
1. Flevopenning TOP onderneming: Fresh Care Convenience BV 
De gemeente Dronten draagt Fresh Care Convenience voor, voor de Flevopenning Top 
Onderneming. Het moderne Drontense bedrijf is gespecialiseerd in het bewerken van verse 
groenten, fruit en andere natuurlijke ingrediënten tot kant en klaar eenheden zoals 
bijvoorbeeld salades. Het bedrijf heeft de hoofdvestiging in Dronten en is onderdeel van de 
Staay Food Group. In 2016 vindt er een grote ontwikkeling plaats in Dronten, medio 2016 
staat er op de Poort van Dronten een keten van bedrijven en volgt er een uitbreiding met een 
innovatieve agrarische productiefabriek.  
 
Voor de bestaande het productiebedrijf is er een samenwerking met de verpakkingsindustrie 
(Bangma Verpakking BV) en de logistiek (Fatrans BV) en verschillend zakelijke 
dienstverleners. Deze bedrijven sluiten aan bij de uitbreiding van Fresh Care Convenience 
op de Poort van Dronten, wat zal leiden tot een veel grotere spin-off in Dronten. Fresh Care 
Convenience laat zien te beschikken over innovatief  vermogen, zowel in product en als in 
ondernemerschap. Het bedrijf handelt onder meer met  Duitsland en heeft productielocaties 
op verschillende plaatsen waaronder in Spanje.  
 
Innovatief in product en ondernemerschap, duurzaam en sociaal maatschappelijk betrokken 
Door de toenemende vraag bouwt het bedrijf een nieuwe fabriek op bedrijventerrein de Poort 
van Dronten. Naast het verwerkingsbedrijf gaat Fresh Care Convenience (FCC) een voor 
Nederland op deze schaal, nieuw en innovatief concept neerzetten waarbij sla verbouwd 
gaat worden onder ledverlichting. De nieuwbouw van FCC is met de gemaakte keuzes in 
meerdere opzichten een bijzonder project in de voedselindustrie.   
Naast het realiseren van een hoogwaardig productielocatie is FCC de samenwerking 
aangegaan met andere partijen zoals de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten (CAH), 
Ontwikkelmaatschappij Flevoland (OMFL) en voor de city farming met Philips Lighting  en 
Rijkszwaan. De activiteiten worden uitgebreid met onder andere onderzoek, onderwijs en city 
farming (eigen slateelt). Voor onderzoek en onderwijs wordt de nieuwbouw voorzien van een 
laboratorium met proefkeuken en een ruim auditorium in het kantoorgebouw.  
FCC verwacht aan 150 tot 250 mensen extra werk te kunnen bieden door deze ontwikkeling 
waarbij er extra inspanning gedaan wordt voor de werkgelegenheid in het kader van de 
Participatiewet in onze provincie. 
De Drontense focus op hightech agro-food en onze economische visie blijkt buitengewoon 
goed aan te sluiten bij het bedrijf. Het bedrijf staat voor een no-nonsens en hard werken 
mentaliteit. Dronten biedt als vestigingsplaats prachtige samenwerkingsverbanden en 
innovatiekracht voor FCC.  FCC heeft in Dronten een omzet van 80 miljoen euro en het 
bedrijf verwacht de komende jaren een stijging van meer dan 10% per jaar. 
Directeur Rien Panneman: "We zijn hier in Dronten in 2001 door een toevalligheid begonnen 
door de overname van Hoeve Dronten en dat is goed bevallen. De markt voor gesneden 
groenten en fruit, zoals soepgroenten en maaltijdsalades, zit in de lift. Het aantal spelers op 
de Nederlandse markt is goed verdeeld. Iedereen heeft zijn vaste klanten, waar langdurige 
relaties van zijn ontstaan. Daarop kun je investeren. We zien nog genoeg ruimte in de markt, 
met name in onze belangrijkste markt Duitsland, waar 'convenience' met een forse 
inhaalslag bezig is." 
"Onze omzet zit flink in de lift, maar de huidige fabriek is vrij klein en het ruimtetekort beperkt 
ons nu in verdere groei. Nu hebben we 350 mensen in Dronten werkzaam, maar we 
verwachten zeker in de beginfase in het nieuwe pand naar ruim 500 medewerkers te gaan", 
vertelt directeur Rien Panneman. 
Naast de duurzame maatschappelijke investeringen wordt er ook volop ingestoken op 
duurzaamheid op gebouwniveau. FCC wil op de nieuwe locatie met inventieve toepassingen 
het energieverbruik verlagen en ook een duurzame oplossing zien te vinden voor de circa 
300 m3 proceswater dat per dag verwerkt moet worden.  
De energiescan van TNO zal inzicht geven in de verschillende oplossingsrichtingen voor een 
duurzame productiehal.’ Het installatieconcept zal zo veel mogelijk circulair worden 
uitgelegd. De restwarmte van het koelingsproces zal bijvoorbeeld opgevangen worden en 



gebruikt worden voor het verwarmen van de kantoren. Volledige LED verlichting zal moeten 
bijdragen aan het reduceren van de energievraag. Voor het proceswater wordt gedacht aan 
een gesloten kringloopsysteem waarbij het water wordt hergebruikt voor onder andere de 
schoonmaak van machines en als irrigatiewater voor de city farming. 
Fresh-Care Convenience BV  
http://www.staayfoodgroup.com/nl/offices/fresh-care-convenience 
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