MVO-JAARVERSLAG 2018

DE KRACHT VAN
DE KETEN

VOORWOORD
Als ik zeg: ‘de kalversector heeft toekomst', heb ik direct aandacht
bij toehoorders. Ik ben er vast van overtuigd dat wij een waardevolle
bijdrage leveren aan de wereldwijde vraag naar dierlijke eiwitten.
De kalversector is een sector van formaat, waarin ons bedrijf een
belangrijke speler is. We hebben veel om trots op te zijn. Onze basis
zal ons vooruit helpen: innovatiekracht, openstaan voor verandering
en samenwerking. We denken vanuit onze keten. Niet alles gaat
perfect, maar stap voor stap gaan we in elke schakel vooruit.

“GOED LUISTEREN NAAR ONZE
STAKEHOLDERS IS EEN VOORWAARDE
VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE
ORGANISATIE.”
We kunnen onze positie echter niet als
vanzelfsprekend zien. Zo was er in 2018 veel
maatschappelijke aandacht voor de impact
van de veehouderij op het klimaat. De media
noemden het eten van vlees zelfs ‘het nieuwe
roken’. We worden dus kritisch gevolgd door
de politiek, maatschappelijke organisaties,
klanten, overheden en consumenten.
Dat zet ons op scherp. Goed luisteren
naar onze stakeholders is een voorwaarde
voor een toekomstbestendige organisatie.
Het vraagt van mijn collega’s en mij een
volledig commitment. Dat moet ook, want
we werken met dieren. We produceren onze
kalfsvleesproducten en diervoeders voor een
wereldmarkt. Slap omgaan met waarden
als voedselveiligheid en dierenwelzijn kan
niet, zeker niet als wereldmarktleider.
In 2018 werden we geconfronteerd met
undercoverbeelden die gemaakt waren
in onze slachterij in België. De inbreuk
op dierenwelzijn die op de beelden te
zien was, komt niet overeen met onze
waarden. We hebben daar stellig afstand
van genomen. We voelden ons hard geraakt
in onze kern. Dierenleed is aangrijpend en
de maatschappelijke verontwaardiging die
ontstond, begrijpen wij. Wij eisen van onze
bedrijven en onze collega’s dat dierenwelzijn
te allen tijde wordt geborgd en de intrinsieke
waarde van dieren wordt gerespecteerd.

Als ketenregisseur voelen wij ons verant
woordelijk voor alle schakels in de keten
en proberen daarnaar te handelen. We
weten dat we impact hebben op mens,
dier en klimaat. Met het maken van onze
producten zetten wij een voetafdruk neer.
Klimaatuitdagingen en circulair produceren
houden ons bezig. Dit is de reden dat wij
elk deel van een kalf tot waarde brengen en
inzetten op optimaal gebruik van natuurlijke
hulpbronnen. We degraderen niks tot afval en
zetten in op maximale reductie van uitstoot.
We zien het als onze opdracht om te
luisteren naar onze stakeholders, hen
serieus te nemen en op transparante wijze
te vertellen waar we mee bezig zijn. Dat we
waarde creëren. Dat we continu bezig zijn
met optimalisatie. En dat we een essentieel
onderdeel zijn van kringlooplandbouw
en circulaire ketens. Maar dat we ook
dilemma’s hebben. Dat we bezig zijn met
veranderingen, maar dat het soms minder
snel gaat dan de buitenwacht van ons
verwacht. Eerlijkheid zal zorgen dat we op
de lange termijn draagvlak behouden voor
de kalversector. We zorgen zo dat mensen
en organisaties niet tegenover ons komen
te staan, maar naast ons.
We zijn een familiebedrijf. Oog hebben voor
de toekomst is in onze denkwijze ingebed.

Misschien ben ik daar zelf het levende
voorbeeld van. Ik ben blij dat ik eind 2018
Henny Swinkels heb mogen opvolgen.
Ruimte bieden aan de nieuwe generatie is
belangrijk om ons bedrijf vitaal en bij de tijd
te houden. Maar bovenal ben ik blij dat ik
er niet alleen voor sta. Ik ben trots op mijn
collega’s. Zij zorgen met hun inzet en kennis
dat de VanDrie Group bijzondere prestaties
kan neerzetten. Nu en in de toekomst.
In dit MVO-verslag laten we zien waarom
de kalversector toekomst heeft. Je leest
hoe we hieraan werken en wat onze
activiteiten in 2018 waren. Zo hopen
we meer inzicht te bieden in onze keten.
Heb je vragen of opmerkingen over dit
MVO-verslag, dan kun je die naar ons
sturen via contact@vandriegroup.com.
Ik wens je veel leesplezier toe.
Marijke Everts
Director Corporate Affairs
28 juni 2019
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KERNCIJFERS UIT 2018
ONZE ORGANISATIE

2.468

TOTAAL AANTAL
MEDEWERKERS

± 1.100

KALVERHOUDERS
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KALVERSLACHTERIJEN

33,6%

(KALVER)VOEDERS

8,9%

KALFSVELLEN
OVERIG

1,4%
5,3%

KALVERSLACHTERIJEN

1,3%

OVERIG

0,3%

KALVERSLACHTERIJEN

39%

OVERIG

0,5%

(KALVER)VOEDERS

8,3%

(KALVER)VOEDERS

1,4%

ZIEKTEVERZUIM
5,8%

2015

5,8%

2016

6,2%

2017

CONTRACT

TYPE

5,7%

90% VAST
10% TIJDELIJK

2018

13,1

GEMIDDELDE LEEFTIJD

VANDRIE GROUP

±315.000

±200.000

TON TON TON

7% NEDERLAND • 23% ITALIË • 23% DUITSLAND •
15% FRANKRIJK • 22% OVERIG EU • 10% BUITEN DE EU

FINANCIËLE RESULTATEN 2017*

AANTAL JAREN
DIENSTVERBAND

±1,4

OMZET		

± 2,14 MILJARD EURO

NETTOWINST 		

± 92 MILJOEN EURO

NETTOWINSTMARGE

± 4,3%

EXPORT KALFSVLEES
			

95% NAAR MEER DAN
60 LANDEN

OPERATIONELE KOSTENONTWIKKELING VIND JE IN HET FINANCIEEL JAARVERSLAG

RUWVOER /
MUESLI

ZUIVELGRONDSTOFFENHANDEL

MILJOEN
KALFSVELLEN

VERBRUIK NL*

2016 2017 2018

ENERGIEVERBRUIK
KWH PER GESLACHT KALF

28,1

30,4

31,3

KWH PER TON KALVERVOEDER

24,5

25,0

27,3

M³ PER GESLACHT KALF

0,51

0,55

0,601

M³ PER TON KALVERVOEDER

0,047

0,044

0,057

M³ PER GESLACHT KALF

1,16

1,18

1,15

M³ PER TON KALVERVOEDER

1,9

1,88

1,88

WATERVERBRUIK

GASVERBRUIK

* GEMETEN ONDER KALVERVOEDERPRODUCTIEBEDRIJVEN (NAVOBI, SCHILS,
* DE GESPECIFICEERDE OMZETGEGEVENS EN DE OMVANG VAN DE ACTIVA EN

KALVEREN

± 30%

AFZET KALFSVLEES VANUIT NEDERLAND

* WAARVAN 1 VRIJWILLIG

ONZE PRODUCTEN
MILJOEN

EUROPEES
MARKTAANDEEL

AANTAL EXTERNE EN INTERNE AUDITS: 319
AANTAL RECALLS 2016: 2
AANTAL RECALLS 2017: 2*
AANTAL RECALLS 2018: 2

GEMIDDELD

INSTROOM 15%
UITSTROOM 12%

±1,5

NEDERLAND
BELGIË
FRANKRIJK
ITALIË
DUITSLAND

24% VROUW

44

±505.000

VESTIGINGEN

2017 VAN DE VANDRIE GROUP.

TENTEGO, ALPURO) EN SLACHTERIJEN IN NEDERLAND (EKRO, ESA, T. BOER & ZN).
HET VERBRUIK BINNEN ONZE SLACHTERIJEN IS DE AFGELOPEN JAREN GESTEGEN
DOOR DE VRAAG NAAR MEER CONSUMENTENPRODUCTEN. DIT BETEKENT DAT
WE MEER HANDELINGEN MOETEN VERRICHTEN. HET WATERVERRUIK BIJ HET
MAKEN VAN KALVERVOEDERS IS GESTEGEN DOOR DE WARME ZOMER IN 2018.
WATER WORDT GEBRUIKT VOOR DE KOELING VAN INSTALLATIES.
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OVER DE
VANDRIE GROUP
De VanDrie Group is een Nederlands familiebedrijf dat kalfsvlees,
(kalver)voeders en kalfsvellen produceert. Begin jaren 60 van
de vorige eeuw kocht Jan van Drie sr. zijn eerste kalf om te
verwaarden. Inmiddels heeft de groep meer dan 25 dochter
bedrijven in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Duitsland.

Naar inhoud

BEDRIJFSPROFIEL

MELKVEEHOUDERIJ

ONZE PRODUCTIEKETEN

INKOOP
KALVEREN
Onze dochterbedrijven opereren in alle
schakels van de keten: kalverhouderijen,
zuivelgrondstoffen (verwerking & handel),
(kalver)voeders, slachterijen (verwerking
& bewerking), kalfsvellen en marketing
en promotie. De groep heeft daarmee de
gehele keten in beheer en vervult een actieve
rol als ketenregisseur. Bij de VanDrie Group
werken 2.468 medewerkers (gemiddeld
2018) waarvan 90% een vast contract heeft.
Alle bedrijven van de groep vallen onder de
Van Drie Holding B.V.. Vanuit de holding
vindt onder andere financiering plaats.
De VanDrie Group heeft drie aandeelhouders:
René van Drie, Jan van Drie en Herman
van Drie. Marijke Everts is Director
Corporate Affairs.
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Missie, visie en strategie
De VanDrie Group heeft als vooraanstaand
kalfsvleesproducent grote betekenis voor
het welbevinden en culinaire genot van veel
consumenten. Wereldwijd zijn onze producten
te verkrijgen in retail en foodservice. Onze
missie is om met behulp van onze unieke
keten maximale klantwaarde te creëren en
tegelijkertijd het welzijn van alle stakeholders
te vergroten én verantwoordelijkheid te
nemen voor onze impact op dier en klimaat.

Vanuit onze ambitie hebben we bepaald
welke bijdrage we leveren aan de Sustainable
Development Goals (SDGs) van de Verenigde
Naties. De VanDrie Group draagt bij aan:

Frankrijk, Italië en Duitsland zijn de grootste
afzetmarkten. De kalfsvleesproducten die
wij produceren, zetten wij af naar de (vlees)
groothandel, detailhandel, supermarkten,
slagerijen, hotels, restaurants, cateraars en
de institutionele markt.
We hanteren de volgende (merk)concepten:
VanDrie Controlled Quality Veal, Peter’s Farm,
Vitender en Friander, en in Frankrijk Finesse
de Veau en Tendriade. Daarnaast hebben we
twee conveniencelijnen: JAN en Gourmet.

In het overzicht met onze MVO-doelen op
p. 30-31 is te zien wat we doen aan de voor
ons relevante SDGs.

Ons Europees marktaandeel ligt rond de
30%. Europa is daarmee onze thuismarkt.
Onze ketenpartners zijn ook voornamelijk
op dit continent actief.

VLEES
VERWERKING

KALVERHOUDERIJ

KALFSVELLEN

VOEDERPRODUCTIE

BIJPRODUCTEN

WERELDWIJDE
AFZET NAAR
KLANTWENS

Het merendeel van onze kalfsvellen gaat
naar Italië en China. Onze kalfsvellen
vinden vervolgens wereldwijd hun weg naar
leerlooierijen, producenten van schoenen,
tassen en kleding, en naar de auto-industrie
voor bekleding van interieurs.
De fokpoeders verkopen we over
de hele wereld. Onze voeders gaan
naar kalverhouders, maar ook naar
melkveehouders en andere veehouders.

Wereldwijde afzet naar
klantwens

KALFSVLEES

OPFOKPOEDERS
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HANDEL IN
GRONDSTOFFEN

MARKETING
EN PROMOTIE

RESEARCH &
DEVELOPMENT

De zuivelgrondstoffen gaan voornamelijk
naar zuivelproducenten, levensmiddelen
fabrikanten, diervoederfabrikanten en
importeurs van zuivelproducten.

ZUIVELGRONDSTOFFEN
(VERWERKING & HANDEL)

Onze ambitie is om de marktpositie te
versterken en de bekendheid van onze
hoogwaardige producten wereldwijd te
verbeteren. Innovatie is het hart van onze
organisatie. Daarmee maken we de keten
sterker en duurzamer. Wij geloven in partner
ships voor het versterken, innoveren en
verduurzamen van de keten.

NEDERLAND

Melkweg

Eurolat

Schils Food

DIERVOEDERS

7%

BUITEN EU

Zoogamma Serum Italia

Tentego

Navobi

Alpuro

Schils

Alpuro
Breeding

Van Drie

Sobeval

Schils France

Vals

Van Drie
Kalverhouderij

T. Boer & zn

Ekro

ESA

Sobeval

Tendriade

Zoogamma

10%
KALVERHOUDERIJEN

23%

93%

VAN DE KALFSVLEES
PRODUCTIE WORDT
GEËXPORTEERD

OVERIG
EU

ITALIË

22%

KALVERSLACHTERIJEN
(VERWERKING & BEWERKING)

23%
15%
AFZET
KALFSVLEES
2018
FRANKRIJK

KALFSVELLEN
Oukro

DUITSLAND
VOORLICHTING KALFSVLEES
Stichting
Promotie Kalfsvlees

VanDrie
België

Kalmi Italia
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VANDRIE GROUP

MODEL VAN
WAARDECREATIE
Input

Output
Kwalitatieve
kalfsvleesproducten

Menselijk
2.468 medewerkers
1.100 kalverhouders

Impact

	Wereldwijde afzet
naar klantwens

Hoogwaardige
(kalver)voeders

ps
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medewerkers en
ketenpartners

	Werkgelegenheid

rs
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ne
rt

(verwerking &
handel)

	Welzijn

Pa

	Zuivelgrondstoffen

Luxe kalfsvellen

	Rentabiliteit

	Diervoeders

oo
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	Kalverhouderijen

Economisch
Financiële middelen

Intellectueel
Vakmanschap en
wetenschappelijke
kennis

	Kalverslachterijen
	Kalfsvellen

	Research &
development

vo Kw
ed al
se ite
lv it
ei en
lig
he
id

(verwerking &
bewerking)

Ve

Natuurlijk
Grondstoffen,
reststromen en water,
energie en gasverbruik

ACTIVITEITEN

Input

Bedrijfsactiviteiten

Dierlijk
1,5 miljoen kalveren
per jaar vanuit de
melkveehouderij

SAMENLEVING

Grondstoffen voor
andere markten

	Veilige en
voedzame
producten

Materiaalgebruik,
CO2-uitstoot, mest
en afval

Kennisallianties
en (publiek-private)
samenwerkingen

€ 2,14 miljard omzet

Onze activiteiten zorgen voor omzet en
resultaat. Dit leidt tot materiaalgebruik, afval
en CO2-uitstoot, maar ook investeringen in
producten en locaties. Minimale belasting
voor omgeving en maximale besparing; dat
is ons uitgangspunt. We zetten in op het
tegengaan van verspilling door verwaarding
van reststromen en de beperking van
energieverbruik en emissies in elke schakel
van de keten. We investeren in gezonde,
vakbekwame medewerkers die betrokken
zijn door carrière- en ontwikkelingsmogelijk
heden aan te bieden. Onze producten zijn
‘state-of-the-art’.

circulariteit
natuurlijke
hulpbronnen

	Reductie

	Kennis, innovatie
en infrastructuur

	Draagvlak
stakeholders
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	Vergroting

broeikasgassen
Rendement en
belastingen

Onze kernactiviteiten beschrijven wat we in
de kern doen. We focussen op de kracht van
onze keten. Hierdoor kunnen we ons bedrijf
op sociale, ecologische en economische wijze
verder ontwikkelen. Wij zien gezondheid en
welzijn van mens en dier als onze primaire
verantwoordelijkheid en denken vanuit
samenwerking, binnen en buiten de keten.
Een belangrijke activiteit bij het primaire
proces is ons Safety Guard systeem.
Zo leveren we niet alleen op korte termijn
goede producten, maar zijn we ook verzekerd
van optimalisatie op de lange termijn.

