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voorwoord

VanDrie Group
presenteert..
..sinds 2006 de belangrijkste ontwikkelingen
binnen het bedrijf op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in een
jaarverslag.
Transparantie is hierbij het sleutelwoord. De
VanDrie Group presenteert in dit MVO-verslag
de resultaten van 2012 en de plannen voor
2013 en verder. In dit verslag besteden we speciaal aandacht aan de speerpunten binnen het
MVO-beleid van de VanDrie Group waar we ons
in 2012 voor hard gemaakt hebben: onze organisatie & ambitie, voedselveiligheid, dierenwelzijn
en onze omgeving & milieu. De VanDrie Group
is een financieel gezond Nederlands familiebedrijf. Dit typeert ook de wijze waarop er gehandeld wordt: verantwoordelijkheid nemen en
een lange termijn samenwerking aangaan met
medewerkers, kalverhouders en partners.
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voorwoord

Henny Swinkels
Director Corporate Affairs VanDrie Group

Henny Swinkels, Director Corporate Affairs
VanDrie Group
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Veel tijd wordt geïnvesteerd in het bouwen aan vertrouwen in bestaande en
nieuwe afzetmarkten. In 2012 is bijvoorbeeld hard gewerkt aan het openstellen
van de Japanse markt voor kalfsvlees.
Voor 2013 richten wij ons onder andere
op markttoegang tot India en China en
heropening van de Verenigde Staten.
Ook voor nieuwe markten is voedselveiligheid een uitgangspunt. Niet voor niets
werken wij al jaren met ons geïntegreerde kwaliteitssysteem Safety Guard dat de
voedselveiligheid door de gehele keten
waarborgt.
Onze lange termijn visie is niet alleen gericht op het openen van nieuwe markten.
We kijken bijvoorbeeld steeds naar nieuwe
mogelijkheden om schaarser wordende
grondstoffen te vervangen. Een sprekend
voorbeeld van de zoektocht om alle stromen uit het productieproces te verwaarden is het ‘Mest vol waarden’ project. In
samenwerking met Wageningen UR is er
in 2012 met dit project gestart. ‘Mest vol
waarden’ heeft als doel het huidige mestbeleid over een andere boeg te gooien
en ruimte te bieden aan raffinage van

mest om waardevolle componenten te destilleren. Bijzondere organische verbindingen zoals eiwitten, aminozuren, vetzuren en andere chemical specialities moeten ontsloten worden. Mest moet
een grondstof zijn in de biobased economy waardoor mestoverschotten kunnen worden gesaneerd.
Wij willen er graag een hoogwaardig product met opbrengst van maken, waardoor de zogenaamde
mestoverschotten worden gesaneerd (cradle to cradle). Dit vergt focus, onderzoek en aanpassing
en er is geld voor onderzoek en implementatie nodig, ook van de Europese Unie. Aandacht voor
duurzaamheid vindt ook zijn uitwerking in ons dagelijks productieproces. Bij onze productielocatie
Casalbuttano in Italië wordt meer dan 75% van de energiebehoefte zelf opgewekt. Deze energie
wordt gebruikt om de wei te drogen.
Onze license to produce is vooral afhankelijk van de omgeving waarbinnen wij actief zijn.
De VanDrie Group staat niet op zichzelf. Zo is bijvoorbeeld de relatie met onze medewerkers zeer
belangrijk. We zijn trots dat we met een gemiddeld aantal dienstjaren van 13,1 aanzienlijk boven
het nationaal gemiddelde uitkomen. Tevens investeren we samen met kalverhouders veel in de
relatie met lokale partners in de keten.
Bewust zijn van de wereld om ons heen, dat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
voor de VanDrie Group. We weten waar onze verantwoordelijkheden liggen en nemen die ook ten
volle: of het nu om onze werknemers, de consument, het kalf of het milieu gaat. Gedreven door onze
intrinsieke motivatie en onze ambitie om toonaangevend te zijn, zetten we nu een volgende stap in
ons MVO-beleid. We adopteren het principe ‘creating shared value’: duurzame oplossingen vinden
voor MVO-dilemma’s en vraagstukken door het versterken van onze ketenrelaties van toeleveranciers en afnemers. Wij zijn ervan overtuigd dat de oplossingen die gevonden worden in de gedeelde
verantwoordelijkheid met andere ketenpartners, krachtige en duurzame antwoorden vormen op de
maatschappelijke vraagstukken waar we gezamenlijk voor staan.
Graag laten wij u zien wat wij in 2012 hebben gedaan. U kunt uw vragen over of opmerkingen op
dit MVO-verslag sturen naar info@vandriegroup.com

