PERSBERICHT
Janine Luten nieuwe directeur ZuivelNL
Per 16 maart is Janine Luten de nieuwe directeur van ZuivelNL. Zij
neemt de eindverantwoordelijkheid over van Folkert Beekman.
Folkert blijft als directielid werkzaam.
Het bestuur heeft besloten de directie te versterken. De
ontwikkelingen in de sector vragen dat ZuivelNL zich, naast
financiering en de uitvoering van regelingen, meer gaat richten op
het leggen van verbindingen in en buiten de sector. Dit vraagt om een
directeur als boegbeeld en bruggenbouwer om de organisatie en de
belangen die ze vertegenwoordigt zo sterk en professioneel mogelijk
neer te zetten. ZuivelNL heeft deze nieuwe directeur gevonden in de
persoon van Janine Luten. Inhoudelijk zullen Janine en Folkert de
verantwoordelijkheid voor de verschillende dossiers verdelen.
Janine Luten (45 jaar) was de afgelopen acht jaar directeur van Wageningen Academy, de business
school van Wageningen University & Research (WUR). Vanuit deze functie maakte Janine ook deel uit
van de stuurgroep van het Sino Dutch Dairy Development Centre (SDDDC). Daarvoor was zij adjunctdirecteur van kenniscentrum Aequor en heeft zij gewerkt bij Wageningen Economic Research en
Flora Holland. Janine heeft Tuinbouw en Marktkunde gestudeerd aan Wageningen University.

Organisatie ZuivelNL
De vereniging ZuivelNL is op 7 januari 2014 opgericht door LTO Nederland (LTO) en de Nederlandse
Zuivel Organisatie (NZO), waarna ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) als lid en
diverse organisaties als partner zijn toegetreden. ZuivelNL is door de overheid erkend als
interbrancheorganisatie. Een interbrancheorganisatie heeft als doel het bevorderen van
samenwerking om zo het concurrentievermogen te verbeteren.
ZuivelNL is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot
meerwaarde leidt. Het gaat hierbij over thema’s als voedselveiligheid, diergezondheid,
duurzaamheid, onderzoek & innovatie, arbeid, export en de vertegenwoordiging in de internationale
zuivelbond IDF. De missie is het versterken van de Nederlandse zuivelketen met respect voor milieu
en maatschappij. ZuivelNL is als ketenorganisatie het neutrale aanspreekpunt van de zuivelsector.
ZuivelNL financiert de activiteiten uit de contributie van de ledenorganisaties. Zuivelondernemingen
en melkveehouders dragen bij aan ZuivelNL via een bedrag per kilo geleverde melk.
Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.zuivelnl.org
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