Output

medewerkers

promotie

Activiteiten

	Dierenwelzijn

	Bewustwording

	Marketing en

Vanuit ons familie-DNA kijken we als
vanzelfsprekend naar de langetermijnpositie
van onze organisatie. We zorgen ervoor
dat we verantwoord omgaan met onze
keten. Van medewerker en kalverhouder
tot kalveren, grondstoffen en kennis
ontwikkeling. Zo garanderen we een
duurzame toekomst voor ons bedrijf.
Onze waardeketen gaat terug tot de
melkveehouderij. Wij nemen kalveren af
die de melkveehouder niet kan gebruiken
voor de vervanging van zijn melkveestapel.

Impact
We willen van waarde zijn voor de samen
leving. We willen vanuit onze positie als
marktleider een voortrekkersrol nemen in
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Door hoogwaardige productie van kwali
tatieve, veilige en voedzame kalfsvlees
producten, dragen wij bij aan de wereldwijde
eiwitrijke voedselbehoefte, creëren we werk
gelegenheid, leveren waardevolle grond
stoffen voor andere sectoren en dragen we
bij aan de Nederlandse export. Door ons
ketenbeheer zijn we in staat snel te sturen
op onze input en zo op korte en lange
termijn meer positieve impact te hebben.

Naar inhoud

VAN KOP TOT STAART:
ALLES IS VAN WAARDE
Ons streven is niets verspillen en elke grondstof, reststroom
of bijproduct tot waarde brengen. Dat doen we op meerdere
manieren.

P
16

De verwaarding begint bij onze basis: het
afnemen van kalveren uit de melkveehouderij
die niet geschikt zijn voor de vervanging van
de melkveestapel. Alle delen van het kalf
gebruiken we – vlees, organen, mest, bloed,
vel en andere bijproducten. Ongeveer de helft
van het dier wordt verwerkt tot vleesproduct.
Bijproducten zoals organen, beenderen en
vetten zijn terug te vinden in diervoeding,
snoepgoed, sportdrank en cosmetica en
verzorgingsproducten. Het kalverbloed dat
vrijkomt bij het slachten verzamelen we
voor afzet naar de farmaceutische industrie.
De kalfsvellen worden gebruikt voor de
leerindustrie die er kleding en schoenen
van maakt.

49%

7%

IS BESTEMD VOOR

WORDT GEBRUIKT VOOR

14%

5%

VAN HET VLEESAFVAL
WORDT GEBRUIKT VOOR

WORDT GEBRUIKT VOOR

VLEESCONSUMPTIE

Wei (een nevenstroom uit de kaasindustrie)
verwerken we tot kalvervoeder. Restproducten
uit de graanverwerking en oliehoudende
zaden gebruiken we in onze voeders.
Ongeveer 70 tot 80% van de grondstoffen
van onze kalvermelk bestaat uit circulaire
grondstoffen. De mest van onze kalveren
wordt onder andere verwerkt voor bemesting
voor de tuin- en wijnbouw.

LEERINDUSTRIE (VELLEN)

HUISDIERENVOER

ENERGIEOPWEKKING

(ORGANEN)

10%

3%

DE MEST DIE VRIJKOMT
IN HET SLACHTINGSPROCES
WORDT GEBRUIKT VOOR

WORDT GEBRUIKT
VOOR DE PRODUCTIE VAN

8%

3%

WORDT GEBRUIKT
VOOR DE PRODUCTIE VAN

WORDT GEBRUIKT VOOR DE

VERGISTING

GELATINE (BEENDEREN)

DE
VANDRIE GROUP
IN DE
SAMENLEVING

DIERMEEL (BEENDEREN)

VERVANGING VAN
PALMOLIE (VETTEN)

1%
BLOED WORDT
GEBRUIKT IN DE

FARMACEUTISCHE
INDUSTRIE

Als bedrijf staan we niet los van de wereld om ons heen.
Veranderingen in wet- en regelgeving en politieke en maat
schappelijke ontwikkelingen vragen om continu te anticiperen
op wat er gebeurt. Alleen op die manier kunnen wij succesvol
blijven en een goede invulling geven aan de maatschappelijke
uitdagingen waar wij als bedrijf voor staan.

Naar inhoud
VANDRIE GROUP

TRENDS EN
ONTWIKKELINGEN
Arbeid en werkgeverschap
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Aan de basis van onze producten staan onze
medewerkers. Met hun kennis en vakman
schap weten we de kwaliteit te leveren
die van ons wordt verwacht. Binnen onze
bedrijven zien we dat het steeds moeilijker is
om voldoende en vakbekwaam personeel te
vinden. Dit komt overeen met de algemene
trends die in Europa spelen: de arbeidsmarkt
is krap, het wordt moeilijker om personeel te
behouden en arbeidsmigranten aan te trekken.
Wij moeten daarom een aantrekkelijke
werkgever blijven. Randvoorwaarden zoals
mogelijkheden tot opleiding en training,
voldoende balans tussen werk en privé en
andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
zijn essentieel om aan te bieden. Dit geldt
niet alleen voor het personeel dat bij ons in
dienst is, maar ook voor medewerkers die via
inleenbedrijven binnen onze groep werken.

Klimaatakkoord
De klimaatconferentie van Parijs in 2015
leidde tot een klimaatakkoord dat door 174
landen is ondertekend. In het akkoord wordt
de uitstoot van broeikasgassen aan banden

gelegd om de opwarming van de aarde tegen
te gaan. Het akkoord dat per 2020 ingaat,
heeft inmiddels in veel landen een nationaal
vervolg gekregen. De uitdaging om de uitstoot
van broeikasgassen terug te dringen, gaat
ook onze bedrijven aan. Wij zien kansen
op het gebied van een circulaire keten en
vermindering van energiegebruik. Binnen de
landen waar wij actief zijn, zijn wij al volop
bezig met het verduurzamen van onze keten.
Het klimaatakkoord van Parijs moedigt aan
om deze aanpak verder te ontwikkelen.

Minder vlees eten
Eind 2018 voorspelde de Economist dat 2019
het jaar van de vegan zou worden. Volgens
het blad ziet een kwart van de generatie
millennials in de Verenigde Staten zich als
veganist of vegetariër. Ook in Europa zien
we steeds meer veganisten, vegetariërs en
flexitariërs. Tegelijkertijd is het afgelopen jaar
de totale vleesconsumptie in Europa niet
of nauwelijks afgenomen. We geloven
in een goede toekomst voor kalfsvlees.
We zien dat mensen die minder vlees eten,
vaak kiezen voor kwalitatief beter vlees.

SAMENLEVING

ACTIVITEITEN

IN GESPREK MET...
SANDRA SALERNO
Freelance foodjournalist, consultant en oprichter van
Un Tocco di Zenzero

Kalfsvlees kan aan alle maatschappelijke
vereisten voldoen en blijft daarmee volgens
ons hét vlees van de toekomst.

Groeiende wereldbevolking

Wat zijn de foodtrends voor 2019?

In 2050 zal de wereldpopulatie zijn
gestegen naar 9,6 miljard mensen. Volgens
verwachtingen van de Food and Agriculture
Organisation (FAO) van de Verenigde Naties
zal de vraag naar dierlijke producten naar
schatting met 70% groeien. Deze groei wordt
met name veroorzaakt door de stijgende
welvaart in de opkomende economieën
van Latijns-Amerika en Azië. Inherent aan
de toenemende vraag naar voedsel is het
intensievere gebruik van landbouwgrond
en grondstoffen. Dierlijke productie speelt
een essentiële rol in de voedselketen, omdat
deze bijdraagt aan gezonde kringlopen.
Daarnaast hebben dieren het vermogen om
gewassen en grondstoffen die niet (meer)
geschikt zijn voor humane consumptie om
te zetten naar waardevolle nutriënten. Wij
blijven ons inzetten om reststromen optimaal
te verwaarden en grondstoffen zo efficiënt
mogelijk te benutten.

“DIERLIJKE PRODUCTIE SPEELT
EEN ESSENTIËLE ROL IN DE
VOEDSELKETEN OMDAT DEZE
BIJDRAAGT AAN GEZONDE
KRINGLOPEN.”

“Dit jaar is er een duidelijke tendens van
bewuster vlees eten. Consumenten en
stakeholders hebben een voorkeur voor
producenten die bereid zijn om onderzoek
te doen en die zich in de eerste plaats
inzetten voor de bescherming van het
welzijn van de dieren.”

Hoe worden kalfs(vlees)producten in
Italië over het algemeen gewaardeerd?
Hoe ziet u dit in de toekomst? En hoe
kan de VanDrie Group hierop inspelen?

“De consument
wil tegenwoordig
weten hoe de
dieren worden
gehouden en hoe
hun kwaliteit van
leven is voordat
ze geslacht
worden.”

“In de afgelopen jaren liep de belangstelling
voor kalfsvlees sterk terug en de consument
liet het in steeds grotere mate links liggen.
Dankzij promotie en het gebruik van
kalfsvlees door enkele chef-koks, is het vlees
nu bezig met een comeback. Het gebruik zal
zeker veranderen, omdat er vooral gekozen
wordt voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.
De Italianen zetten minder vlees op tafel,
maar wel van betere kwaliteit. Ik denk dat de
VanDrie Group voor de eindgebruiker vooral
duidelijk moet zijn over de wijze waarop de
dieren worden gehouden en over het welzijn
van de dieren.”

In Europa is er op dit moment
steeds meer sprake van veganisme en
vegetarisme. In hoeverre ziet u dit
ook in Italië?
“Ook in Italië zijn er steeds meer mensen die
een vegetarische of veganistische levenswijze
aanhangen. Mensen kiezen ervoor om
minder vlees te eten, soms nog maar één of
twee keer per week, en verleggen daarbij het
accent naar een dieet op basis van groenten
en peulvruchten en met minder dierlijke
eiwitten.”

Dierenwelzijn en duurzaamheid zijn
dus steeds belangrijkere thema’s in
Italië. Welke groepen praten hierover?
“De afgelopen jaren praat iedereen er wel
over, zowel in kranten als in blogs, maar ook
op belangrijke culinaire en gastronomische
websites. Onder de Italianen veranderen de
opvattingen en meningen over de veehouderij,
en dan vooral de intensieve veeteelt. Er
zal nog wat tijd overheen gaan, maar de
verandering is wel ingezet. Als bedrijven hun
producten willen blijven verkopen, moeten ze
rekening houden met deze factoren.”
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Transparantie en traceerbaarheid
worden steeds belangrijker. Hoe zou de
VanDrie Group de communicatie naar
de consumenten kunnen verbeteren?
“De consument wil tegenwoordig weten
hoe de dieren worden gehouden en hoe
hun kwaliteit van leven is voordat ze worden
geslacht. De wetenschap dat een belangrijk
bedrijf als de VanDrie Group hier rekening
mee houdt, kan alleen maar als positief
worden gezien.”

Welke kalfsvleesgerechten vinden
we in Italiaanse restaurants het meeste
op de kaart? En welk kalfsvleesgerecht
is uw favoriet?
“Er zijn in Italië veel verschillende kalfsvlees
gerechten, zoals vitello tonnato (plakjes
kalfsvlees met tonijnsaus), saltimbocca
alla romana (kalfslapjes met ham en salie,
gesmoord in witte wijn), kalfsvleesreepjes
met witte wijn en salie en rauw kalfsvlees
all'Albese (carpaccio van kalfsvlees met extra
vierge olijfolie en Parmigiano Reggiano-kaas).
Zelf houd ik erg van vitello tonnato en in
Turijn zijn er diverse restaurants die dit
bijzonder goed bereiden.”

VANDRIE GROUP

DIALOOG
MET ONZE
STAKEHOLDERS

De VanDrie Group werkt samen met
diverse belanghebbenden. Door het jaar
heen onderhouden we nauw contact met
partners. We voeren jaarlijks een VanDrie
Dialoog. Hierbij gaan we actief met stake
holders in gesprek om ze te betrekken
bij vraagstukken die voor ons bedrijf voor
de langere termijn van strategisch belang
zijn. Input van stakeholders vinden wij
belangrijk omdat we zo feedback krijgen
op ons beleid en uitgedaagd worden om
te blijven ontwikkelen.

SAMENLEVING

ACTIVITEITEN

DE VANDRIE
DIALOOG MET
MELKVEEHOUDERS
Tijdens de VanDrie Dialoog nodigen we belangrijke stakeholders
uit om mee te denken over onze ambities voor de toekomst en
de stappen die nodig zijn om deze te behalen.
Wanneer:
12 en 20 december 2018

Waar:
Alpuro Breeding in Uddel

Centrale thema:
Samenwerking versterken om zo meer
van elkaar te leren en de gezondheid
van kalveren te verbeteren.
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TRANSPORTEURS

ONDERWIJSEN KENNISINSTELLINGEN

CONTROLE-INSTANTIES

In de winter van 2018 hebben we in
samenwerking met dochterorganisatie
Alpuro Breeding een groep melkveehouders
uitgenodigd om kennis en inzichten uit te
wisselen over de relatie tussen de melkvee- en
kalverhouderij, de gezamenlijke uitdagingen
en het gewenste toekomstbeeld. Alpuro
Breeding begeleidt melkveehouders bij de
opfok van jonge dieren. De dialoog met onze
samenwerkingspartners is niet vrijblijvend,
maar beïnvloedt ons beleid en daarmee
de keuzes die we als bedrijf maken.

De acties die we naar aanleiding van
de bijeenkomst opnemen in ons beleid:
We herstarten het 4BetterV-project.
Dit project heeft als doel de uitval onder
kalveren in de melkvee- en kalversector
te verminderen. Melkveehouders worden
intensief begeleid bij de kalveropfok door
Alpuro Breeding. Door middel van een
bedrijfsscreening wordt de situatie in
beeld gebracht en worden verbeterpunten
aangegeven. Vervolgens wordt bijgehouden
hoe de stierkalveren in de kalverhouderij
het doen. Melkveehouders met een laag
uitvalspercentage krijgen van Alpuro
Breeding een bonus over het aantal
afgeleverde kalveren, afhankelijk van
het uitvalspercentage.
We gaan pro-actiever communiceren
richting de melkveehouderij over het belang
van een goede start van jonge kalveren.
We vertellen daarbij hoe de kalversector
werkt, welke invloed de melkveehouderij
daarop heeft en tegen welke dilemma’s
we aanlopen.

MATERIËLE THEMA’S

MATERIALITEITSMATRIX
14

Onze MVO-pijlers:

Aan de hand van een uitgebreide
stakeholderanalyse hebben we de meest
relevante onderwerpen voor ons bedrijf en
onze samenwerkingspartners inzichtelijk
gemaakt. De materialiteitsmatrix vertelt
ons welke thema’s voor onze stakeholders
belangrijk zijn en waarover we daarom
willen rapporteren in dit verslag.
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VOEDSELVEILIGHEID

Belang voor stakeholders

De plaatsing van thema’s in de matrix wordt
bepaald door twee dimensies: het belang
dat stakeholders hechten aan een bepaald
thema voor de VanDrie Group en de mate
van impact die een thema heeft op de
organisatie. Onze stakeholders hebben
via een enquête aangegeven welke thema’s
zij het meest belangrijk vinden voor de
VanDrie Group. Hoe vaker een bepaald
thema is genoemd door de stakeholders,
hoe ‘hoger’ dat thema in de matrix is
geplaatst. De managing directors van de
VanDrie Group hebben vervolgens bepaald
welke thema’s de meeste impact hebben
op de organisatie.
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21. Ethische normen

Naar inhoud
VANDRIE GROUP

IN GESPREK MET...
DAPHNE
HAMEETEMAN

Manager Food and Feed Ingredients bij Van Drie Ingredients
zorgen dat boeren die de investering nog niet
kunnen doen zich wel houden aan bepaalde
basisprincipes rondom duurzaamheid,
heeft Wilmar in 2013 een eigen duurzaam
heidspolicy ingevoerd waar alle leveranciers
wereldwijd aan moeten voldoen. Deze
policy houdt in: geen ontbossing, geen teelt
op veenlandschap en geen schending van
mensenrechten.”