7

onze organisatie
& ambitie

VanDrie Group
De VanDrie Group is wereldmarktleider in kalfsvlees.
De groep omvat 23 bedrijven die gespecialiseerd zijn
in de handel, productie of verwerking van kalfsvlees,
kalvermelkpoeders, muesli, kalfsvellen en de handel
en productie van zuivelgrondstoffen. Van cruciaal
belang is onze nauwe samenwerking met de melkveehouderij voor wie circa 75 procent van de kalveren
feitelijk een nevenstroom zijn. De VanDrie Group
heeft zich gespecialiseerd in het vrijwel volledig
verwaarden van de kalveren en andere nevenstromen
uit de melkveehouderij en de zuivelindustrie.
Met een jaaromzet van circa twee miljard euro zijn
wij het grootste particuliere concern in de agrarische
sector in Nederland. Ongeveer 95 procent van onze
productie is bestemd voor het buitenland; wij exporteren naar meer dan zestig landen en elk jaar neemt
dat aantal weer toe. Ons marktaandeel binnen Europa
is circa 28 procent, met Italië, Frankrijk en Duitsland
als grootste afnemers.
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onze organisatie
& ambitie

Oprichter
Jan van Drie Sr.
Managing Directors VanDrie Group
René van Drie
Jan van Drie Jr.
Herman van Drie
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De VanDrie Group is een Nederlands familiebedrijf. Dat draagt onze onderneming uit in de wijze waarop wij omgaan
met elkaar, met mens & dier en met de
maatschappij. Hierbij is respect de basis
binnen ons familiebedrijf. Onze medewerkers begeleiden met zorg de kalverhouders met wie wij samenwerken. De
kalveren krijgen op het gebied van gezondheid en welzijn de aandacht die zij
verdienen. En wij houden de voederproductie in eigen hand zodat wij de kwaliteit zelf kunnen bewaken. Er zijn circa
260.000 familiebedrijven in Nederland.
Familiebedrijven
vertegenwoordigen
53% van het bruto binnenlands product
en zijn verantwoordelijk voor 49% van
de werkgelegenheid.*

kalf om te verwaarden. Nu vormt de groep, die wordt geleid door drie zonen van oprichter
Jan van Drie, met meer dan twintig bedrijven de grootste kalfsvleesintegratie in de wereld.
Wij streven niet naar winstmaximalisatie en gewin op de korte termijn maar naar rentmeester
schap en vermogensopbouw voor de volgende generaties. Belangrijk doel van onze lange
termijn investeringen is het bouwen aan vertrouwen in zowel bestaande als nieuwe afzet
landen. Ook staat langdurige samenwerking met partners binnen en buiten onze keten
centraal in onze bedrijfsvoering.
Als agro- en foodbedrijf staat de VanDrie Group met plaats 9 hoog genoteerd in de “Familiebedrijven top 100” van weekblad Elsevier. Familiebedrijven blijken sinds 2008 door de bank
genomen crisisbestendiger dan bijvoorbeeld beursgenoteerde ondernemingen. De lijst laat
zien dat familiebedrijven van eminent belang zijn voor de Nederlandse economie. Het familie
bedrijf dat de ruggengraat van de Nederlandse economie vormt, blijkt ook in tijden van economische teruggang een stabiele werkgever en een betrouwbare relatie.
* ING Economisch Bureau, ‘Strategie en kansen in het familiebedrijf’, april 2013 en onderzoek van Nyenrode Business Universiteit 2010

U kunt meer informatie vinden over de organisatiestructuur van de VanDrie Group en de kalfsvleesketen in bijlage 1.

Familiebedrijven staan bekend om traditionele waarden, zoals lange termijn
strategie, sterke financiële basis, klantloyaliteit, innovatievermogen en een
duidelijke focus op duurzaamheid. De
VanDrie Group is zo’n typisch familiebedrijf. Begin jaren ‘60 van de vorige eeuw
kocht Jan van Drie zijn eerste nuchtere
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onze organisatie
& ambitie
Feiten en cijfers

Voorbeeldfunctie

Holding bestuur

Onze mensen:
± 1.700 medewerkers
± 1.500 kalverhouders

Directieoverleg

Onze producten:
± 1,4 miljoen kalveren
± 500.000 ton kalvermelkpoeder
± 125.000 ton muesli
±2
 50.000 ton handel in zuivelgrondstoffen
± 1,3 miljoen kalfsvellen

Omdat wij wereldmarktleider zijn, hebben wij een voorbeeldfunctie en wij nemen onze verantwoordelijkheid graag. Wij investeren een belangrijk deel van de opbrengsten weer in de groep. Zodat wij
ons als bedrijf verder ontwikkelen en door kunnen groeien terwijl wij ondertussen de belasting op
het milieu omlaag brengen. Met als resultaat dat er sprake is van gereduceerd gebruik van geneesmiddelen bij onze dieren, kalveren de beste voeding krijgen en de gehele levenscyclus een beter
leven hebben. Zo kunnen consumenten ervan op aan dat ze met ons kalfsvlees veilig en lekker vlees
op hun bord krijgen.

