de zuivelketen. 
 
Op 16 december 2015 ondertekenden een samenwerkingsverband van Nederlandse 
bedrijven en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een 
samenwerkingsovereenkomst in het kader van het programma Partners for 
International Business (PIB). 
 
Het driejarig programma richt zich op hoogwaardige kennisoverdracht en promotie 
op het gebied van ‘dairy’ technologie richting Indiase overheden, kennisinstellingen 
en bedrijven. Het samenwerkingsverband van bedrijven bestaat uit: Aeres Group, 
CID Lines, CRV, De Heus Animal Nutrition, GD Deventer, Machinehandel 
Lekkerkerker, Royal HaskoningDHV en Trouw Nutrition. De coördinator van dit 
samenwerkingsverband is Arthur Vernooij (NAFTC). Het Nederlandse postennetwerk 
in India zal dit programma ondersteunen.  
 
Partners for International Business (PIB) 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma Partners for 
International Business uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
 
Meer informatie: 
Arthur Vernooij (NAFTC)  
T +31 793531 135  
E arthur@naftc.nl  
W www.naftc.nl  
 

 
 



 
 
 
 
Dutch Dairy Cluster India agrees public private partnership  
 
On 16 December 2015, the Netherlands Enterprise Agency and eight companies and 
educational institutes (coordinated by NAFTC) from the Dutch Dairy sector, signed a 
strategic public private partnership. This partnership aims to accelerate and facilitate 
the exchange of knowledge, networks and market insights between India, being the 
largest dairy market in the world, and the Netherlands being regarded as highly 
efficient and known for its integrative chain approach. 
 
The Dutch Dairy Cluster India is a consortium of companies that have joined forces 
in order to provide adequate solutions to the Indian dairy chain. Whereas 
advancement depend on the weakest link, the integrative solution (covering, 
amongst others, generics, feed, animal health, farm management and food 
processing technology) is one of the main reasons for the establishment of the 
cluster. Together with the relevant Indian public and private stakeholders  and the 
Dutch government (the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Economic Affairs 
and the Royal Netherlands Embassy in New Delhi) an Indo-Dutch approach 
encompassing dairy farming, handling and processing will be developed. Hence this 
PIB program is focused on the  effective positioning of the Dutch Dairy sector in 
India and practical elaboration of existing partnerships, and to create new ones as 
well. 
 
More information: 
 
Arthur Vernooij (NAFTC) 
T +31 793531 135       
E arthur@naftc.nl  
W www.naftc.nl 
 

 

 