De VanDrie Group produceert kalvermelk. Een belangrijke
grondstof voor de kalvermelk is palmolie, wat met name in landen
in Azië, Afrika en Latijns-Amerika geproduceerd wordt. Theo Koster
is bij Van Drie Ingredients verantwoordelijk voor de inkoop van
grondstoffen. Daphne Hameeteman is duurzaamheidsmanager
bij palmolieleverancier Olenex, een joint venture van
wereldmarktleider Wilmar. Ze staat in nauw contact met haar
klanten in Europa, waaronder de VanDrie Group. Beiden maken
zich binnen het eigen vakgebied sterk voor een duurzamere
voedselproductie.
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Koster en Hameeteman zien elkaar minstens
één keer per jaar, onder andere tijdens het
International Palm Oil Congress in Maleisië.
“Het is best een hechte club, iedereen
praat met elkaar en er wordt veel kennis
uitgewisseld”, zegt Koster. Ook onder
concurrenten. Dat klinkt misschien wat
vreemd, maar rondom duurzaamheid is er
weinig concurrentie, stelt Hameeteman.
“We hebben als grondstoffenleveranciers
dezelfde uitdagingen.”

Wat zijn die uitdagingen?
Hameeteman: “In Azië is ontbossing
een groot probleem, want het bedreigt
de leefomgeving van dieren als de orangoetan. In Latijns-Amerika is schending van
mensenrechten een groter issue, denk aan
illegale landonteigening en gevaarlijke werk
omstandigheden. Ik ben ervoor verantwoor
delijk dat onze leveranciers zich houden
aan onze duurzaamheidscriteria.”

Welke duurzaamheidscriteria
hanteren jullie?
Hameeteman: “Net als voor koffie
en cacao bestaat er voor palmolie een
certificeringsinstantie, de Roundtable for
Sustainable Palm Oil (RSPO). Dit is een multistakeholderorganisatie met ongeveer 1500
leden, waaronder banken, ngo’s, palmboeren,
retailers en productmanufacturers. Ook
Wilmar en Olenex zitten hierin. Samen

De VanDrie Group koopt palmolie in
bij Olenex. Waar komt deze palmolie
vandaan?
Hameeteman: “Met name uit Azië, 40%
komt uit Maleisië en Indonesië. Daarnaast
komt 40% uit Latijns-Amerika, voornamelijk
uit Honduras, Guatemala en Colombia. De
resterende 20% komt uit Papoea-NieuwGuinea en Afrika.”

En aan welke duurzaamheidscriteria
voldoet deze palmolie?

bepalen zij de standaard voor duurzame
palmolie, die is vastgelegd in criteria waar
boeren aan moeten voldoen. Denk hierbij
aan geen regenwoud kappen en het naleven
van mensenrechten.
Wat echter vaak wordt vergeten is dat
duurzaamheid een prijs heeft. We vragen die
boeren om flink te investeren in bijvoorbeeld
beschermende kleding voor al hun werk
nemers, het apart houden van pesticiden
en het duurzaam afvoeren van afvalwater.
Niet alle boeren kunnen RSPO-gecertificeerd
raken, want niet iedereen kan die kosten
opbrengen. Op dit moment is van alle
palmolie die wereldwijd wordt geproduceerd
ongeveer 18% RSPO-gecertificeerd.”
Koster: “Gelukkig merken de boeren steeds
meer dat die investeringen rendement
opleveren, door positieve feedback van
zowel hun afnemers als de communities om
de palmplantages heen. Ik vroeg aan een
eigenaar van een plantage in Maleisië: als
afnemers het niet meer van je zouden vragen,
zou je dan duurzaam blijven produceren?
‘Ik kan niet meer anders’, antwoordde hij.
‘Het is onderdeel van mijn management
geworden.’”
Hameeteman: “De gesprekken die ik met
boeren heb gaan daardoor ook een stuk
makkelijker dan vijf jaar geleden. Om te

ACTIVITEITEN

EN THEO KOSTER

Sustainability Manager Olenex
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“Op dit moment
is van alle
palmolie die
wereldwijd wordt
geproduceerd
ongeveer
18% RSPOgecertificeerd.”

“Het doel van
Mariposa spreekt
ons heel erg aan
en we voelen
het ook als
onze plicht om
de boeren te
helpen richting
een RSPOcertificering.”

Koster: “Vier van onze vijf productielocaties
voor kalvervoeders bevinden zich in
Nederland. De Nederlandse diervoeder
brancheorganisatie (Nevedi) heeft, als enige
land in Europa, in een convenant afgesproken
dat alle palmolie en palmolie-aanverwante
producten die haar leden inkopen – en die
bestemd zijn voor consumptie in Nederland –
RSPO-gecertificeerd zijn. Daarvoor betalen de
bedrijven een bepaald bedrag. Dit hebben we
ook voor soja afgesproken. Hierdoor kunnen
we als sector duurzaamheid garanderen.”
Hameeteman: “Ik vind het een fantastische
stap van Nevedi. Naast dat de bedrijven het
zo zelf niet hoeven uit te zoeken, voegen
ze ook waarde toe door die premie te
betalen. Dat geld gaat rechtstreeks naar de
palmboeren.”

Er is veel maatschappelijke
kritiek op het gebruik van palmolie.
Ontbossing en schending van mensen
rechten liggen op de loer. Tegelijker
tijd heeft de palmoliehandel de
potentie om significant bij te dragen
aan economische groei en armoede
bestrijding in de productielanden. Waar
liggen voor de VanDrie Group kansen?
Hameeteman: “Duurzaam produceren is de
enige manier vooruit. Anders kunnen we

nooit alle mensen op de wereld voeden.
Samenwerking en kennisuitwisseling over
het produceren en inkopen van duurzame
grondstoffen kan daaraan bijdragen.
Voor bedrijven valt er genoeg van elkaar
te leren, bijvoorbeeld hoe ze de productie
van duurzame palmolie kunnen stimuleren.”
Koster: “Naast dat we RSPO-gecertificeerde
palmolie inkopen als onderdeel van het
convenant, werken we samen met
Olenex aan het Mariposa-project.”

Hoe ziet die samenwerking eruit?
Hameeteman: “Mariposa is een fonds waar
bedrijven op basis van de volumes palmolie
die ze kopen, geld doneren. Met dat
fonds gaat het Wilmar sustainability team,
namens Olenex, in Latijns-Amerika projecten
opzetten waarmee we palmolieboeren helpen
te verduurzamen. Een groot deel van onze
toevoer komt namelijk uit dat gebied. We
zien dat door de groeiende wereldwijde vraag
naar palmolie het risico op ontbossing en
schending van mensenrechten in die landen
toeneemt. Olenex is het initiatief dit jaar gestart
omdat klanten aangaven de palmboeren nog
meer te willen ondersteunen naast de inkoop
van RSPO-gecertificeerde palmolie.”
Koster: “Het doel van Mariposa spreekt ons
heel erg aan en we voelen het ook als onze
plicht om de boeren te helpen richting een
RSPO-certificering. Het geld gaat rechtstreeks
naar het trainen van kleine boeren op het
gebied van duurzame palmolieproductie.
Ook wordt de training van specifieke
medewerkers van de palmoliefabrieken
hiermee bekostigd, zodat zij vervolgens de
kennis kunnen overbrengen aan de boeren
die aan hen leveren.”
Hameeteman: “Best case scenario is
natuurlijk als de deelnemende boeren zich
RSPO-certificeren en de bedrijven die het
project gesponsord hebben de duurzame
palmolie kunnen afnemen.”
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Naar inhoud
VANDRIE GROUP

RISICO’S EN
MANAGEMENT
De VanDrie Group spant zich continu in om kwalitatieve,
veilige en voedzame kalfsvleesproducten en hoogwaardige
diervoeders te produceren.

Dit brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld
op het gebied van voedselveiligheid en dier
gezondheid. Deze risico’s zijn onvermijdelijk.
Regelmatig analyseren wij de risico’s die zich
kunnen voordoen binnen onze handelsketen.
We kijken daarbij naar interne en externe
omstandigheden en de eventuele financiële,
maatschappelijke of operationele impact.
Deze inschatting bepaalt hoe we anticiperen
op risico’s, hoe we processen beheersen
en hoe we inspelen op kansen zoals
marktuitbreidingen.

Goed risicomanagement zorgt ervoor dat
we voldoende zekerheid hebben om onze
activiteiten op een verantwoorde manier voort
te zetten. Risico’s worden frequent besproken
in verschillende overlegorganen. Het Safety
Guard Platform is verantwoordelijk voor de
uitwerking van het kwaliteitsbeleid. Binnen
het platform worden de geïdentificeerde
gevaren gemonitord en geëvalueerd.
In het directieoverleg van de VanDrie Group
worden vervolgens de te nemen maat
regelen besproken. Het directieteam is
eindverantwoordelijk voor de beheersing
van risico’s.

P
26

SAFETY GUARD
Safety Guard is het geïntegreerde
kwaliteitssysteem van de VanDrie Group.
De basis van Safety Guard zijn de normen
ISO 22000 en 14001, het Food Safety
Supply Chain System en de BRC, IFS
en GMP+ kwaliteitsschema’s. Hiermee
borgen we voedselveiligheid, dieren
welzijn, traceability, milieubeheer
en goed werkgeverschap. Het Safety
Guard Platform houdt toezicht op de
werking van het kwaliteitssysteem binnen
de bedrijven van de VanDrie Group.
In het platform zijn leidinggevenden en
kwaliteitsmanagers van deze bedrijven
vertegenwoordigd.

Onze belangrijkste, actuele risico’s:

6

zeer hoog
3
8
7

hoog
4

Impact op onze organisatie

Onze risico’s worden gecategoriseerd op basis
van de vier MVO-pijlers en zijn operationeel,
strategisch, maatschappelijk of financieel van
aard. De volgende risico’s scoren zeer hoog in
de risicomatrix. Hierop monitoren wij actief.

2

midden
1
9

laag
5

zeer laag

laag

midden

Waarschijnlijkheid van optreden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

operationeel risico: arbeidsomstandigheden
strategisch risico: markttendensen
maatschappelijk risico: voedselveiligheid
financieel risico: recalls
strategisch risico: innovatie
operationeel risico: dierziekte
maatschappelijk risico: antibioticagebruik
maatschappelijk risico: klimaat en energie
operationeel risico: grondstoffen

hoog

zeer hoog

ACTIVITEITEN

ONZE ORGANISATIE

VOEDSELVEILIGHEID

DIERENWELZIJN

OMGEVING & MILIEU

1.		 Arbeidsomstandigheden –
Operationeel risico

3. Voedselveiligheid –
Maatschappelijk risico

6. Dierziekten – Operationeel risico

8. Klimaat en energie –
Maatschappelijk risico

Veel van onze medewerkers voeren
herhalend en fysiek zwaar werk uit.
Het werk omvat tillen en het gebruik
van potentieel gevaarlijke gereed
schappen en machines. Deze werkzaam
heden brengen risico’s zoals ongevallen
en fysieke ongemakken met zich mee.
Daarnaast hebben onze bedrijven inleen
personeel in dienst met een andere
taalachtergrond. Dit kan de onderlinge
communicatie bemoeilijken tussen
medewerkers in onze productiebedrijven.

Onze producten moeten van onbe
sproken kwaliteit zijn. Incidenten rond
voedselproductie, ook buiten onze
bedrijven om, zorgen voor verminderd
vertrouwen bij consumenten.

Hoe wordt het gemanaged?
De VanDrie Group werkt continu aan
de verbetering van arbeidsomstandig
heden en het vergroten van het veilig
heidsbewustzijn van medewerkers.
Deze aanpak bestaat uit onder andere
de volgende maatregelen:

	met inleenbedrijven worden nadere
overeenkomsten gesloten over
werkomstandigheden, taalopleidingen
en gecertificeerde huisvesting;

	medewerkers worden voortdurend
getraind op het gebied van (voedsel)
veiligheid, microbiologie, dierenwelzijn
en veilig werken;

	met onderwijsinstellingen wordt actief
Risico’s zijn te verdelen in vijf categorieën:
van zeer laag tot zeer hoog. De plaatsing
in de risicomatrix wordt bepaald door de
waarschijnlijkheid van het optreden van
een risico én de impact van een risico op
de organisatie.

SAMENLEVING

de samenwerking gezocht. Samen
met bijvoorbeeld SVO vakopleiding
Food zorgen we voor de scholing van
onze medewerkers over dierenwelzijn,
vleeskennis en management.

2. Markttendensen –
Strategisch risico
Onze bedrijven opereren in een dyna
mische wereldmarkt. Mondiale econo
mische en geopolitieke ontwikkelingen
zorgen voor moeilijkere afzet en soms
het sluiten van markten. Grondstofprijzen
schommelen door onrust op de markt.
Hoe wordt het gemanaged?
De VanDrie Group monitort nauwgezet
de wereldwijde gebeurtenissen en
grondstofprijzen. We kennen de
wereldmarkt goed en hebben overal
ter wereld goede en langdurige relaties
opgebouwd. Met onze inkoop
organisatie VanDrie Ingredients weten
we scherp te sturen op ontwikkelingen.
Door in te spelen op vraag en aanbod
kunnen we grondstoffen tegen een
zo gunstig mogelijke prijs inkopen.

Hoe wordt het gemanaged?
De VanDrie Group voert het volgende
beleid uit:

	onze bedrijven hebben het
kwaliteitssysteem Safety Guard
geïmplementeerd;

	onze productielocaties worden
beveiligd en er wordt voortdurend
geïnvesteerd in onze processen;

	met overheden en controlerende
instanties wordt nauw samengewerkt
op dit onderwerp.

4. Recalls – Financieel risico
Een recall uitvoeren is een aanzienlijke
kostenpost en zet handelsrelaties met
afnemers onder druk. Ook andere
stakeholders kunnen het vertrouwen
verliezen bij een recall. Dit risico neemt
toe doordat afnemers verschillende
veiligheidsstandaarden hanteren.
Hoe wordt het gemanaged?
Een recall kan proactief of reactief
uitgevoerd worden als een product niet
aan de veiligheidsstandaarden voldoet
of wanneer daarvan het vermoeden
bestaat. In ons kwaliteitssysteem
Safety Guard hebben we een uitgebreid
protocol rond het uitvoeren van recalls
opgenomen. Dit protocol wordt regel
matig in de praktijk getest.

5. Innovatie – Strategisch risico
Voorop blijven lopen in voedselen voederveiligheid vergt innovatie,
ontwikkeling en investeringen.
Onvoldoende inzet zal direct bijdragen
aan een verslechterde marktpositie
van ons bedrijf.
Hoe wordt het gemanaged?
De VanDrie Group heeft een eigen
Research & Development afdeling.
Dit team zorgt ervoor dat we op
de hoogte blijven van nieuwe
ontwikkelingen en kansen. Met
eigen onderzoeksbedrijven en via
samenwerkingen met universiteiten en
kennisinstellingen blijven we bouwen
aan de innovatiekracht van ons bedrijf.

Diergezondheid is belangrijk. We werken
met dieren; het risico van een uitbraak
van een besmettelijke ziekte is altijd
aanwezig. De uitbraak van ernstige
dierziekten, zoals MKZ en BSE, heeft
een ontwrichtend effect op de veesector.
Hoe wordt dit gemanaged?
Tracering in alle stadia van het transport
is van het grootste belang bij het voor
komen van een besmettelijke dierziekte
of wanneer deze is geconstateerd.
We volgen daarom alle kalveren die
geïmporteerd worden tijdens het
transport via het Garantiesysteem
Tracering SKV Vleeskalveren (GTSKV).
Als blijkt dat in bepaalde regio’s
risico’s op dierziektes zijn, voeren we
kanalisatieregelingen uit of leggen we
de import stil. In onze stallen hebben
we aandacht voor hygiëne en proberen
we de verspreiding van ziektekiemen
te minimaliseren.

7. Antibioticagebruik –
Maatschappelijk risico
Het gebruik van antibiotica vraagt om
zorgvuldigheid. De maatschappelijke
druk om tot verdere reductie te komen,
is groot. Tegelijkertijd telt het belang
van gezonde kalveren en daarmee
dierenwelzijn.
Hoe wordt dit gemanaged?
Samen met de sector en onderzoeks
instellingen werken we concreet aan
de versterking van de diergezondheid
en de reductie van antibioticagebruik.
De focus ligt op verdere reductie
bij bedrijven die hoog scoren op
antibioticagebruik.