Organisatiestructuur

Werkmaatschappijen

Kalfsvleesdistributie

14%
16%

Onze resultaten:
• Omzet over 2011: ± 2 miljard euro
• Netto winst over 2011: 56,5 miljoen euro
• Export:  95% naar meer dan 60 landen

34%

5%
14%
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Onze afnemers:
Horeca (groothandel), detailhandel,
supermarkten, slagerijen, hotels,
restaurants, catering, foodservice en
institutionele markt

22%

Italië

Frankrijk

rest Europa

Duitsland

Nederland

buiten EU

“De VanDrie Group is een Nederlands familiebedrijf dat zich voor laat
staan op kwalitatief hoogstaande en veilige producten. Respect voor
mens, dier en omgeving dragen wij hoog in het vaandel. En wij hebben oog voor wat wij de komende generaties nalaten. Dit is terug te
vinden in ons logo, dat gevormd wordt door een hand en een kalf die
het respect voor mens en dier uitdrukken.”

Onze concepten:
VanDrie Controlled Quality Veal,
Peter’s Farm, Vitender, Friander
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Visie en ambitie
VanDrie Group hanteert een MVO-beleid waarbij vroegtijdig
relevante kwesties worden gesignaleerd en doorlopend duurzame oplossingen worden gezocht voor de uitdagingen in de
sector. Wij maken ons sterk om de gehele keten te verduur
zamen en proberen stappen te zetten in iedere schakel van
de keten. Relevante stakeholders erkennen onze aantoonbare
resultaten, onder andere op het vlak van dierenwelzijn, huisvesting, mestverwerking, kwaliteitsborging en nieuwe marktconcepten. Afgelopen jaar was de VanDrie Group voor het tweede
achtereenvolgende jaar het hoogst genoteerde familiebedrijf
uit de agribusiness in de Transparantiebenchmark van het
Ministerie van Economische Zaken (destijds EL&I).
Gedreven door onze intrinsieke motivatie en onze ambitie
om toonaangevend te zijn, zetten wij nu een volgende stap
in ons MVO-beleid. Wij willen door middel van het principe
‘creating shared value’ duurzame oplossingen vinden voor
MVO-dilemma’s en -vraagstukken door het versterken van
onze ketenrelaties met toeleveranciers en afnemers. Wij zijn
ervan overtuigd dat de oplossingen die gevonden worden in
de gedeelde verantwoordelijkheid met andere ketenpartners,
krachtige en duurzame antwoorden vormen op de maatschappelijke vraagstukken waar wij gezamenlijk voor staan.

Meer informatie over de MVO-visie van de VanDrie Group is te
vinden in bijlage 2.
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strategie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verankerd
in de bedrijfsvoering van de VanDrie Group. Om vooruit te
lopen op de maatschappelijke ontwikkelingen kent onze
MVO-strategie voor de komende vier jaar een aantal duidelijke
prioriteiten, die nauw samenhangen met de economische,
ecologische en sociale ontwikkelingen:
•
•
•
•
•
•

•
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 en hechte samenwerking met andere spelers en partners
E
in de keten, zoals de melkveehouderij en de zuivelsector;
Relaties uitbouwen met diergezondheids- en welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke instellingen;
Dierenwelzijn verder verbeteren;
Gebruik antibiotica in kalverhouderij verder reduceren
door een ketengestuurde aanpak;
Grondstoffen efficiënter inzetten en rest- en bijproducten
optimaal inzetten;
Onderzoek naar nieuwe kwalitatieve bronnen van eiwitten en vetten voor diervoeding die niet concurreren met
consumptiedoeleinden voor mensen;
Bijdragen aan de voeding van negen miljard mensen in
2050 door niet alleen kalfsvlees te leveren maar ook onze
kennis en kunde te delen.
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mvo - model
Om weer te geven welke zaken de speerpunten van ons MVO-beleid vormen en om inzichtelijk te maken hoe wij met de MVO-thema’s
omgaan en welke vorderingen wij daarbij
maken, hebben we een model ontwikkeld.
Bovenaan in dit model staat onze bedrijfs
filosofie, verwoord in ‘onze organisatie &
ambitie’. Door middel van ‘onze mensen’,
‘onze werkwijze’ en ‘onze samenwerkingen’
geven wij inhoud en sturing aan ons MVO-
beleid. Het maatschappelijk verantwoordelijk
heidsbesef van de VanDrie Group is gegrondvest op drie pijlers:
•
•
•

