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Het VriesVerstival wordt gehouden van 1 tot 

en met 26 mei. De bekendmaking van de 

winnende producten (A-merk en huismerk) 

en de VriesVers Winkel van het Jaar vindt 

plaats op 13 juni aanstaande.

‘Vriesvers lijkt steeds meer op koelvers’
Müller Fresh Food Logistics is dit jaar opnieuw sponsor van het VriesVerstival. Waarom? Omdat vriesvers 
als categorie nog veel potentie heeft en Müller als belangrijke ketenpartner een rol kan spelen bij het 
ontsluiten van dat potentieel, bijvoorbeeld door in de versnipperde vriesversmarkt voor de gewenste 
bundeling te zorgen.

Müller Fresh Food Logistics is marktleider in 
koelverslogistiek en streeft dezelfde leidende 
positie na in vriesvers. Dat laat zien dat de logis-
tieke dienstverlener uit Holten gelooft in deze 
categorie en bereid is hierin te investeren. 
Directeur Jan-Peter Müller: “Als logistiek dienst-
verlener,  gespecialiseerd is in transport, ware-
housing en distributie van vriesverse en koelverse 
levensmiddelen, maken wij een niet onbelang-
rijk deel uit van de supply chain. Van logistiek 
dienstverlener ontwikkelen wij ons steeds meer 
tot echte ketenpartner. Daar hoort ook bij dat je 
betrokken bent bij de markten waarin je opereert. 
Het VriesVers Platform is voor de vriesverscate-
gorie een belangrijke vereniging waarin spelers 
uit die markt ruim vertegenwoordigd zijn en die 
zich actief willen inzetten voor de ontwikkeling 
van de categorie.”
Müller vindt het belangrijk om bij te dragen aan 
de ontwikkeling van vriesvers vanwege de poten-
tie die deze markt nog altijd heeft. “Mede daarom 
zijn wij dit jaar opnieuw als sponsor verbonden 

aan het door het VriesVers Platform georga-
niseerde VriesVerstival, en wel voor VriesVers 
Product van het Jaar A-merk en Huismerk. Deel 
van het partnership bestaat uit het verzorgen 
van exposure voor het winnende vriesverse A-
merkproduct. Daarvoor stellen we een jaar lang 
twee trailers beschikbaar waarop de winnaar het 
product kan etaleren”, aldus Müller. 

Markt ontzorgen
Vriesvers krijgt volgens Müller steeds meer 
de logistieke kenmerken van koelvers: hoge 
omloopsnelheden, actiegevoeligheid, verbreding 
van assortimenten en veel innovatie, zowel in de 
richting van convenience als richting biologisch 
en vegetarisch/vegan. Müller: “Daarbij zien we 
de vervaging van de grenzen tussen retail en 
foodservice ook als een belangrijke trend. De rol 
die wij als logistiek marktleider in de koelverske-
ten innemen is ook een rol die we in vriesvers 
nastreven. Het is zeker in de nog sterk versnip-
perde diepvriesmarkt belangrijk om meer te bun-
delen via gespecialiseerde dienstverleners. Dat is 
een door de retail gewenste ontwikkeling waarin 
wij uiteraard een rol kunnen spelen.” 
Zoals ook binnen koelvers het geval is, ziet 
Müller in vriesvers dat iedere retailer vanuit zijn 
specifieke historie en eigenschappen andere eisen 
stelt. Iedere retailer heeft logischerwijze de focus 

op het eigen logistieke concept. Müller: “Wanneer 
we ook Europese retailers in het plaatje betrek-
ken, is het onderscheid nog groter. Wij kunnen 
deze verschillen voor leveranciers overbruggen 
door voor iedere retailer een goede en efficiënte 
oplossing te bieden. Met onze drie diepvrieshubs 
in Holten, Roelofarendsveen en Lekkerkerk 
bieden we daarvoor een perfecte basis. Daarnaast 
bieden we ‘value added logistics’ zoals invriezen, 
tempereren, etiketteren, sleeven enzovoorts. Op 
die manier kunnen we zowel  fabrikanten als 
handel volledig ontzorgen en dat is een richting 
waarvan wij zien dat de markt zich daar nadruk-
kelijk naartoe beweegt.” 

Familiebedrijf
Müller Fresh Food Logistics is een service provi-
der die ervan overtuigd is dat in de fast moving 
foodmarkt snelheid, flexibiliteit, beschikbaarheid 
van capaciteit en kwaliteit naast efficiëntie altijd 
het verschil maken. Müller: “Spoedorders, 
onverwacht hoge actievolumes, productiesto-
ringen, verpakkingsoplossingen, internationaal 
transport; op al deze zaken willen we onze 
opdrachtgever voor zijn. Daar komen specifieke 
vraagstukken rondom Skal, BRC en IFS nog bij. 
Deze drive naar perfecte KPI’s tegen een scherp 
tarief is enkel haalbaar met een ambitieus, mo-
dern en ervaren team. Onze 81-jarige historie als 
familiebedrijf geeft daarbij veel binding en ver-
trouwen naar mensen. Niet alleen voor morgen, 
maar vooral ook voor overmorgen.” ■

Jan-Peter Müller, directeur-eigenaar van Müller Fresh Food Logistics.

Deel van het partnership tussen Müller en het 
VriesVerstival is dat de logistieke dienstverlener 
een jaar lang twee trailers beschikbaar stelt voor 
de communicatie van het winnende A-merkpro-
duct.

MÜLLER FRESH FOOD LOGISTICS

11_Advertorial_01L.indd   43 14-05-19   16:33