Het produceren van kalfsvlees,
kalvervoeders en kalfsvellen zorgt
voor een aanzienlijke CO2-uitstoot.
Op nationaal en internationaal
niveau zijn klimaatdoelstellingen
bepaald; de reductie van de uitstoot
van broeikasgassen speelt hierin een
hoofdrol. Vanuit maatschappij en
overheid wordt een sterke verwachting
uitgesproken richting de vleessector
om haar verantwoordelijkheid hierin
te nemen. Om een relevante bijdrage
te leveren aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen, moet de
VanDrie Group in de gehele productie
keten maatregelen treffen.
Hoe wordt dit gemanaged?
De Nederlandse voederbedrijven en
slachterijen conformeren zich aan de
Meerjaren Energie Afspraken (MJA-3).
Deze afspraken zijn gemaakt tussen
de Nederlandse overheid, bedrijfsleven
en instellingen. De bedrijven hebben
energiereductie opgenomen in hun
bedrijfsdoelstellingen en passen efficiënte
maatregelen toe in hun productieproces
en diensten. Deze zijn verwoord in een
Energie Efficiëntie Plan (EEP), waaronder:

	energiezuinigere procesapparatuur
zoals hoogrenderende elektromotoren;

	het vervangen van mengers;
	het verminderen van persluchtlekkages;
	warmteterugwinning;
	het toepassen van efficiëntere
verlichting maar ook reductie van
transportkilometers.
Jaarlijks wordt de status en voortgang
gerapporteerd aan de overheid.

9. Grondstoffen –
Operationeel risico
Grondstoffen zijn schaars en moeten
zo efficiënt mogelijk worden ingezet.
We zien dat steeds meer grondstoffen
die we gebruiken voor de productie
van kalvervoeders ook worden gebruikt
in voedingsmiddelen voor de humane
consumptie. We moeten daarom
zoeken naar alternatieven.
Hoe wordt dit gemanaged?
Onze R&D-afdeling doet onderzoek
naar nieuwe grondstoffen die gebruikt
kunnen worden in kalvervoeders.
Zo weten we steeds weer alternatieven
te vinden. Daarnaast investeren onze
bedrijven in groene energie en zoeken zij
naar mogelijkheden om hun circulariteit
te vergroten.
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SWOT-analyse
Onderstaande SWOT-analyse identificeert de interne en externe factoren die van invloed zijn
op de VanDrie Group. De risico’s en kansen voor de VanDrie Group worden hierin nogmaals
kort samengevat.

	 Hoogste standaarden

	 Hoge milieu-impact

	 Opening van nieuwe

	 Dierziekten

op het gebied van
voedselveiligheid
(Safety Guard)

	 Het werken met

afzetmarkten

inleenpersoneel

	 Wereldwijde vraag naar

	 Antibioticagebruik
	 Inbreuk op (voedsel)

	 Risico’s ongevallen en

dierlijke eiwitten groeit

veiligheid

fysieke ongemakken

	 Blijven bouwen aan
onderzoek en innovatie

	 Schaarste van

	 Recall als het

	 Uitbreiding en/

en samenwerking

product niet aan de
veiligheidsstandaarden
voldoet
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	 Sterke afhankelijkheid

	 Transparante

klantwens
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communicatie

	 Integrale ketenbeheersing
	 Maximale verwaarding
van het kalf

	 Langetermijn partnerships

	 Dialoog met stakeholders
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grondstoffen

organisatie
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“WE EVALUEREN HOE ONZE
STERKTEN EN ZWAKTEN
SAMENHANGEN MET EXTERNE
KANSEN EN BEDREIGINGEN.”

ONZE
ACTIVITEITEN
IN 2018
Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat we in 2018 hebben
gedaan. Onze activiteiten op het gebied van ons MVO-beleid lees je in
de volgende hoofdstukken, vernoemd naar onze beleidspijlers: onze
organisatie, voedselveiligheid, dierenwelzijn en omgeving & milieu.
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SAMENLEVING

ACTIVITEITEN

MVO-DOELEN

Bevorder aanhoudende,
inclusieve en duurzame
economische groei,
volledige en productieve
tewerkstelling en waardig
werk voor iedereen.
DOEL
VANDRIE GROUP

MEETBAAR RESULTAAT

RELEVANTIE VOOR VANDRIE GROUP
Wij willen onze economische productiviteit verbeteren
door te focussen op technologische ontwikkeling en
innovatie. We beschermen de rechten van onze
medewerkers en nemen maatregelen om een
veilige werkomgeving te bieden.

GEPLANDE
ACTIE 2019

GEIDENTIFICEERDE
RISICO’S

Verminder het
ziekteverzuim
naar 4,5%

2016
5,8%

2017
6,2%

2018
5,7%

Uitvoeren
Preventief Medisch
Onderzoek bij
diverse bedrijven

Arbeids
omstandigheden

Open nieuwe
markten om afzet
te garanderen

2016
VS,
Canada

2017
Chili,
Thailand,
Taiwan

2018
China,
Vietnam

Zuid-Korea, Brazilië,
Mexico

Markttendensen

P

STATUS

•
•

RELEVANTIE VOOR VANDRIE GROUP
Wij willen ons verzekeren van een duurzaam
voedselproductiesysteem. Wij implementeren
veerkrachtige praktijken om onze productiviteit
en productie op niveau te houden met oog voor
het ecosysteem en het klimaat.

Verzeker duurzame
consumptie- en
productiepatronen.
DOEL
VANDRIE GROUP

MEETBAAR RESULTAAT

GEPLANDE
ACTIE 2019

GEIDENTIFICEERDE
RISICO’S

STATUS

Bewerkstellig
dat 0 recalls
worden uitgevoerd

2016
2 recalls

2017
2 recalls

2018
2 recalls

Evalueren recall
systeem, uitvoeren
interne audits

Recalls,
voedselveiligheid

•

Verantwoord
antibioticagebruik

2016
56,8%
reductie
t.o.v.
2007

2017
58%
reductie
t.o.v.
2007

2018
58,3%
reductie
t.o.v.
2007

Verdere inzet op
reductie via BVDen IBR-bestrijding,
E-veal learning tool,
KalfVolgSysteem

Antibioticagebruik

•
P
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Versterk de
implementatiemiddelen en
revitaliseer het wereldwijd
partnerschap voor
duurzame ontwikkeling.
DOEL
VANDRIE GROUP
Vergroot de input
in onderzoek

MEETBAAR RESULTAAT
2016
Deelname
aan
7 PPS’en

2017
Deelname
aan
3 PPS’en

2018
Deelname
aan
3 PPS’en

RELEVANTIE VOOR VANDRIE GROUP
Wij nemen deel aan verschillende samenwerkingen
en stimuleren maatschappelijke samenwerking met
onze organisatie. Zo delen we kennis en inzichten
om de andere doelstellingen te realiseren.

GEPLANDE
ACTIE 2019

GEIDENTIFICEERDE
RISICO’S

Bouw van
kennis- en zichtstal
in Uddel

Innovatie

STATUS

•

Neem dringend actie om
klimaatverandering en haar
impact te bestrijden.
DOEL
VANDRIE GROUP

RELEVANTIE VOOR VANDRIE GROUP
Wij nemen in elke schakel van onze bedrijfsketen
actief maatregelen om energieverbruik te reduceren.
Wij maken onze medewerkers en samenwerkings
partners bewust van de acties die nodig zijn om
te nemen.

MEETBAAR RESULTAAT

GEPLANDE
ACTIE 2019

GEIDENTIFICEERDE
RISICO’S

Reduceer bij
Nederlandse
bedrijven uitstoot
broeikasgassen
met 49% in 2030

Bedrijven hebben energiereductie
beschreven in hun bedrijfsdoelstellingen en werken actief aan
de reductie van energie

Opvolgen energie
afspraken tussen
bedrijven en over
heid (MJA-3)

Klimaat en energie

•

Vergroten van
intern bewustzijn

Plan ontwikkeld voor verbeteren
interne communicatie

Actief informeren
en medewerkers
betrekken bij
klimaatdoel
stellingen

Klimaat en energie

•

STATUS

loopt goed
• Beleid
in ontwikkeling
• Beleid
Beleid
• vereist bijsturing

Naar inhoud
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SAMENLEVING

ACTIVITEITEN

ONZE ORGANISATIE
Wij willen dat onze medewerkers zich thuis voelen in de organisatie.
Onze familiewaarden willen we daarbij breed delen. We vinden het
belangrijk om een sociale impact te maken als bedrijf: in onze keten,
in de landen waarin we actief zijn en naar onze stakeholders.

MVO-DOELEN VOOR ONZE ORGANISATIE
• Een ziekteverzuim van maximaal 4,5%
• Nieuwe markten openen om afzet te garanderen
• Intern het bewustzijn rondom impactvermindering
en klimaatverandering vergroten
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“EEN GELIJK SPEELVELD
VOOR DE EUROPESE
KALVERHOUDERIJ IS
ONZE INZET.”
Bestuur en beleid
De gezondheid van onze medewerkers
is ontzettend belangrijk. Daarom voeren
onze bedrijven op reguliere basis Preventieve
Medische Onderzoeken uit om inzicht te
krijgen in de fysieke en psychologische
fitheid. Medewerkers kunnen hier vrijwillig
aan deelnemen. Navobi heeft in 2018 naar
aanleiding van de preventieve medische
onderzoeken een uitgebreid leefstijlbeleid
ontwikkeld. Samen met een lifestyle coach
worden er een diverse workshops gegeven
aan medewerkers over voeding, beweging en
de balans tussen werk en privé. Daarnaast is
er gestart met een tweewekelijkse bootcamp
op het bedrijfsterrein. Ook worden op de
informatieschermen in het bedrijf regelmatig
tips gegeven over een gezonde leefstijl en is
er in de bedrijfskantine gratis fruit beschikbaar.
In 2019 ligt Navobi’s focus op mentale
gezondheid.

In 2018 zijn we begonnen met een plan
van aanpak om ons MVO-beleid beter
onder de aandacht van medewerkers te
brengen. Zo hopen we het draagvlak rondom
impactvermindering en klimaatverandering
te vergroten. In 2019 starten we met het
ontwikkelen van communicatietools die
daarvoor gebruikt kunnen worden.
In mei 2018 werd de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van kracht. Deze verordening regelt
privacywetgeving, ook ten aanzien van
persoonsgegevens. Deze gegevens zijn met
name aanwezig bij onze personeelsafdelingen.
2018 was een belangrijk jaar om te voldoen
aan deze wetgeving.
In 2018 is er veel gesproken over de
herziening van het Europese Gemeen
schappelijk Landbouw Beleid. Het huidige
beleid loopt tot 2021. De onderhandelingen

in het Europese Parlement en bij de lidstaten
zijn in volle gang. Lidstaten krijgen in het
nieuwe beleid meer ruimte voor eigen
invulling. We weten nog niet wat dit gaat
betekenen voor de financiële steun die onze
kalverhouders in Nederland, België, Frankrijk
en Italië krijgen. In 2018 hebben we de
ontwikkelingen op de voet gevolgd en dit
zullen we ook de komende jaren blijven
doen. Een gelijk speelveld voor de
Europese kalverhouderij is onze inzet.
Omdat veiligheid een steeds belangrijker
rol gaat spelen, denk daarbij aan brand
veiligheid, ATEX (explosieveiligheid) en
veiligheid voor onze medewerkers, hebben
we in 2018 het werken volgens de ISO
45001 systematiek geïntroduceerd bij onze
Nederlandse diervoederproductielocaties.
ISO 45001 is het managementsysteem voor
gezond en veilig werken. De basis voor
dit systeem zijn de Risico-Inventarisatie en

Evaluatie (RI&E) van de werkomgeving,
verdiepende onderzoeken en interne- en
externe veiligheidsrondgangen. Daarmee
krijgen we een goed beeld van verbeter
mogelijkheden en kunnen we veiligheids
aspecten borgen binnen onze organisaties.

DILEMMA
De afgelopen jaren is het wateren energieverbruik binnen de
slachterijen gestegen. Wij zijn
meer consumentenproducten gaan
maken en ook zijn we beter in staat
om bijproducten zoals broeipoten
te verwerken. Zo kunnen we beter
voldoen aan klantwensen. Daarnaast
hebben we de klimaatbeheersing in de
slachterijen verbeterd, wat een gunstig
effect heeft op de bacteriologische en
arbeidsomstandigheden in de productie.
Wij hebben een grote verantwoordelijk
heid op het gebied van voedselveiligheid
en welzijn van onze medewerkers. Dit
gaat op dit moment nog niet samen met
een duurzaam water- en energieverbruik
in de slachterijen. Wij kiezen daarom
bewust voor het implementeren van
vernieuwingen in onze slachterijen, ook
al drukt dit op het water- en energie
verbruik. Tegelijkertijd onderzoeken we
hoe we hierin een betere balans kunnen
realiseren.

Bedrijfsstrategie en andere
vormen waarmee waarde
wordt gecreëerd
Wij willen de afzet van onze producten zo
goed mogelijk houden. We zetten daarom
strategisch in op het openen van nieuwe
markten.
In 2018 is de toegang van
Nederlands kalfsvlees voor China
gerealiseerd. Ook opende de Vietnamese
markt voor kalfsvlees. In India is de markt
voor opfokpoeders geopend. Zo krijgen
we in Azië meer mogelijkheden voor het
vermarkten van onze producten.
In 2018 heeft de VanDrie Group een
meerderheidsbelang genomen in de runder
slachterij Ameco in Apeldoorn. Afnemers
vragen steeds meer naar zowel luxe rund- als
kalfsvleesproducten. Door de samenwerking
kunnen zowel Ameco als de VanDrie Group
beter gehoor geven aan de klantwensen in het
luxe vleessegment. Ameco kan hierbij gebruik
maken van de wereldwijde afzetstructuur van
de VanDrie Group zowel binnen als buiten
Europa. Ameco is sinds 2017 in Apeldoorn
in een gloednieuw bedrijfspand gevestigd
en heeft een jaaromzet van ongeveer
90 miljoen euro. De technische capaciteit
is 2.500 runderen per week. Ameco slacht
overwegend Nederlandse runderen afkomstig
uit de melkveehouderij.
In 2018 hebben we daarnaast het
Italiaanse bedrijf Serum volledig over
genomen, in opvolging van een meerder
heidsbelang dat we het jaar ervoor
hadden verworven. Serum produceert
diverse zuivelproducten, waaronder Wei
proteïne-concentraat (WPC). Dit is een hoog
geconcentreerd oplosbaar zuiveleiwit dat
wordt gebruikt als ingrediënt in voedings
middelen, zowel voor feed als voor food.
Wei is een bijproduct dat ontstaat bij de
productie van kaas.

Wij zetten in op goede communicatie
over de productie van kalfsvlees. In 2018
zijn we daarom met de Nederlandse
brancheorganisatie COV een driejarige
communicatiecampagne gestart in de
Verenigde Staten, Canada en Japan.
De campagne heet Trusted Veal from
Europe: A Trusted Tradition. Doel is om
consumenten en chefs te leren over kalfs
vlees en bereidingswijzen. In 2019 zullen
we met Nederlandse, Italiaanse, Franse
en Belgische branche- en vakorganisaties
een soortgelijke campagne opstarten.