Voedselveiligheid
Dierenwelzijn  
Omgeving & Milieu

Binnen elke pijler signaleren we twee relevante MVO-thema’s.
Voor Voedselveiligheid zijn dat:
• Betrouwbare voeding
• Verantwoorde voeding
Voor Dierenwelzijn zijn dat:
• Diergezondheid
• Goede leefomgeving
Voor Omgeving & Milieu zijn dat:
• Gesloten kringloop
• Reductie milieubelasting
Over deze onderwerpen leggen wij, onder
andere met dit jaarverslag, rekenschap af.
Op onze website is dit model uitgewerkt te
vinden onder MVO. Hierin beschrijven we de
dilemma’s, de doelstelling die we nastreven,
onze aanpak op dit thema, planning en met
wie we hieraan samenwerken. De inhoud
van elk thema in dit schema wordt minimaal
eenmaal per jaar vernieuwd.
Meer informatie over het MVO-beleid van
VanDrie Group en het model is te vinden op:
de website en bijlage 3.
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Onze organisatie & onze ambitie

Onze mensen

Onze werkwijze

Onze samenwerking

Voedselveiligheid

Dierenwelzijn

Omgeving & Milieu

Betrouwbare voeding

Diergezondheid

Gesloten kringloop

Verantwoorde voeding

Goede leefomgeving

Reductie milieubelasting

19

Ons Bedrijf: MVO in
organisatie en ambitie
Als familiebedrijf en als wereldmarktleider hebben wij de
ambitie om voorop te lopen als het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen in onze sector. Het nemen van verantwoordelijkheid begint altijd in eigen huis. De directie draagt
verantwoordelijkheid voor het gehele MVO-beleid. Elk
bedrijfsonderdeel heeft hierin zijn eigen doelstellingen en
verantwoordelijkheden.
Waar het onze mensen betreft, streven wij naar gezonde medewerkers op een veilige werkplaats met ruime mogelijkheden tot
persoonlijke ontwikkeling.
Om de kwaliteit en veiligheid van onze producten te waarbogen, hanteren wij door de hele keten van ons bedrijf een
werkwijze die te allen tijde controleerbaar is en waarbij kwaliteit en veiligheid voorop staan. De VanDrie Group hanteert
een uniek systeem dat de hele integrale keten bewaakt:
Safety Guard identificeert, controleert en registreert elk kalf
tijdens het gehele ketenproces via het individuele identificatie
nummer.
Daarnaast betekent verantwoording nemen voor ons in contact staan met de buitenwereld, kennis uitdragen aan onze
relaties en samenwerken in de keten.
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onze organisatie
& ambitie
Feiten en cijfers
Resultaten 2012:
• Jaar van de veiligheid bij Schils en Eurolat
met aanpassingen in de gebouwen en
voorlichtingsactiviteiten die de veiligheid
op de kaart hebben gezet;
• Continue aandacht voor opleidingen:
eigen opleiding bij VanDrie Group,
114 certificaten uitgereikt voor diverse
cursussen bij Ekro;
• Daling van ziekteverzuim tot 5,4%;
• Continuering van preventief medisch
onderzoek bij onze medewerkers.
Ambitie 2013:
• Continue aandacht voor talentontwikkeling
van onze medewerkers;
• Laag ziekteverzuim vasthouden;
• Voortdurende aandacht voor veiligheidsen gezondheidsbevorderende maatregelen
en het meetbaar maken van de effecten
hiervan.
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De veiligheid op de werkvloer staat voorop bij alles wat wij doen. Een voorbeeld
daarvan is het ‘Jaar van de Veiligheid’ dat
onze bedrijven Schils en Eurolat net achter
de rug hebben. Tijdens dit themajaar zijn
initiatieven genomen om de veiligheid
van de werknemers te verhogen. Er zijn
aanpassingen gedaan aan de gebouwen
en via voorlichtingsactiviteiten zijn medewerkers gewezen op veilig handelen.
Waar mogelijk stimuleren wij daarnaast
onze medewerkers om aan hun fysieke
en mentale gezondheid te werken. Zo
kennen wij bijvoorbeeld een fietsplan en
het ’Fit in je Vel’-programma waarmee
medewerkers aan hun conditie kunnen
werken. Ook stimuleert de VanDrie Group
persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Wij bieden bijscholingscursussen, trainingen en een eigen opleidingstraject bij
VanDrie Group. In 2012 kregen de BHV/
EHBO medewerkers training ´Operationele instructie op de werkvloer´(in totaal 30
manuren). Negentig productiemedewerkers namen bij Ekro deel aan de HACCP–

