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Lochem, 3 februari 2017 
 

ForFarmers nomineert Cees de Jong  
als lid van de Raad van Commissarissen 
 

ForFarmers maakt bekend dat de Raad van Commissarissen heeft besloten om de heer 
Cees de Jong te nomineren als lid van de Raad van Commissarissen. Deze nominatie zal 

aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2017 worden voorgelegd. 

De heer Henk Mulder treedt op 26 april 2017 volgens rooster af.  
 

Cees de Jong (1961) is op dit moment President en CEO van het wereldwijd opererende Deense  
beursgenoteerde bioscience bedrijf Chr. Hansen, dat duurzame oplossingen ontwikkelt voor de 

voedings-, nutritionele-, farmaceutische- en agrarische industrieën.  
 

Voordat hij in 2013 tot CEO van Chr. Hansen werd benoemd, heeft Cees de Jong verschillende 

management- en bestuursfuncties bekleed in de biofarmaceutische- en de voedingsindustrie. Zijn 
professionele loopbaan startte in 1989 nadat hij zowel zijn Master of Business Administration (MBA) 

als zijn artsexamen had behaald aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het eerste bedrijf waar hij 
toetrad was Gist-Brocades (Nederland). Toen dit bedrijf in 1998 werd overgenomen door DSM bleef 

Cees de Jong aan en werd hij benoemd tot President van de business groep Anti-Infectives. In 2000 

stapte hij over naar Campina om daar leiding te geven aan de divisie Industriële Producten, en van 
2003 tot 2007 werkte Cees de Jong voor Quest International als President van de smaakstoffendivisie 

en als lid van de Board van Quest. Vervolgens was hij Chief Operating Officer en lid van de Raad van 
Bestuur van het biotechnische bedrijf Crucell, dat in 2011 werd overgenomen door Johnson & 

Johnson.  

 
‘Gezien de brede internationale ervaring van Cees de Jong in grote branche-relevante organisaties, 

zijn wij bijzonder verheugd hem te kunnen nomineren als lid van onze Raad van Commissarissen. Wij 
menen dat onze Raad met het aantreden van de heer De Jong wordt versterkt’, aldus Jan Eggink, 

voorzitter van de Raad van Commissarissen van ForFarmers.  
 
Noot voor de redactie / Voor meer informatie: 
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications 
T : 0031 573 288 194   M: 0031 6 10 94 91 61 
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu 
 
Bedrijfsprofiel 
ForFarmers (Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor 
de (biologische) veehouderij.  
ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel 
gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te 
werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit 
wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door 
gespecialiseerde en deskundige professionals.  
 
Met een afzet van circa 9,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.370 
medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2015 bedroeg 
ruim € 2,2 miljard.  
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