Samenwerking en certificatie
De VanDrie Group hecht waarde aan een
goede samenwerking met haar partners.
Wij willen weten wat er in de keten speelt
zodat we tijdig actie kunnen ondernemen
en eventuele risico’s kunnen minimaliseren.
In 2018 zijn we lid geworden van AgriNL.
Dat is een netwerk van grote Nederlandse
agrarische bedrijven dat wil aansluiten
bij de (inter)nationale energie-, klimaaten gezondheidstransitie. Met het actieplan
Visie 2030 wil AgriNL zorgen dat de Neder
landse landbouw in 2030 de groenste,
gezondste en meeste gewaardeerde
landbouwsector ter wereld is.
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Yolanda Schotpoort
Sales Support bij ESA / Peter’s Farm
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 21 jaar

P

Ook hebben we in 2018 samengewerkt
met een diverse groep aan (inter)nationale organisaties, zoals International
Meat Secretariat (IMS), Meat Importers
Council of America (MICA), European
Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC),
European Livestock and Meat Trades
Union (UECBV) en Global Roundtable for
Sustainable Beef (GRSB). In Nederland
werken we nauw samen met de Centrale
Organisatie voor de Vleessector (COV),
de Stichting Kwaliteitsgarantie Vlees
kalversector (SKV), de Stichting Branche
organisatie Kalversector (SBK), de Neder
landse Vereniging Diervoederindustrie
(Nevedi) en de Dierenbescherming.
In Frankrijk werken de bedrijven samen
binnen de brancheorganisatie Interbev
Veau. In België werkt de VanDrie Group
samen met het Vlaams Centrum voor
Agro- en Visserijmarketing (VLAM), de
Beroepsvereniging voor de Belgische
Kalfsvleessector (BVK), de Vakvereniging voor
Belgische kalverhouders (VBK) en SGS (een
bureau gespecialiseerd in inspectie, controle,
analyse en certificering). In Italië werken we
samen in de brancheorganisatie Assocarni.
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Andrea Zarantonello
Shift supervisor bij Zoogamma
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 4 jaar

KENNIS EN INNOVATIE
Binnen onze bedrijven besteden
we aandacht aan kennisontwikkeling
en innovatie. In 2018 hebben we ruimte
gegeven aan diverse afstudeer- en
promotieonderzoeken en ook hebben
we stage- en werkervaringsplekken
aangeboden. Onze afdeling Research
& Development (R&D) heeft in 2018
onderzoek uitgevoerd in verschillende
schakels van onze keten. Op dit moment
werken we, buiten onze eigen onder
zoeken, ook mee aan diverse publiekprivate onderzoeken. Wij werken
hierbij samen met stakeholders, zoals
universiteiten, onderzoeksinstellingen
en andere bedrijven. In 2018 waren dit
Vitaal & Gezond Kalf in een Duurzame
Veehouderij, Salmonellose Onderzoek,
Food4Life en Next Level Mest Verwaarden.
Kwaliteit in onze keten borgen we
via Labora; dit is het onafhankelijke
laboratorium van de VanDrie Group.
Labora is gecertificeerd onder ISO
17025. Dit betekent dat Labora zijn
kwaliteitssysteem, zowel administratief
als technisch, geheel op orde heeft.
Onze voerbedrijven, slachterijen en
derden maken gebruik van de diensten
van Labora.

“We hebben volledig
traceerbaar kalfsvlees
tot aan de houderij
via de boerderijcode
of de QR-code op
de verpakking en
we werken met
gepassioneerde
kalverhouders die op
verantwoorde wijze met
dierenwelzijnsaspecten
omgaan. Die kwaliteit
proef je direct.”

“De hoge kwaliteit
van de producten
die bij ons uit de
fabriek komen,
maakt me trots.”

ONZE
MENSEN

Mariëlle Hof

Iskander van der Meulen

Erwin Kerkhof-Jonkman

Microbiologisch analist bij Labora
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 3 jaar

Trader bij Melkweg
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 7 jaar

Kalverspecialist bij Alpuro Breeding
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 16 jaar

“Op onze
afdeling worden
microbiologische
analyses gedaan
in grondstoffen,
kalvermelkpoeders,
ruwvoeders en in
kalfsvlees. Iedereen
doet er hier toe en
dat zorgt voor een
goede sfeer op het
laboratorium. Daar
ben ik trots op.”

CERTIFICERING

LABORA

SOLIDE
MANAGEMENTSYSTEEM
VOLLEDIGE
PROCESBEHEERSING
TECHNISCH
RECHTSGELDIGE
RESULTATEN

“Ik haal veel
voldoening uit
het opbouwen en
onderhouden van
goede relaties en
het regelmatige
persoonlijke
contact met onze
partners. Zowel
met leveranciers,
klanten als andere
marktdeelnemers. Dit
is onze levensader.”

“Wij vormen een
belangrijke brug
tussen veehouder en
kalverhouderij en
zorgen voor meer
begrip en minder
vooroordelen.”

Hans Verkoeijen
Netwerk-systeemadministrator
bij Schils
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 21 jaar

UITKLAP

“De leukste
momenten zijn voor
mij wanneer ik door
slimme oplossingen
te bedenken, iemand
kan helpen zijn of
haar werk te doen.”

Bert van Middendorp

Marco Versmissen

Aniko Kover

Kalverhouder bij Van Drie B.V.

Transporteur bij Van Drie B.V.
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 2,5 jaar

Slachthal medewerkster bij Ekro
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 3 jaar

“Het mooiste
moment van de dag
wisselt met de leeftijd
van de dieren: van
een likkend kalf op de
hand tot een tevreden
groep dieren die
languit in het hok
ligt te slapen.”

“Het mooiste aan
mijn werk is het
omgaan met dieren.”

“Voedselveiligheid
is het allerbelangrijkste.”

Desiree Kamperman

Džordana Šapranauskienė

Gábor Yuhász

Mickaël Melois

Operator Coolstore Magazijn
bij T. Boer & zn
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 10 jaar

Catering medewerkster bij Ekro
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 5 jaar

Allround medewerker bij
T. Boer & zn
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 15 jaar

Manager bij Tendriade
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 20 jaar

“Traceability
staat bij ons op
nummer één.”

“Samen met mijn
team zorg ik dat de
bedrijfskantine voor
iedereen toegankelijk
is en het aanbod
bestaat uit gevarieerd,
vers en smakelijk eten.
Ik werk met passie en
respect voor collega's
en alle bezoekers van
onze bedrijfskantine.”

“Ik ben er trots
op dat we schoon
en verantwoord
werken.”

“Hygiëne en
kwaliteit zijn het
allerbelangrijkste
in mijn werk. Elke
dag herinner ik mijn
team eraan dat het
belangrijk is om
regels na te leven
en tegelijkertijd
zorg te dragen voor
het produceren van
kwaliteitsproducten.”

VANDRIE GROUP

UITKLAP

Marius Florea
Productiemedewerker bij ESA
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 2 jaar

Sales Support bij ESA / Peter’s Farm
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 21 jaar

IN GESPREK MET...
AART JACOBI
Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden
in Japan

ONZE
MENSEN

Hoe wordt er in Japan gekeken naar
Nederlandse bedrijven en producten?

“Nederland heeft een heel positief imago
in Japan. Onze producten worden gezien
als van hoge kwaliteit, betrouwbaar en veilig.
Ik denk dat het bezoek van premier Shinzo
Abe aan Nederland in 2015 daar veel aan
heeft bijgedragen.”

Hoe belangrijk is MVO in Japan? Welke
verschillen ziet u hierin met Nederland?
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Donatas Struckinskas

Mariëlle Hof

Iskander van der Meulen

Productiemedewerker
bij Oukro
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 3 jaar

Microbiologisch analist bij Labora
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 3 jaar

Trader bij Melkweg
Werkt bij de VanDrie Group
sinds 7 jaar

“Werken bij de
VanDrie Group
betekent voor mij
werken bij een modern
bedrijf, in een team
waarin vertrouwen en
verantwoordelijkheid
de basis vormen. In
deze baan kan ik
mijzelf ontwikkelen en
mijn werkzaamheden
perfectioneren.”

“Op onze
afdeling worden
microbiologische
analyses gedaan
in grondstoffen,
kalvermelkpoeders,
ruwvoeders en in
kalfsvlees. Iedereen
doet er hier toe en
dat zorgt voor een
goede sfeer op het
laboratorium. Daar
ben ik trots op.”

ACTIVITEITEN

Yolanda Schotpoort

“We hebben volledig
traceerbaar kalfsvlees
tot aan de houderij
via de boerderijcode
of de QR-code op
de verpakking en
we werken met
gepassioneerde
kalverhouders die op
verantwoorde wijze met
dierenwelzijnsaspecten
omgaan. Die kwaliteit
proef je direct.”

“Ik heb mijn plek
gevonden bij de
VanDrie Group,
Ik voel mij hier
gewaardeerd en
word gestimuleerd
om mijzelf te
ontwikkelen.”

SAMENLEVING

“Ik heb goede
hoop dat we de
“Ik haal veel
komende
drie
voldoening uit
jaar
10 tot 20%
het opbouwen
en
onderhouden
van
meer landbouw
goede relaties naar
en
producten
het regelmatige
Japan
kunnen
persoonlijke
exporteren
dan
contact met onze
partners. Zowel
voorheen,
daar
met leveranciers,
liggen
voor de
klanten als andere
VanDrie Group
marktdeelnemers.
Dit
kansen.”
is onze
levensader.”

“Ik denk dat voedselveiligheid voor de
Japanner het allerbelangrijkste is, gevolgd
door transparantie en traceerbaarheid.
Als je als bedrijf naar Japan wil exporteren
moet je voldoen aan eisen die veel hoger zijn
dan elders in de wereld. In tegenstelling tot
Nederland is dierenwelzijn in Japan geen groot
thema. De overheid ziet wel wat de trend
internationaal is en heeft wet- en regelgeving
ingevoerd waar bedrijven zich aan moeten
houden, maar bij het brede publiek leeft het
niet zo. Duurzaamheid daarentegen wel.
Japan is voor haar grondstoffen afhankelijk
van de import, dus efficiënt omgaan met
grondstoffen is erg belangrijk. Op het gebied
van recycling en tegengaan van voedsel
verspilling is Japan daardoor heel sterk.”

Eén van de Sustainable Development
Goals waar de VanDrie Group een
bijdrage aan wil leveren is nr. 8
‘Eerlijk werk en economische groei’.
Welke kansen liggen er voor de
VanDrie Group in Azië om binnen
deze SDG meer impact te genereren?
En op welke wijze kan het EU-handels
akkoord met Japan hierin een rol
spelen?
“Het handelsakkoord biedt voor Nederland
kansen om onze export op landbouwgebied
aanzienlijk uit te breiden. De oppervlakte van
Japan is gelijk aan de staat Californië in de
Verenigde Staten, maar is voor 70% onbe
woonbaar door hoge steile gebergten. Het
land is op het gebied van voedsel allesbehalve
zelfvoorzienend en in zeer grote mate afhan
kelijk van invoer uit het buitenland. Ik heb
goede hoop dat we de komende drie jaar

10 tot 20% meer landbouwproducten naar
Japan kunnen exporteren dan voorheen,
daar liggen voor de VanDrie Group kansen.

Rekening houden met de lokale normen is
hierbij heel belangrijk. Tijdens een bezoek
aan Eimu Watari, een sociale werkplaats in
de Sendaistreek waar kalfstongen van Ekro
worden verwerkt, heb ik gezien dat de
VanDrie Group dat kan. Japanse medewerkers
met een fysieke of mentale beperking maken
in de fabriek de kalfstongen schoon en snijden
ze in schijfjes, waarna deze aan lokale res
taurants worden geleverd. De VanDrie Group
laat met dit initiatief zien dat het een bedrijf is
dat geïntegreerd is in de samenleving en zich
verantwoordelijk voelt voor die samenleving.”
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Hoe worden kalfsvleesproducten
door Japanners gewaardeerd?
“In Japan is kalfsvlees een relatief onbekend
product. Ik denk om twee redenen. In tegen
stelling tot Nederland kent men in Japan geen
zuivelcultuur. Zonder zuivelcultuur is er geen
voortdurende aanvoer van kalfsvlees. Daar
naast houden Japanners heel erg van het vette
rundvlees Wagyu, dat veel wordt gebruikt in
bijvoorbeeld Teppanyaki. Ze zijn echter wel
altijd nieuwsgierig en op zoek naar nieuwe
producten en nieuwe ervaringen. Japan is
een land dat culinair veel experimenteert.
Het bekendste kalfsvleesgerecht is fond de
veau, een kalfsvleesbouillon.”

Wat is uw advies aan de VanDrie Group
met betrekking tot de Japanse markt?
“Veiligheid en kwaliteit heeft de VanDrie Group
onder de knie. Dan resteert om het product
kalfsvlees nog beter te vermarkten in Japan.
Om gerechten en bereidingen te vinden
die aanslaan bij de voedselbeleving van de
Japanse consument. Daar is creativiteit voor
nodig en contact met lokale restaurants en
chefs. De waardering en belangstelling voor
voedsel is hier heel hoog. De VanDrie Group
zou kunnen inspelen op de nieuwsgierig
heid van de Japanner, door de exclusiviteit,
voedingswaarden en origine van het product
te benadrukken.”

P
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SAMENLEVING

ACTIVITEITEN

VOEDSELVEILIGHEID
Onze eerste verantwoordelijkheid is dat we betrouwbare, verantwoorde
(kalver)voeders en kalfsvleesproducten maken. Wij werken volgens de
hoogste standaarden.

MVO-DOELEN VOOR VOEDSELVEILIGHEID
• Vergrote input in onderzoek (publiek-private samenwerkingen)
en technologieontwikkeling
• Geen recalls

Voedselveiligheid
en volksgezondheid
P
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Veiligheid en kwaliteit gaan voor alles.
In 2018 hebben we onze recallprocedures
uitgebreid getest. Een recall (terugroepactie)
wordt uitgevoerd als diervoeder of kalfsvlees
niet voldoet aan de wettelijke normen of onze
kwaliteitsstandaarden. Ons kwaliteitssysteem
Safety Guard speelt hierin een centrale rol.
Safety Guard regelt de tracking & tracing
van onze producten en processen. De gehele
productieketen is doorweven met kwaliteitscontroles die continu worden uitgevoerd,
zowel door interne kwaliteitsdiensten als
door externe keurings- en certificerings
instellingen. Safety Guard is door Lloyd's
Register gecertificeerd met een Food Safety
Supply Chain Certificate. Deze unieke
norm geeft de garantie voor optimale
samenwerking en borging tussen de
bedrijven van de VanDrie Group.

Produceren van betrouwbaar
en verantwoord kalfsvlees
De VanDrie Group werkt volgens de
hoogste standaarden. Onze bedrijven worden
dagelijks gecontroleerd door de nationale
overheden, in Nederland is dit bijvoorbeeld
de NVWA. De slachthuizen staan onder
permanent toezicht van dierenartsen van de
overheid. Dit betekent dat in onze bedrijven
constant toezichthouders aanwezig zijn.
Ook hebben we permanent cameratoezicht
in onze slachterijen. Alle kalveren worden
na verdoving volgens de islamitische
voorschriften geslacht. Onze slachterijen
zijn daartoe gecertificeerd.

Het produceren van voedselveilig kalfsvlees
begint echter niet bij de kalverslachterijen,
maar bij de voederproductie en in de
houderij. In onze gehele keten treffen we
daarom maatregelen om voedselveiligheid
te borgen en productintegriteit te garanderen.
Dat zijn de volgende:
We maken uitsluitend gebruik van veilige
voergrondstoffen, afkomstig van GMP+gecertificeerde bedrijven.
We werken alleen samen met
kalverhouders die gecertificeerd deelnemer
zijn van het kwaliteitssysteem Vitaal Kalf.
We leveren aan slachterijen geen kalveren
in de medicijnenwachttijd. Deze wachttijd
is de periode tussen de laatste toediening
van een geneesmiddel aan het dier en het
slachten ervan voor consumptie. Na afloop
van deze wachttijd is de concentratie aan
actieve stoffen uit het geneesmiddel nihil,
zodat het vlees van het kalf als veilig kan
worden beschouwd.
We eisen dat kalveren met schone huiden
worden aangeleverd bij de slachterijen,
om hygiëneproblemen in het verdere
slachtproces te voorkomen.
We slachten alleen kalveren die vanaf de
opvang in de kalverhouderij tot en met de
slachterij door Stichting Kwaliteitsgarantie
Vleeskalversector (SKV) zijn gecontroleerd.
Hierdoor kunnen we garanderen dat
de kalveren vrij zijn van ongewenste
(groeibevorderende) middelen.
In 2018 zijn we op de verpakkingen van onze
producten begonnen met het communiceren
van instructies rond het veilig bewaren en

bereiden van onze kalfsvleesproducten.
Veilige stappen in voedselverwerking, koken
en bewaren zijn essentieel om door voedsel
over te dragen ziekten te voorkomen.

lucht, door direct contact met dieren, maar
ook via ons voedsel. In de houderij en in de
slachterij controleren we daarom streng op
zoönosen, waaronder E. coli, salmonella,
MRSA en ringworm. Goed (hygiëne)
management, voedermaatregelen en
andere weerstandsverhogende maatregelen
moeten voorkomen dat besmettingen zich
voordoen of verspreiden. Iedere medewerker
die met kalveren werkt is nadrukkelijk
verplicht om goede persoonlijke hygiëne
toe te passen, denk aan handen wassen
na contact met kalveren en/of mest en het
dragen van schone bedrijfskleding. In 2018
hebben onze slachterijen gewerkt aan de
verbetering van het voorkomen en opsporen
van de zoönose Stec. Dit is een bacterie
die maag-darmklachten kan veroorzaken
met symptomen die variëren van diarree tot
hemorragische colitis en het hemolytischuremisch syndroom (HUS).