Gerda en Henk Kruithof, VanDrie Group kalverhouders

Johan Noltes, voorzitter College van bestuur SVO.

training van SVO vakopleiding food, waarin zaken als voedselveiligheid, (persoonlijke) hygiëne en
etikettering zijn opgenomen. Meer info over ons opleidingsaanbod in bijlage 4.
Een ander initiatief is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) waaraan onze medewerkers elke
vier jaar kunnen meedoen. Hierbij geeft het onderdeel de ‘fittest’ een goed beeld van de fysieke en
mentale gezondheid van elke werknemer.
De gemiddelde leeftijd van de werknemers bij VanDrie Group is 42,9 jaar.
Het zo laag mogelijk houden van het ziekteverzuim is voor het bedrijf zowel sociaal als economisch
van belang. Wij zijn dan ook blij dat het ziekteverzuim is teruggebracht van 6,7 procent in 2011 naar
5,4 procent in 2012. Terwijl wij als producent van voedingsmiddelen te maken hebben met strenge
regels waardoor werknemers eerder gevraagd wordt thuis te blijven om het risico van besmetting te
minimaliseren.
Voor tabellen, cijfers en nadere gegevens over ons personeelsbeleid zie bijlage 5.

onze mensen
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onze organisatie
& ambitie
Feiten en cijfers
Resultaten 2012:
• Optimalisatie ISO 22000 en ISO 14001.
Ambitie 2013:
• Doorontwikkeling van Safety Guard in
samenwerking met SKV/IKB waardoor
de SKV-controleurs minder steekproeven
hoeven te nemen;
• Kwantificeren van Safety Guard doel
stellingen.

De VanDrie Group heeft de keten in eigen hand. Op die manier kunnen wij de
kwaliteit, veiligheid en traceerbaarheid
van onze producten garanderen.
Met Safety Guard hebben wij een kwaliteitsprogramma in huis dat de keten bewaakt: van de opvang van de nuchtere
kalveren tot en met de afzet van het
kalfsvlees. De ketenaanpak wordt consequent doorgevoerd met als doel optimale
efficiëntie in de hele keten én informatieuitwisseling.
Safety Guard gaat uit van nationale en
internationale regelgeving en houdt rekening met de wensen van afnemers en
consumenten. Als toeleveranciers niet
aan de voorwaarden van Safety Guard
voldoen, helpen wij hen hierin. Indien
vervolgens vooruitgang uitblijft, wordt
de samenwerking stopgezet.
Vanwege de garanties die wij kunnen
geven over de kwaliteit en voedselveiligheid van onze producten op basis van ons
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kwaliteitssysteem Safety Guard, zien wij mogelijkheden om de komende jaren in meer landen
afspraken te maken over markttoegang voor Nederlands kalfsvlees. De basis van Safety Guard
wordt gevormd door de richtlijnen van ISO 22000 en ISO 14001. Wij kunnen de voedselveiligheid garanderen omdat wij doorlopend de afzonderlijke kwaliteitssystemen naast elkaar leggen,
vergelijken en optimaliseren. Meer informatie over Safety Guard in bijlage 6.
Zie ook: www.vandriegroup.nl/garanties/safety-guard/
VealVision maakt volledige tracking & tracing mogelijk van al het kalfsvlees dat door ons is geleverd. Via het oormerk (Identificatie & Registratienummer) is de volledige geschiedenis van elk
individueel kalf te achterhalen: waar het vandaan komt, waar het is geweest, gegevens over de
gezondheid, welke voeding en medicijnen het dier heeft gehad, waar en wanneer het is geslacht.
Omdat de traceerbaarheid binnen ons systeem volledig sluitend is, voldoen wij ruimschoots aan de
eisen van de General Food Law; de strengste regelgeving binnen Europa als het gaat om voedselveiligheid.

onze werkwijze
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onze organisatie
& ambitie
Feiten en cijfers
Resultaten 2012:
• Stappen gezet om controles door SKV
efficiënter in te richten;
• Participatie in de uitvoeringsagenda
Duurzame Veehouderij;
• Diverse onderzoeksproeven geïnitieerd of
ondersteund op vlak van dierenwelzijn;
Ambitie 2013:
• Intensivering van contacten met
stakeholders;
• Continuering van sectorbrede
onderzoeksproeven;
• Opnieuw ondersteuning goede doelen.