DILEMMA

Food defense

Verschillende vleesproducten zijn
verpakt in schaaltjes van zwart plastic.
Dit materiaal zorgt voor een langere
houdbaarheid van onze producten,
waardoor consumenten deze langer
kunnen bewaren en minder voedsel
wordt verspild. De zwarte plastics zijn
echter moeilijk te detecteren door
infrarooddetectoren in recyclingcentra.
Wij onderzoeken of de plastic schaaltjes
vervangen kunnen worden door
kartonnen onderschaaltjes. Zolang
dit onderzoek naar de mogelijkheden
loopt, kiezen wij er nu nog voor om
deze plastics te blijven gebruiken. Het
produceren van kwalitatieve, veilige en
voedzame kalfsvleesproducten is onze
opdracht. Voor ons prevaleert daarom
voedselveiligheid.

Food defense is de beveiliging van onze
productieketen tegen opzettelijke besmetting
of het opzettelijk toebrengen van schade aan
ons product of imago. Als voedselproducent
is een goed beleid op het gebied van food
defense essentieel. Het maakt daarom
onlosmakelijk deel uit van het Safety Guard
kwaliteitssysteem. We hebben in 2018 de
Gedragscode Vleessector ondertekend.
Deze code is een gids voor gepast gedrag en
correct handelen, met name op het gebied
van productintegriteit van dierlijke producten.
Een belangrijk onderdeel is dat medewerkers
eventuele misstanden kunnen melden bij
een vertrouwenspersoon of een animal
welfare officer.

Zoönosen
De kalveren die wij vanuit de melkveehouderij
afnemen, brengen allerlei besmettingen
mee vanaf het bedrijf waar zij zijn geboren.
Een klein deel van de infectieziekten van
dieren is besmettelijk voor de mens en
andersom; dit zijn zoönosen. Besmetting
met een zoönose kan plaatsvinden via de

KENNIS EN INNOVATIE
In samenwerking met de
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
en de Stichting Brancheorganisatie
Vleeskalversector (SBK) werkten we
in 2018 aan effectieve bestrijding van
klinische salmonellose. Salmonellose
wordt veroorzaakt door de salmonella
bacterie en kan door verkeerde bereiding
van vlees overgedragen worden op
mensen. Het doel was om kalverhouders
te voorzien van een praktisch toepasbaar
advies dat ze direct kunnen omzetten
in maatregelen om salmonella op hun
bedrijf beter te beheersen. Voor dit
project zijn twintig kalverhouders
geselecteerd die kampen met herhaalde
salmonellose-uitbraken in hun bedrijf.
In samenwerking met dierenartsen
zijn de oorzaken onderzocht en is een
bedrijfsspecifieke aanpak opgesteld.

“DE GEHELE PRODUCTIEKETEN
IS DOORWEVEN MET
KWALITEITSCONTROLES.”
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DIERENWELZIJN

EEN KALF NUTTIGT GROFWEG

Wij stellen alles in het werk om kalveren gezond te laten opgroeien.
De vraag 'ga ik juist met kalveren om?' moet bij elke handeling
van medewerkers, kalverhouders, dierenartsen én transporteurs
voorop staan.

275KG
KALVERMELKPOEDER

MVO-DOELEN VOOR DIERENWELZIJN
• Vergrote input in onderzoek (publiek-private samenwerkingen)
en technologieontwikkeling
• Inzet op verantwoord antibioticagebruik

Reductie van antibioticagebruik
P
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We zien dat onze jarenlange inzet om
antibioticagebruik te verminderen steeds
beter zichtbaar wordt in de statistieken.
In totaal is in de periode 2007 tot en met
2018 58% antibioticareductie behaald.
De reductie ten opzichte van 2017 is gering,
maar de uitval van kalveren is opnieuw
beduidend lager. Een belangrijke oorzaak
is dat de kalveren die door de Nederlandse
melkveehouderij aan onze keten geleverd
worden steeds sterker zijn.

DILEMMA
Antibioticagebruik heeft invloed op
zowel diergezondheid als dierenwelzijn
en blijft, net als voorgaande jaren, voor
onze kalverhouderijen een belangrijk
thema. De maatschappelijke druk en
onze intrinsieke motivatie om tot verdere
reductie te komen, is groot. Tegelijkertijd
telt het belang van gezonde kalveren en
daarmee dierenwelzijn. Het gebruik van
antibiotica helemaal uitsluiten is daarom
niet mogelijk. Sinds 2007 voeren we actief
beleid om antibiotica te verminderen. In
de eerste jaren zagen we hierbij een sterk
negatief effect: de kalversterfte nam toe.
Door intensievere samenwerking met de
melkveehouderij en kennisuitwisseling
met kalverhouders ligt de uitval in
kalverhouderijen weer bijna op het
goede niveau van voor 2007.

de melkveehouderij. Dit betekent dat
de kalveren gezond zijn, voldoende biest
op de melkveehouderij hebben gekregen
en minimaal 36 kilo wegen.

We vinden het belangrijk dat onze
kalverhouders alle benodigde kennis
in huis hebben, daarom vergoeden wij
kosten die zij maken voor Eveal, een
e-learningprogramma wat kalverhouders
traint in kennis rond kalvergezondheid.

Vitale kalveren
Goede huisvesting, voeding en verzorging
zijn bepalend voor gezonde kalveren
en voor dierenwelzijn. De eerste
levensweken van de kalveren zijn
cruciaal voor latere groeiprestaties en
gezondheid. Een goede start van het kalf
op de melkveehouderij heeft groot effect op
de latere diergezondheid van het kalf in de
kalverhouderij. Wij kopen daarom uitsluitend
vitale kalveren aan vanuit

Kalveren worden geboren zonder antistoffen
en met een beperkte natuurlijke weerstand.
De eerste melk die een koe geeft na het
afkalven, de biest, is erg belangrijk voor het
jonge kalf. Biest bevat namelijk veel antistoffen
(immunoglobulinen), ijzer en vitamine A.
Daarnaast is een goede hygiëne, zoals schone
huisvesting en drinkemmers, noodzakelijk
om dierziekten te voorkomen. Een optimale
weerstandsontwikkeling draagt bij aan een
goede diergezondheid van de kalveren die
we in onze kalverhouderijen overnemen.
In 2019 willen we de samenwerking met de
melkveehouderij verder verbeteren om betere
resultaten te boeken in onze eigen keten.

INKOOPEISEN KALVEREN

MINIMAAL 14 DAGEN OUD

GEZOND

MINIMAAL 36 KILO

275KG

30KG

MUESLI

GEHAKSELD STRO

SAMENLEVING

ACTIVITEITEN

Via bloedonderzoek, toediening van ijzer
en de juiste voeding bewaken we bij alle
houderijen het hemoglobinegehalte van
onze kalveren. Wij voeren de kalveren, naast
kalvermelk, vezelhoudend krachtvoer. Tot
een leeftijd van vijftien weken is dit minimaal
200 gram per dag; vanaf vijftien weken is
dit minimaal 500 gram per dag. Minimaal
10% van dit vezelrijke voer is langvezelig
stro. Op langvezelig voer moeten de kalveren
lang kauwen en herkauwen; dit stimuleert
de pensvertering, levert een bijdrage aan
soorteigengedrag van de kalveren en helpt
bloedarmoede te voorkomen.

Verantwoord kalvertransport
Wij nemen niet alleen kalveren af van
de Nederlandse, Franse, Belgische en
Italiaanse melkveehouderij, maar ook van
melkveehouders uit andere Europese landen.
Kalveren moeten minimaal veertien dagen
oud en gezond zijn. De kalveren die uit het
buitenland komen moeten gezond worden
verklaard door een dierenarts voordat ze over
een langere afstand vervoerd mogen worden.
In 2019 gaan we de werkwijzen rondom
vervoer en het laden en lossen van kalveren
opnieuw tegen het licht houden. Dit zijn
momenten die stress kunnen opleveren voor
kalveren; zorgvuldig en rustig handelen is dan
van groot belang. We kijken daarom samen
met transporteurs en kalverhouders hoe de
werkwijze verder kan worden verbeterd.

DILEMMA
Wij krijgen vaak de vraag waarom
onze productieketen in het kader
van dierenwelzijn en duurzaamheid
niet nog regionaler is ingericht. Dan
zouden we kalveren immers minder
ver hoeven te vervoeren en kunnen we
grondstoffen van dichterbij betrekken.
Onze productielocaties bevinden zich in
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk
en Italië. In deze landen is veel kennis
en een goede infrastructuur aanwezig,
waardoor onze bedrijfsprocessen efficiënt
en duurzaam zijn ingericht. Tegelijkertijd
bevinden onze belangrijkste afzetmarkten
zich ook in de landen waarin onze
bedrijven aanwezig zijn. Bovendien
kunnen we door de strenge welzijns- en
voedselveiligheidseisen in deze landen
onze afnemers een hoge kwaliteit
garanderen. Om deze redenen kiezen
we er voor om onze productieketen
niet nog regionaler in te richten.

Stalontwikkeling
Goede huisvesting van onze kalveren is
belangrijk. Het loop- en ligcomfort van de
kalveren en ook het stalklimaat zijn elementen
die het welzijn van kalveren verbeteren. In
onze kalverhouderijen lopen de dieren vrij rond
in groepen, de stallen worden geventileerd
en er is voldoende daglicht. In 2018 heeft het
Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV) een subsidieregeling
opengezet waarmee kalverhouders subsidie
kunnen aanvragen voor investeringen in
welzijnsvriendelijke vloeren en maatregelen
die de uitstoot van ammoniak in kalverstallen
reduceren. De subsidieregeling voor de
vloeren en ammoniakreductie omvat in totaal
15 miljoen euro. De VanDrie Group
is actief betrokken geweest bij de
totstandkoming van deze regeling.

Voorkomen van dierziekten
Om de gezondheid van onze kalveren
te borgen, gaan we bloedarmoede
tegen. Een te laag hemoglobinegehalte
in het bloed bij kalveren kan leiden tot
gezondheidsproblemen, zoals bloedarmoede.

Voor een verantwoord transport van kalveren
moeten we rekening houden met de kwaliteit
van het transportmiddel, de ervaring van de
bestuurder, klimaatbeheersing en de mogelijk
heden voor de kalveren om tijdens transport
te drinken en te liggen. Wij vervoeren daarom
veel kalveren met klimaatgestuurde vracht
wagens. Een deel daarvan valt onder
Comfort Class.
In 2018 hadden we de warmste zomer in
ruim drie eeuwen. Meerdere malen trad het
hitteprotocol diertransport in werking. Met
dit protocol is geregeld dat alle diertransport
in Nederland onder strikte voorwaarden
moet worden toegepast om zo het welzijn
van dieren bij extreme temperaturen te
waarborgen. Bij een temperatuur van
35 graden Celsius of hoger mag er geen
binnenlands vervoer plaatsvinden. Bij een
tropische periode, waarbij de voorspelling is
dat het vier dagen aaneengesloten 27 graden
of warmer zal zijn, moet ook actie worden
ondernomen. Zo dient de verlading van de
dieren vroeger te gebeuren. Ook moet het
aantal dieren per wagen 10% lager zijn
dan de wettelijke verladingsgraad.

COMFORT CLASS
VOLLEDIG
GESLOTEN

VERLICHTING
IN DE WAGEN

CONSTANT
KLIMAAT
CONTROLE
CHAUFFEUR
VIA CAMERA

EXTRA
VERING

DRINKWATER
TIJDENS TRANSPORT
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Welzijn in slachterijen
Of het nu tijdens het transport, in de
houderij of in de slachterij is, wij eisen
van onze kalverhouders, leveranciers en
medewerkers dat zij met respect omgaan
met de kalveren. Onze slachterijen hebben
bijvoorbeeld animal welfare officers opgeleid,
die erop toezien dat de werkzaamheden in
en rond de slachterij op een diervriendelijke
wijze worden uitgevoerd. De officers zijn
opgeleid door de Bristol University op het
gebied van diergedrag, dierenwelzijn en
het slachtproces. Daarnaast is in al onze
slachterijen cameratoezicht aanwezig. We
vinden het belangrijk om te laten zien wat
onze resultaten zijn op het gebied van
dierenwelzijn. In 2018 hebben we daarom
besloten om controle- en inspectiegegevens
van onze Nederlandse slachterijen online te
zetten. Zo kan iedereen zien hoe we scoren.
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Eind 2018 werd VanDrie België
geconfronteerd met undercoverbeelden
die waren opgenomen in de slachterij te
Hasselt. Op de beelden waren inbreuken
op dierenwelzijn te zien. Wij eisen van
onze bedrijven en alle medewerkers dat
dierenwelzijn te allen tijde wordt geborgd.
Als wij kijken naar deze undercover
beelden, zien we dit uitgangspunt niet
terug. Dierenleed is aangrijpend en de
maatschappelijke verontwaardiging die
ontstond, begrijpen wij. Het raakte ons ook.
VanDrie België heeft per direct een intern
onderzoek gestart en een verbeterplan naar
de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn
gestuurd. Na intensieve toetsing en controle
van dit verbeterplan mocht VanDrie België
weer produceren.

Kalfsvlees met een keurmerk
Sinds 2009 heeft het kalfsvlees van de
VanDrie Group het Beter Leven keurmerk,
afgegeven door de Stichting Beter Leven
keurmerk (SBLk) van de Dierenbescherming.
Het kalfsvlees dat onder dit keurmerk valt,
voldoet aan aanvullende eisen, onder andere
op het gebied van transportduur. SBLk heeft
het recht om onaangekondigde controles
te houden. Het kalfsvlees met dit keurmerk
wordt in Nederlandse supermarkten afgezet.
Onze kalverhouderij-organisatie Van Drie BV
is door het Beter Leven keurmerk in 2018
gecertificeerd als ketenregisseur. Van Drie
BV houdt toezicht op de bij onze keten
aangesloten houderijen en de inkoop van
Beter Leven kalveren via derden. Door
houderijen en slachterijen aan elkaar te
koppelen, draagt Van Drie BV zorg voor
een goede afstemming rond het keurmerk
binnen de keten.

SAMENLEVING

ACTIVITEITEN

KENNIS EN INNOVATIE
In 2018 hebben we een nieuw voederadditief geïntroduceerd: Vita Start.
Dit voeder zorgt voor gezondere kalveren en verbeterde weerstand. Vita Start
heeft bewezen bij te dragen aan de gezondheid gedurende de cruciale startfase
van kalveren. Onze R&D-afdeling heeft het voeder ontwikkeld en uitgebreid getest
op onderzoeksbedrijven.
In 2016 zijn we met het onderzoek Vitaal & Gezond Kalf in een duurzame veehouderij
gestart. We werken hierin samen met onder andere Wageningen University & Research,
Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), LTO Melkveehouderij, MSD Animal
Health en de Gezondheidsdienst voor Dieren (SBK). Het doel van het onderzoek is om
dierziekteproblemen en daaraan gekoppeld antibioticagebruik te reduceren. In 2018
is deelonderzoek uitgevoerd naar het effect van diverse condities tijdens het transport
en wat dit betekent voor kalveren. Hiervoor zijn diverse tests uitgevoerd, waarbij is
gekeken naar de verschillende soorten voeding die kalveren kunnen drinken tijdens
transport, de impact van de transportduur en het type vervoermiddel. In 2019 starten
we een deelproject waarbij onderzoek wordt gedaan naar de relatie van de prestatie
van een kalf op een melkveehouderij en een kalverhouderij. Het kalf wordt gevolgd
op beide bedrijven om informatie te krijgen over het opfoksysteem, biestopname,
rantsoen, gezondheid, geboortegewicht en technische resultaten. Met Vitaal &
Gezond Kalf in een duurzame veehouderij willen we op basis van wetenschappelijke
inzichten verbeteringen ontwikkelen voor ons beleid rondom voeding, transport en
dierziektemanagement.
In 2018 is het project Food4Live afgerond. Hierin werken we samen met onderzoeks
instituut TNO. Dit onderzoek is gericht op voeding en de relatie tussen darmgezondheid
en longen. De uitkomsten van dit project zullen meegenomen worden in de
ontwikkeling van onze kalvervoeders in de komende jaren.
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“WE KIJKEN SAMEN MET
TRANSPORTEURS EN
KALVERHOUDERS HOE
DE WERKWIJZE RONDOM
VERVOER VERDER
VERBETERD KAN
WORDEN.”

Naar inhoud

IN GESPREK MET...
ROZENN LEFÈVRE

OMGEVING & MILIEU
Binnen onze bedrijven wordt continu gewerkt aan het minimaliseren
van de impact op de omgeving en het milieu. Zo efficiënt mogelijk
omgaan met grondstoffen en nutriënten is daarin ons uitgangspunt.
Binnen de keten maken we optimaal gebruik van reststromen.

Kwaliteitsmanager bij dochtermaatschappij Tendriade in Frankrijk

Hoe worden kalfs(vlees)producten
door Fransen gewaardeerd?
“In Frankrijk wordt het meeste kalfsvlees ter
wereld gegeten. De gemiddelde consumptie
ligt op 3,5 kilo per inwoner per jaar. Dit ver
tegenwoordigt 35% van de totale geconsu
meerde volumes in Europa. Kalfsvlees maakt
deel uit van het Franse culinaire erfgoed en
wordt beschouwd als een premium product
dat bekend staat om zijn kwaliteit. De Franse
consument heeft dan ook grote waardering
voor kalfsvlees vanwege de zachte smaak,
malsheid en nutritionele waarde.”
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Wat betekent de kalversector voor
de Franse voedselproductie en handel
met het buitenland?
“Frankrijk is de op één na grootste producent
van kalfsvlees ter wereld. Het totaal aantal
kalverhouders in Frankrijk wordt geschat op
6.000, waarvan de helft meer dan 50 kalveren
per jaar houdt. Tendriade exporteert ongeveer
10% van haar producten naar het buitenland.”

Hoe belangrijk is MVO in Frankrijk?
En wat verwachten stakeholders
van de VanDrie Group op dit vlak?
“In Frankrijk is maatschappelijk verantwoord
ondernemen eigenlijk pas sinds drie jaar
onderwerp van gesprek. We merken dat er
een groeiende vraag is naar verbetering van
dierenwelzijn, het verlagen van milieu-impact
en meer transparantie. De toekomst van ons
bedrijf en onze positie als marktleider hangt
af van ons vermogen om hier op te reageren.
We moeten de consument transparantie
bieden over onze productiemethoden en
tegelijkertijd sterk inzetten op duurzame
ontwikkeling. Daarnaast zullen we kalfsvlees
ook anders in de markt moeten zetten
om volgende generaties aan te spreken,
bijvoorbeeld door de ontwikkeling van
gemakkelijk te bereiden producten.”
“Voor de VanDrie Group is het belangrijk
dat zij enerzijds goed blijft communiceren
over haar beloften op het gebied van MVO
en anderzijds dat alle bedrijven binnen de
groep deze doelstellingen oppakken. Van

grondstoffenleveranciers en kalverhouders
tot transporteurs en slachthuizen;
iedereen moet samenwerken voor
een toekomstbestendige kalversector.”

wat de onderlinge dialoog en door te
voeren gezamenlijke acties bevordert.”

MVO-DOELEN VOOR OMGEVING & MILIEU
• Reductie van uitstoot van broeikasgassen met 49% van
Nederlandse (kalver)voederbedrijven en slachterijen in 2030

Op welke manier geeft u bij
Tendriade invulling aan het
MVO-beleid van de VanDrie Group?
“Tendriade deelt als dochterbedrijf de
zelfde waarden als de VanDrie Group. Het
produceren van kwalitatief en veilig kalfsvlees
is onze prioriteit. Als kwaliteitsmanager ben
ik verantwoordelijk voor de voedselveiligheid
van onze producten en draag ik zorg voor de
kwaliteitsbeheersing van de productieketen.
Ik zorg er voor dat goed hygiënemanagement
op onze locaties wordt nageleefd en dat
de wensen en eisen van onze klanten
gerespecteerd worden.
Daarnaast is het in mijn functie een grote
uitdaging ervoor te zorgen dat alle afdelingen
binnen ons bedrijf – van R&D tot marketing
– bekend zijn met onze MVO-doelstellingen.
Ik houd de maatschappelijke ontwikkelingen
die voor ons relevant zijn in de gaten en
deel deze met mijn collega’s, zodat we in
gezamenlijkheid kunnen nadenken over
verbeterpunten. Tegelijkertijd rapporteer ik
hierover aan het management om hen te
ondersteunen bij strategische beslissingen.”

Wat betekent de kracht van de keten
voor u?
“We hebben het geluk een proactieve en
volwassen sector te hebben die zich bewust
is van de noodzaak om maatschappelijke
verwachtingen te integreren in onze
productiemethoden. Onze keten is klein,
wat een goede beheersing van de activiteiten
en verplichtingen in de diverse schakels
mogelijk maakt.
In Frankrijk hebben we vakbonden die
werkbijeenkomsten organiseren over
onderwerpen als voedselveiligheid en weten regelgeving. Elke schakel in de keten,
dus van veehouder tot verwerker, wordt
tijdens die bijeenkomsten vertegenwoordigd.

Grondstoffengebruik
en eerlijke handel
We willen onze grondstoffen zo veel mogelijk
uit onze directe omgeving halen. Het grootste
deel van onze grondstoffen betrekken we
uit Europa. Bij de inkoop van grondstoffen
kijken we naar duurzaamheidseisen. De
VanDrie Group koopt bijvoorbeeld alle voor
de Nederlandse markt bestemde palmolie
duurzaam in. Met duurzame palmolie wordt
bedoeld dat de palmolie is gecertificeerd
volgens de principes van de Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO).

“Alle bedrijven
in de groep
moeten met
elkaar samen
werken voor
een toekomst
bestendige
kalfsvleessector.”

Bij de inkoop van soja worden de Soy Sourcing
Guidelines Guide Lines nageleefd van de
European Feed Manufacturers’ Federation
(FEFAC). Deze richtlijnen garanderen dat
soja op duurzame en verantwoorde wijze
geproduceerd is. De diervoederbedrijven
Alpuro, Navobi, Tentego en Schils hebben
in 2018 verdere maatregelen getroffen in lijn
met de ISO 14001 norm rond milieu. Er is
ingezet op energiebesparing door processen
efficiënter te laten verlopen. Hierdoor hebben
we de CO2-uitstoot kunnen reduceren.
Ook zetten de diervoederbedrijven in op het
verminderen van afval. Reststromen worden
als grondstof hergebruikt of gebruikt voor
het produceren van groene energie. Hiermee
wordt CO2-uitstoot vermeden.

DILEMMA
Om een goed voederpakket te maken
voor de kalveren, moeten we een deel
van de ingrediënten voor onze voeders
van buiten Europa halen. Voor sommige
ingrediënten, soja bijvoorbeeld, geldt
namelijk dat de voederefficiëntie
zeer gunstig is en de CO2-footprint
relatief laag. Voederefficiëntie geeft de
verhouding aan tussen de input van
grondstoffen en de output in groei van
het kalf. Het vervangen van soja door
andere, meer lokale eiwitbronnen zal
leiden tot een hogere CO2-footprint
en lagere voederefficiëntie. Wij kiezen
er daarom voor om soja van buiten
Europa te gebruiken. Bij de inkoop van
soja en andere grondstoffen zien wij er
echter op toe dat deze op duurzame en
verantwoorde wijze zijn geproduceerd.

Maximale verwaarding
Om verspilling tegen te gaan zetten we
in op maximale verwaarding; dit betekent
in de praktijk dat we alle delen van het

kalf gebruiken – vlees, organen,
mest, bloed, vel en andere bij
producten. Binnen onze slachterijen
wordt ongeboren mest opgevangen.
Samen met het slib uit de slachterijen
wordt deze reststroom afgevoerd naar een
verwerkingsinstallatie en omgezet tot een
hoogwaardig mestproduct. De slachterijen
ESA en Tendriade vangen het bloed op dat
tijdens het slachtproces vrij komt. Dit bloed
wordt verwerkt in de farmaceutische industrie
voor de productie van hartmedicatie.

Verantwoorde/duurzame inkoop
Wij kopen onze goederen (zoals drukwerk,
koffiebekers en relatiegeschenken) en grond
stoffen op verantwoorde wijze in en letten
daarbij op ISO 14001-certificaten van de
producenten. Al onze kartonnen vleesdozen
en sleeves die onze Nederlandse en Belgische
kalverslachterijen gebruiken, voldoen aan het
FSC-kenmerk (Forest Stewardship Council).
Om de houdbaarheid van producten te
vergroten, gebruiken we steeds meer skinverpakkingen. Hierbij wordt vlees vacuum
verpakt. Al onze schalen waarin vlees verpakt
wordt, bestaat uit 100% gerecycled

AMBITIE
NEDERLANDSE (KALVER)
VOEDERBEDRIJVEN EN
SLACHTERIJEN REDUCEREN
UITSTOOT VAN BROEIKAS
GASSEN MET 49% IN

2030

BETREKKEN VAN MEER
GRONDSTOFFEN UIT DE
DIRECTE OMGEVING
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Naar inhoud

materiaal. In onze verpakkingslijn zijn
we overgegaan op dunnere wikkelfolie,
waardoor er minder materiaal nodig is.
We onderzoeken mogelijkheden om
plastic bakjes te vervangen door
kartonnen onderschaaltjes.

DILEMMA
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De verwerking van kalfsvellen is een
belangrijk onderdeel binnen ons bedrijf.
De bruikbaarheid van deze vellen valt
of staat met de conservering ervan. Om
kalfsvellen goed te kunnen conserveren
wordt zout gebruikt. Zout onttrekt vocht
uit de kalfsvellen waardoor ze langer
houdbaar blijven. Zo gaan we verspilling
tegen. Een deel van dit zout komt echter
terecht in het afvalwater en dat heeft
een impact op de verontreinigingsgraad.
Door afspraken met afnemers kunnen
we steeds meer kalfsvellen ongezouten
aanleveren. Een snelle verwerking en
logistiek zijn hierbij essentieel. In 2018
hebben we 125.466 meer kalfsvellen
ongezouten afgeleverd in vergelijking met
2015. We blijven op dit moment echter
nog afhankelijk van zout om de kwaliteit
van de vellen te kunnen garanderen
voor klanten die zich op een grotere
geografische afstand bevinden.

Ethische normen
De VanDrie Group hecht aan integer
gedrag van alle medewerkers, kalver
houders, transporteurs en andere samen
werkingspartners. Wij werken met dieren en
voedselproducten van dierlijke oorsprong.
Wij vinden het belangrijk dat er respectvol
wordt gewerkt binnen onze gehele keten.
Zo vragen we toeleveranciers van ruwe
voedergrondstoffen hoe zij mensenrechten
in acht nemen, en of zij kunnen verzekeren
geen gebruik te maken van kinderarbeid.
Wij voldoen aan de OESO-richtlijnen
voor Multinationale Ondernemingen met
betrekking tot ketenverantwoordelijkheid.
Daarnaast onderschrijven we de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van
de Verenigde Naties. Voor onze medewerkers
hebben we gedragsregels opgesteld. Zij
moeten zich onthouden van ongewenste
omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie,
discriminatie en pesten. Ook bevatten de
gedragsregels voorschriften voor persoonlijke
hygiëne en hygiënisch werken.

“WE ONDERZOEKEN
MOGELIJKHEDEN
OM PLASTIC BAKJES
TE VERVANGEN
DOOR KARTONNEN
ONDERSCHAALTJES.”
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KENNIS EN INNOVATIE
De VanDrie Group is lid van het
internationale samenwerkingsverband
Global Roundtable for Sustainable
Beef (GRSB). Doel van GRSB is om
duurzaamheid in de wereldwijde
rund- en kalfsvleesketen te bevorderen.
Met partners als Solidaridad, het Wereld
Natuur Fonds, Rabobank en McDonald’s
wisselen we kennis uit over onze keten
en over de uitdagingen die we zien,
zoals mestverwaarding, antibioticagebruik en dierenwelzijn.
In 2018 is de VanDrie Group partner
geworden van het consortium ‘Next
Level Mest Verwaarden’. Het consortium
bestaat uit Agrifirm, Darling Ingredients
International, De Heus, FrieslandCampina,
ForFarmers en Wageningen University
& Research. Doel van het consortium
is de ontwikkeling van een duurzame
mestverwaardingsketen. We onderzoeken
hoe we waardevolle componenten zoals
fosfaten uit mest kunnen terugwinnen
en hergebruiken.

SCOPE
Dit is het twaalfde jaar waarin wij rekenschap afleggen over onze
activiteiten. Wij gebruiken hiervoor onder andere dit MVO-verslag.
De onderwerpen die in dit jaarlijkse verslag worden vermeld,
zijn sinds 2012 gecategoriseerd onder de volgende pijlers:
onze organisatie, voedselveiligheid, dierenwelzijn en omgeving & milieu.

De inhoud van elke pijler wordt jaarlijks
geëvalueerd om te garanderen dat het beleid
en de pijlers aansluiten bij de dynamische
omgeving waarbinnen de VanDrie Group
opereert. Waar nodig passen we de punten
op basis van de evaluatie aan.

AFBAKENING EN REIKWIJDTE
Primair richt de VanDrie Group zich dit jaar
op de Nederlandse operationele prestaties
over 2018. In dit jaarverslag leggen we vooral
verantwoording af aan onze Nederlandse
stakeholders. Basis voor dit verslag is de
GRI Standards Core. Tevens is de rapportage
opgesteld in lijn met de nieuwe criteria van de
Transparantiebenchmark van het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat.
In dit verslag hebben wij opnieuw de
materialiteitsmatrix opgenomen. Deze matrix
is in 2018 niet herzien. De materialiteitsmatrix
geeft inzicht in wat onze stakeholders
belangrijk vinden. Hierover rapporteren wij.
Aangezien wij ons op een concurrentie
gevoelige markt bevinden, kiezen wij er
bewust voor om in dit verslag slechts in
beperkte mate te rapporteren over onze
financiële resultaten en interne structuur.
We besteden relatief veel aandacht aan de
onderwerpen die onze stakeholders als zeer
relevant hebben aangemerkt.

STURING EN BEHEERSING
De afdeling Corporate Affairs is betrokken
bij het bepalen van de inhoud van het
verslag en geeft sturing aan het gehele
rapportageproces en de implementatie van
materiële onderwerpen in en buiten het
bedrijf. Inhoudelijke invulling van het verslag
wordt gedaan op basis van interne en externe
interviews en managementrapportages van
alle bedrijven.

Het gehele directieteam van de VanDrie
Group houdt toezicht op de voornoemde
ontwikkelingen. Jaarlijks worden de materiële
aspecten van het ondernemen besproken in
het directieoverleg. Hierbij wordt ook tot de
goedkeuring van de publicatie van de MVOresultaten besloten.
De data in dit verslag hebben betrekking op
de prestaties en materiële onderwerpen van
de VanDrie Group (bedrijven waarin de Van
Drie Holding B.V. een meerderheidsbelang
heeft) en niet op de prestaties van
leveranciers, klanten, consumenten, etc.
De kwantitatieve gegevens in dit verslag
zijn verzameld uit financiële systemen, het
personeelsmanagementsysteem en Safety
Guard. We hebben niet voor alle informatie
een geautomatiseerd informatiesysteem.
Aan de hand van een gestandaardiseerde
rapportagetemplate verzamelen we op
jaarbasis alle informatie. Waar mogelijk zijn
de gegevens voor dit verslag gemeten. Voor
enkele indicatoren hebben wij schattingen
moeten maken, omdat hiervoor nog geen
betrouwbare gemeten gegevens beschikbaar
waren. De schattingen zijn gebaseerd op
gemeten gegevens. De gegevens worden
intern beoordeeld alvorens deze worden
gerapporteerd. Er zijn geen onzekerheden
en inherente beperkingen geïdentificeerd
als resultaat van metingen, schattingen
of berekeningen van gegevens.
De rapportageperiode loopt van 1 januari
2018 tot en met 31 december 2018.
De publicatiedatum is 28 juni 2019.
Zie voor het assurance rapport en de
beoordeelde gegevens pagina 56 en 57
van het verslag. Accountant Mazars N.V.
heeft een beperkte mate van zekerheid
gegeven over de data die betrekking hebben

op Nederland. Onze ambitie is om deze
datascope voor volgend jaar te verbreden
naar onze dochterbedrijven in België,
Frankrijk, Italië en Duitsland.
Zie voor een overzicht van de GRI-index
en verklarende woordenlijst onze website:
www.vandriegroup.nl/mvo/mvo.
Eventuele wijzigingen in de definities en
meetmethoden ten opzichte van voorgaande
jaren worden in het verslag samen met de
bijbehorende data gerapporteerd.
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VERANTWOORDELIJKHEID
VAN HET BESTUUR

Wij hebben de opdracht gekregen van het
bestuur van de Van Drie Holding (‘hierna
de VanDrie Group’) om de op deze pagina
opgenomen MVO-indicatoren te beoordelen.
Wij geven een beperkte mate van zekerheid
over de geselecteerde MVO-indicatoren
zoals opgenomen in de tabel op deze pagina.