Van van der Weg, Directeur SKV.
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De VanDrie Group vindt goede samenwerking met leveranciers en afnemers
en met maatschappelijke organisaties
en instellingen van cruciaal belang. Wij
werken samen met relevante stakeholders aan controleerbare en transparante kwaliteitssystemen voor alle bedrijfs
activiteiten.
Zo is de groep lid van de Centrale Orga
nisatie Vleessector (COV) en van de
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Laatstgenoemde is een
onafhankelijke stichting die in 1990 is
opgericht vanuit de sector met als doel
de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen dat
kalfsvlees geproduceerd wordt zonder
gebruik van groeibevorderende middelen. SKV heeft het recht om te allen tijde bij de leden monsternames en visuele
controles onder kalveren uit te voeren.
Hiermee tonen kalverhouders hun afnemers aan dat zij op een verantwoorde
wijze kalfsvlees produceren.
De VanDrie Group is deelnemer aan de
Uitvoeringsagenda Duurzame Veehoude-

rij. Een van de zes punten uit deze agenda waar
wij de komende jaren resultaat mee willen boeken, is systeeminnovatie. Wij willen continu investeren in onderzoek en innoveren binnen de
sector met het oog op:
• Het bevorderen van diergezondheid en verbeteren van dierenwelzijn;
• Managementondersteuning geven aan kalverhouders;
• Aanwenden van nieuwe grondstoffen voor
diervoeding;
• Voedselveiligheid;
• Productkwaliteit;
• Milieubelasting.
Binnen onze onderneming houdt een denktank
zich bezig met mogelijkheden voor innovatie in
diervoer- en managementsaanpassingen en houden zeven medewerkers van de VanDrie Group
zich bezig met het uitvoeren en uitzetten van
onderzoeken.
Buiten de sector werken wij samen met partijen als Wageningen UR en met organisaties voor
diergezondheid en dierenwelzijn. De VanDrie
Group ziet het ook als een MVO-taak om internationaal verantwoord te opereren. Wij houden rekening met de verschillende levensover-

tuigingen en religies in de wereld, bijvoorbeeld
door het verdoofd slachten en niet op zondag
te werken. Wij zien het als een opdracht om
onze kennis en kunde te delen met onze relaties en internationale relaties te bevorderen.
Een overzicht van de partners en stakeholders
waarmee de VanDrie Group samenwerkt, is te
vinden in bijlage 7.
Bovendien zien wij het ondersteunen van goede doelen als onze verantwoordelijkheid. Wij
ondersteunen onder meer de Stichting Kinderen en Kansen (voor kinderen met Sanfilippo
Syndroom, een dodelijke stofwisselingsziekte)
en het initiatief Alpe D’HuZes. In 2012 heeft
de VanDrie Group een relatiegeschenk laten
maken bij Abrona. Abrona is een christelijke
organisatie, gespecialiseerd in dienstverlening
aan mensen met een verstandelijke beperking.
Ook in 2013 zullen wij deze lijn zeker continueren.

samenwerken
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Voedselveiligheid

Onze eerste verantwoordelijkheid als kalfsvleesproducent is dat er betrouwbare, verantwoorde voedingsproducten op de markt worden
gebracht. Het houden en slachten van dieren,
en het bereiden, verpakken, etiketteren en
transporteren van producten is aan regels gebonden. De VanDrie Group werkt volgens de
hoogste standaarden en wordt gecontroleerd
door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Veiligheid en kwaliteit gaan dan
ook voor alles en wij streven ernaar die voor
honderd procent te garanderen.
Dat kunnen wij via ons eigen kwaliteitssysteem
Safety Guard. De VanDrie Group is hier vanaf
de allereerste schakel in de keten mee bezig: de
gezondheid van het dier, de veiligheid van de
diervoeders, hoe eventuele ziektes bij de kalveren voorkomen of behandeld kunnen worden,
etc. zodat wij aan het einde van de keten veilig
en kwalitatief hoogwaardig kalfsvlees aan onze
afnemers kunnen leveren.
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Vermindering in antibioticagebruik (in %)

Voedselveiligheid

Overzicht met dierdagdoseringen
antibiotica.
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Het produceren van veilig voedsel
is in hoofdletters geschreven bij de
VanDrie Group. Door het optimaal uitvoeren van een aantal maatregelen bereiken
wij maximale voedselveiligheid:
• O
 ns tracking & tracing systeem garandeert de tracering van kalveren en gebruikte voeders en grondstoffen;
• We maken uitsluitend gebruik van veilige
voeders, dat wil zeggen uit eigen GMP+
gecertificeerde productiebedrijven;
• We werken alleen samen met kalverhouders die gecertificeerd deelnemer
zijn van IKB www.ikbkalveren.nl;
• We leveren geen kalveren af aan de
slachterijen in de medicijnenwachttijd;
• We hebben een restrictief beleid ten
aanzien van antibiotica en doen diverse
proeven om de vitaliteit van de kalveren
te vergroten.
Op allerlei manieren werkt VanDrie Group
aan de gezondheid van de kalveren.
Dit doen wij omdat wij de gezondheid
en het welzijn van de dieren belangrijk
vinden en omdat wij veilig voedsel willen produceren. Onze meeste aandacht
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gaat uit naar het beperken van antibioticagebruik, het verkleinen van het risico op dierziekten
en het onderzoeken van optimale maatregelen om voedselveiligheid te kunnen garanderen.
Reductie antibioticagebruik
Het gebruik van antibiotica binnen en buiten de veehouderij ligt flink onder de loep. De
VanDrie Group is voorloper in de aanpak van dit probleem. Dankzij de inspanningen van onze
medewerkers, kalverhouders en dierenartsen hebben wij samen in een periode van vijf jaar tijd
een vermindering in antibioticagebruik gerealiseerd van vijftig procent. Op tal van terreinen
zijn wij actief om de weerstand van de nuchtere kalveren te verhogen en ziektes te voorkomen. Zo zijn er 43 kalverhouders die sinds 2010 of eerder met homeopathische middelen werken ter ondersteuning van het verminderen van antibioticagebruik. Dit is onbekend terrein
voor de sector en deze behandeling wordt door onszelf ontwikkeld.

Betrouwbare voeding
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Voedselveiligheid

De onderzoeken van 2012 laten voor
het eerst op grote schaal positieve resultaten zien. Voordat kalverhouderijen
met homeopathie begonnen, kenden zij
een antibioticagebruik dat gemiddeld
vier procent hoger lag dan bij andere
VanDrie bedrijven. In 2012 scoorden
deze ‘homeopathiebedrijven’ juist tien
procent lager op antibioticagebruik terwijl de gemiddelde productiegetallen
allemaal gelijk of zelfs beter waren dan
bij vergelijkbare bedrijven waar geen
homeopathie werd toegepast.
Bacterieculturen vormen een ander middel dat wordt ingezet om het immuunsysteem van de kalveren te versterken.
Op 20 bedrijven wordt wekelijks door
de kalverhouder gesproeid met bacterieculturen zodat goede bacteriën de
plek innemen van slechte, ziekteverwekkende bacteriën. Wij doen dit project samen met de firma NobleBio en

met LTO. Het project kent drie rondes en het laatste koppel wordt pas eind 2013 afgeleverd.
De resultaten worden in 2014 bekend gemaakt.
In samenwerking met de afdeling Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht werken 48
kalverhouders, waaronder 36 bedrijven waar onze kalveren worden gehouden, mee aan een
sectoraal onderzoek dat erop is gericht nieuwe protocollen ter vermindering van MRSA en
resistentieontwikkeling te ontwikkelen. Bekeken wordt of door het hanteren van andere
regels en afspraken ziektes voorkomen kunnen worden. In combinatie met het reinigen en
ontsmetten van bedrijven voor de komst van nuchtere kalveren, zou dit kunnen leiden tot minder MRSA-infecties en minder kans op resistentie tegen antibiotica. De eerste resultaten van dit
onderzoek worden verwacht in 2013.
Bij 80 kalverhouderijen, waaronder 60 bedrijven uit de VanDrie Group, wordt sectoraal en
samen met 2 farmaceutische bedrijven vaccinatie-onderzoek gedaan. Twee vaccins tegen
longaandoeningen worden getest met als doel het aantal dagdoseringen antibiotica te verkleinen. De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting in 2013 bekend.
Voorkomen insleep van ziektes
Het is belangrijk dat de insleep, het binnenbrengen van een ziekte ergens in de keten, wordt
voorkomen daar waar dat kan. Jonge kalveren zijn gevoelig voor het oplopen van ziekten. Kalverdiarree kan bijvoorbeeld leiden tot beschadiging van het darmkanaal, waardoor andere infecties
makkelijk kunnen aanslaan. Ziektepreventie is daarom cruciaal, zeker in de eerste weken na
de geboorte.