BEOORDELING: BEPERKTE
MATE VAN ZEKERHEID
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Beoordelingswerkzaamheden zijn gericht
op het verkrijgen van een beperkte mate
van zekerheid en omvatten geen diepgaande
werkzaamheden zoals die bij een controle
zouden worden uitgevoerd. Als gevolg
hiervan geeft een beoordelingsopdracht
minder zekerheid dan een controle-opdracht.
Onze beoordelingswerkzaamheden beperken
zich tot de cijfers zoals opgenomen in
de tabel op deze pagina en wij geven
als gevolg hiervan geen zekerheid over
veronderstellingen en haalbaarheid van de
in het verslag opgenomen toekomstgerichte
informatie op MVO-gebied zoals doel
stellingen, verwachtingen en ambities van
de VanDrie Group. Het is onze verant
woordelijkheid om een assurance rapport
te verstrekken over de geselecteerde
MVO-indicatoren.

RAPPORTAGE CRITERIA
De VanDrie Group heeft haar MVO-verslag
opgemaakt op basis van de GRI Standards
Core. De toepassing van de GRI-richtlijnen
vraagt om specifieke werkzaamheden.
Een belangrijk onderdeel is het bepalen
van de materiële onderwerpen en de
reikwijdte van rapportage (‘scope’) voor
het verslag. De VanDrie Group heeft een
materialiteitsanalyse uitgevoerd gebruik
makend van de materialiteitsmatrix,
opgenomen op pagina 28.
Onze beoordeling van de gegevens is beperkt
tot de geselecteerde MVO-indicatoren in de
tabel op deze pagina. In de toelichting bij de
tabel staat een gedetailleerde beschrijving van
de reikwijdte van de in de tabel opgenomen
cijfers. Wij zijn van mening dat de in de
tabel opgenomen gegevens relevant zijn
en geschikt zijn voor onze beoordeling.

Het bestuur van de VanDrie Group is
verantwoordelijk voor het opstellen van
de duurzaamheidsinformatie in het verslag
in overeenstemming met de verslaggevings
criteria van de organisatie, inclusief het
identificeren van de beoogde gebruikers
en het toepasbaar zijn van de gehanteerde
criteria voor de doelstellingen van de
beoogde gebruikers. Het bestuur van de
VanDrie Group is verantwoordelijk voor het
opmaken van het verslag en de tabel op basis
van de Global Reporting Initiative-indicatoren
(GRI-indicatoren). Het bestuur is ook verant
woordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het
opstellen van de duurzaamheidsinformatie
in het verslag mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig
plannen en uitvoeren van een assuranceopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte assurance-informatie verkrijgen
voor de door ons af te geven conclusie.
Deze assurance-opdracht is gericht op
het verkrijgen van een beperkte mate
van zekerheid. De werkzaamheden die
worden verricht bij het verkrijgen van een
beperkte mate van zekerheid zijn gericht
op het vaststellen van de plausibiliteit van
informatie en zijn geringer in diepgang
dan bij een assurance-opdracht gericht
op het verkrijgen van een redelijke mate
van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak
uit het inwinnen van inlichtingen bij
functionarissen van de entiteit en het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking
tot de informatie opgenomen in de
duurzaamheidsinformatie in het verslag.
De mate van zekerheid die wordt verkregen
bij assurance-opdrachten gericht op het
verkrijgen van een beperkte mate van
zekerheid is daarom ook aanzienlijk lager
dan de zekerheid die wordt verkregen
bij assurance-opdrachten gericht op het
verkrijgen van een redelijke mate van
zekerheid. Afwijkingen kunnen ontstaan
als gevolg van fraude of fouten en
zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk
of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn
op de beslissingen die gebruikers op basis
van de duurzaamheidsinformatie in het
verslag nemen. De materialiteit beïnvloedt
de aard, timing en omvang van onze
werkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op
onze conclusie.

WERKZAAMHEDEN
Met betrekking tot de in de tabel opgenomen
geselecteerde MVO-gegevens, hebben wij
onze beoordeling verricht in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder Standaard
3000, “Assuranceopdrachten anders dan
opdrachten tot controle of beoordeling van
historische financiële informatie”.

ONZE BELANGRIJKSTE
BEOORDELINGSWERKZAAMHEDEN VOOR DE
GESELECTEERDE MVOINDICATOREN WAREN:
	Uitvoeren van een omgevings-analyse
en verkrijgen van inzicht in de bedrijfstak,
relevante maatschappelijke trends
en issues, relevante wet- en regelgeving
en karakteristieken van de organisatie;
	Beoordelen van de geschiktheid van de
rapportagecriteria en de consistente
toepassing hiervan, zoals de beoordeling
van de redelijkheid van door het
management gemaakte schattingen;
	Beoordelen van het proces voor de
verzameling van de geselecteerde
MVO-gegevens en de aggregatie van
deze gegevens zoals opgenomen in
de tabel op deze pagina van het
VanDrie Group MVO-jaarverslag 2018;
	Beoordeling op basis van aansluiting
met onderliggende documentatie van
de per bedrijf verzamelde gegevens;
	Uitvoeren van cijferbeoordelingen en
analyse naar de onderlinge samenhang
van gegevens.
Wij zijn van mening dat de door ons
verkregen beoordelingsinformatie voldoende
en geschikt is om een onderbouwing voor
ons oordeel te bieden.

CONCLUSIE

INDICATOR
DATA NEDERLAND

EENHEID

AANTAL MEDEWERKERS

2018

2017

FLUX

Headcount

1.208

1.149

5,1%

VOLTIJD MEDEWERKERS

fte's

1.093

1.050

4,1%

AANDEEL MANNELIJKE
MEDEWERKERS

% van headcounts

84%

84%

0,1%

AANDEEL VROUWELIJKE
MEDEWERKERS

% van headcounts

16%

16%

-0,7%

ZIEKTEVERZUIM

Percentage

6,1%

5,9%

3,6%

ELEKTRICITEITSVERBRUIK

kWh per ton
kalvervoeder (1)

27,3

25

9,2%

kWh per geslacht
kalf (2)

31,3

30,4

2,8%
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WATERVERBRUIK

m3 per ton
kalvervoeder (1)

0,057

0,044

28,1%

m3 per geslacht
kalf (2)

0,601

0,552

8,9%

m3 per ton
kalvervoeder (1)

1,88

1,88

0,1%

m3 per geslacht
kalf (2)

1,15

1,18

-2,4%

DIERDAGDOSERINGEN
ANTIBIOTICA

Afname in %
t.o.v. 2007

58%

58%

-0,4%

AANTAL RECALLS

Aantal

1

1

0%

AANTAL AUDITS

Aantal (3)

182

131

38,9%

GASVERBRUIK

Op grond van de door ons uitgevoerde
beoordelingswerkzaamheden is ons niets
gebleken dat de geselecteerde in de tabel
opgenomen gegevens niet in alle materiële
opzichten zijn gepresenteerd conform
de VanDrie Group-rapportagecriteria.

GEBRUIK VAN DIT ASSURANCE
RAPPORT
Dit assurance-rapport heeft alleen betrekking
op de beoordeling van de prestaties van
de geselecteerde MVO-indicatoren van de
VanDrie Group zoals opgenomen in de tabel
op deze pagina. Dit assurance-rapport is
daarmee beperkt in zijn reikwijdte en geeft
geen assurance over de overall MVO-prestaties
van de VanDrie Group gedurende het jaar.
Drs R.C.H.M. Horsmans RA RV
MAZARS N.V.

(1) Kalvervoederproducenten in Nederland: Tentego, Navobi, Schils, Alpuro
(2) Slachterijen in Nederland: T. Boer & Zn, Ekro, ESA

Amsterdam, 28 juni 2019

P

(3) Interne en externe audits bij kalvervoederproducten en slachterijen in Nederland
Scope: de scoping voor de werkzaamheden voor het MVO-verslag voor de VanDrie Group heeft enkel betrekking op de Nederlandse entiteiten.
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ADRESSEN
NEDERLAND

ITALIË

DUITSLAND

VANDRIE GROUP

OUKRO

VAN DRIE

SOBEVAL

ZOOGAMMA

EUROLAT

Nijverheidsweg 11
Mijdrecht
P.O. Box 159
3640 AD Mijdrecht
the Netherlands
T +31 (0)297 287 872
F +31 (0)297 283 848

Laan van Malkenschoten 90
Apeldoorn
P.O. Box 20274
7302 HG Apeldoorn
the Netherlands
T +31 (0)55 54 921 90
F +31 (0)55 54 281 37
E info@oukro.nl
www.oukro.nl

Nijverheidsweg 13-15
Mijdrecht
P.O. Box 159
3640 AD Mijdrecht
the Netherlands
T +31 (0)297 287 872
F +31 (0)297 283 848
E vandrie@vandrie.nl
www.vandrie.nl

Avenue Louis Lescure
Z.I. Boulazac
24759 Trelissac Cedex
France
T +33 (0)55 30 273 73
F +33 (0)55 30 273 93
E contact@sobeval.com
www.sobeval.com

Strada Borgosatollo 5/a
25016 Ghedi (BS)
Italy
T +39 030 90 344 11
F +39 030 90 344 28
E info@zoogamma.it
www.zoogamma.it

Hommerichterstrasse 25
51789 Lindlar
Germany
T +49 (0)220 796 460
F +49 (0)220 796 462
E info@eurolat.com

TENDRIADE

KALMI ITALIA

BELGIË

Via S. Maria 28
25015 Desenzano (BS)
Italy
T +39 030 91 218 26
F +39 030 91 218 27
E info@kalmiitalia.it
www.kalmiitalia.it

Afdeling Corporate Affairs:
P.O. Box 33
7300 AA Apeldoorn
T +31 (0)55 54 921 52
F +31 (0)55 54 921 56
E contact@vandriegroup.com
www.vandriegroup.com

T. BOER & ZN

P

FRANKRIJK

‘s Gravenweg 114
Nieuwerkerk a/d IJssel
P.O. Box 6
2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel
the Netherlands
T +31 (0)180 395 395
F +31 (0)180 395 350
E boer@boer.com
www.boer.com
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EKRO
Laan van Malkenschoten 100
Apeldoorn
P.O. Box 373
7300 AJ Apeldoorn
the Netherlands
T +31 (0)55 54 921 92
F +31 (0)55 54 921 84
E ekro@ekro.nl
www.ekro.nl

ESA
Saba 9
Apeldoorn
P.O. Box 732
7300 AS Apeldoorn
the Netherlands
T +31 (0)55 54 982 22
F +31 (0)55 54 982 00
E info@esafoods.com
www.esafoods.com

TENTEGO

MELKWEG

Nijverheidsweg 11
Mijdrecht
P.O. Box 84
3640 AB Mijdrecht
the Netherlands
T +31 (0)297 280 700
F +31 (0)297 288 046
E tentego@vandrie.nl
www.tentego.nl

Joh. Bosboomlaan 50
Ede
P.O. Box 486
6710 BL Ede
the Netherlands
T +31 (0)318 695 495
F +31 (0)318 641 651
E trade@melkweg.com
www.melkweg.com

NAVOBI

STICHTING PROMOTIE
KALFSVLEES

Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 5-7
Ermelo
P.O. Box 3050
3850 CB Ermelo
the Netherlands
T +31 (0)577 409 911
F +31 (0)577 409 239
E navobi@navobi.nl
www.navobi.nl

Saba 9
Apeldoorn
P.O. Box 20095
7302 HB Apeldoorn
the Netherlands
T +31 (0)55 53 340 39
E info@kalfsvlees.nl
www.kalfsvlees.nl

SCHILS

ALPURO BREEDING

Dr. Nolenslaan 121
Sittard
P.O. Box 435
6130 AK Sittard
the Netherlands
T +31 (0)46 45 999 00
F +31 (0)46 45 999 99
E info@schils.com
www.schils.com

Elspeterweg 60
Uddel
P.O. Box 1
3888 ZJ Uddel
the Netherlands
T +31 (0)577 40 81 11
F +31 (0)577 40 81 00
E info@alpurobreeding.com
www.alpurobreeding.nl

ALPURO
Elspeterweg 60
Uddel
P.O. Box 84
3640 AB Mijdrecht
the Netherlands
T +31 (0)297 280 700
F +31 (0)297 288 046
E alpuro@alpuro.nl
www.alpuro.nl

22 rue Joliot Curie
ZAC de la Goulgatière
35520 Chateaubourg
France
T +33 (0)29 96 234 62
F +33 (0)29 90 036 56
E tendriade@tendriade.fr
www.tendriade.fr

TENDRIADE
ZI Les Reys de Saulce
26270 Saulce-sur-Rhône
France
T +33 (0)47 56 300 88
F +33 (0)47 56 310 11
E tendriade@tendriade.fr
www.tendriade.fr

VALS
Avenue Louis Lescure
Z.I. Boulazac
24759 Trelissac Cedex
France
T +33 (0)55 30 273 73
F +33 (0)55 30 273 93
E contact@sobeval.com
www.sobeval.com

SCHILS FRANCE
Avenue Louis Lescure
Z.I. Boulazac
24759 Trelissac Cedex
France
T +33 (0)55 30 273 73
F +33 (0)55 30 273 93
E contact@sobeval.com
www.sobeval.com

SERUM ITALIA
Via dei Patrioti 33
25046 Cazzago San Martino (BS)
Italy
T +39 030 72 53 38
F +39 030 72 52 06
E info@serumitalia.it
www.serumitalia.com

VANDRIE BELGIË
Havenstraat 15
3500 Hasselt
Belgium
T +32 (0)11 212 645
F +32 (0)11 229 910
E info@vandriebelgie.be
www.vandriebelgie.be

VAN DRIE KALVERHOUDERIJ
Pontfort 128
2470 Retie
Belgium
T +32 (0)14 377 483
+32 (0)14 377 639
F +32 (0)14 371 794
E info@vandriekalverhouderij.be
www.vandriekalverhouderij.be
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COLOFON
Dit MVO-jaarverslag is een uitgave
van de VanDrie Group.
REALISATIE
Het Portaal, Rotterdam
TEKST
VanDrie Group
FOTOGRAFIE
Ketenfoto's: ©Annemarie Dekker
Vacht op omslag: ©ahavelaar
Portretfoto’s:
Portret Marijke Everts ©Annemarie Dekker (pagina 3)
Portret Sandra Salerno ©Sandra Salerno (pagina 19)
Portret Theo Koster en Daphne Hameeteman ©Annemarie Dekker (pagina 26-27)
Portret Aart Jacobi ©Ministerie van Buitenlandse Zaken (pagina 35)
Portret Rozenn Lefèvre ©Rozenn Lefèvre (pagina 46)
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Medewerkersportretten ©Annemarie Dekker (met uitzondering van
Andrea Zarantonello, Mariëlle Hof en Mickaël Melois):
Iskander van der Meulen, Melkweg
Andrea Zarantonello, Zoogamma
Erwin Kerkhof-Jonkman, Alpuro Breeding
Hans Verkoeijen, Schils B.V.
Bert van Middendorp, Van Drie BV
Marco Versmissen, Van Drie BV
Aniko Kover, Ekro
Desiree Kamperman, T. Boer & zonen
Džordana Šapranauskiene, Ekro
Gábor Yuhász, T. Boer & zonen
Mickaël Melois, Tendriade
Marius Florea, ESA
Yolanda Schotpoort, ESA / Peter’s Farm
Donatas Struckinskas, Oukro
Mariëlle Hof, Labora
DRUKWERK
Weemen B.V.
OPLAGE
1.000 ex.
PUBLICATIEDATUM
Juni 2019
Niets uit deze uitgave mag op enige manier
gekopieerd, vermenigvuldigd of verspreid
worden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de VanDrie Group.
VOOR NADERE INFORMATIE
contact@vandriegroup.com

VanDrie Group Corporate Affairs
P.O. Box 33 • 7300 AA Apeldoorn • Holland • T +31 (0)55 5492152 • F +31 (0)55 5492156
E contact@vandriegroup.com • www.vandriegroup.com