Betrouwbare voeding
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Voedselveiligheid
Feiten en cijfers
Resultaten 2012:
• 50% reductie van dierdagdoseringen
antibiotica (2007-2012);
• Positieve resultaten in homeopathie
proeven;
• Deelname aan sectorale onderzoeken
naar nut van toediening van
bacterieculturen, inzet van MRSA
protocollen en vaccinatie-onderzoek.
Ambitie 2013:
• Verdere verlaging van antibioticagebruik;
• Continuering van bovengenoemde
onderzoeken en implementeren van de
aanbevelingen die uit de onderzoeken
naar voren komen.

Joop Atsma, voorzitter bestuur Productschap Vee en Vlees
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Voor de VanDrie Group, en de kalfsvleessector in het algemeen, is het minimaliseren van risico’s een essentieel onderdeel
van het beleid. Goede huisvesting, verzorging en voeding dragen in belangrijke mate bij aan een gezonde kalveropfok. Dat begint al bij de melkveehouderij
waar het kalf wordt geboren en minimaal
twee weken verblijft. De VanDrie Group
heeft de ambitie om dit samen met de
melkveesector op te pakken omdat een
goede gezondheid van het kalf van gemeenschappelijk belang is.
De VanDrie Group is deelnemer aan het
Garantiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren (GTSKV), waarmee op elk moment
van een internationaal transport te importeren SKV-kalveren zijn te traceren. Dit is
belangrijk mocht er bijvoorbeeld een uitbraak zijn van een dierziekte. Wij streven
er bovendien naar om uitsluitend samen te
werken met handelaren en transporteurs
die het certificaat hebben van Quality
System Livestock Logistics (QLL). Dit is
een Nederlandse kwaliteitsregeling die
naast wettelijk geldende eisen ook boven
wettelijke zaken regelt. Doel van de

regeling is dierenwelzijn te bevorderen en verspreiding van ziektes via transport of verzameling te voorkomen.
Grondstoffen
Grondstoffen worden door de VanDrie Group
uitsluitend betrokken van gecontroleerde producenten/leveranciers. Bij de inname worden
de grondstoffen gemonitord met het oog op
de productie van kalvermelk en muesli.

Producenten dienen garanties te kunnen geven
over hoe hun product tot stand komt. Leveranciers dienen voor elke grondstof specificaties af
te geven. Wij letten daarbij met name op voedselveiligheid en benutting (opname, vertering
en absorptie door het kalf van alle grondstoffen/voeding). Pas als de VanDrie Group
het productieproces en de grondstoffen heeft
goedgekeurd, mogen ze worden geleverd.

Betrouwbare voeding
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Voedselveiligheid
Feiten en cijfers
Resultaten 2012:
• Toepassing van het ‘vinkje’ op consumentenverpakkingen;
• Opzet van en deelname aan het project
‘Cater with Care’ om ondervoeding bij
ouderen tegen te gaan;
• Voorlichting via Stichting Promotie
Kalfsvlees.
Ambitie 2013:
• Verdere ontwikkeling en intensivering
van voorlichtingsactiviteiten via ‘vinkje’,
‘Cater with Care’ en via Stichting Promotie Kalfsvlees.

Bert Roetert, Voorzitter Centraal Bureau Levensmiddelen
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Verantwoorde voeding
Kalfsvlees past in een gezond voedingspatroon. Wij zijn aangesloten bij de
stichting ‘Ik Kies Bewust’. Waar voorheen het ‘Ik Kies Bewust’-logo op de
verpakking stond, liggen kalfsvleesproducten nu in het supermarktschap met
het bekende ‘vinkje’-logo op de verpakkingen. Dit logo voor voedselkeuze (het
‘vinkje’) is het enige dat is toegelaten
in Nederland door zowel de nationale
overheid als de Europese Commissie.
Wij hebben onze krachten gebundeld
met die van andere bedrijven uit de
voedingsindustrie en met zorg- en kennisinstellingen in ‘Cater with Care’. Dit
project ontwikkelt van 2012 tot 2015
een gevarieerd aanbod van smakelijk
en verrijkt eten voor ouderen met (een
risico op) ondervoeding. De samenwerkende partijen in dit project hopen zo
ieder hun steentje bij te dragen in de
preventie en behandeling van ondervoeding van ouderen.

Via de Stichting Promotie Kalfsvlees geven wij voorlichting aan consumenten over de kalfsvleessector, het dierenwelzijn van kalveren en de kwaliteit van kalfsvlees. De Stichting geeft
ook bereidingstips, recepten en voorlichting over de etikettering op de producten. Meer informatie is te vinden op www.kalfsvlees.nl
De VanDrie Group levert haar afnemers informatie om kalfsvlees te vermarkten als een veilig
product dat in een gezond dieet past. Klanten kunnen altijd bij ons terecht met opmerkingen
of eventuele klachten. Wij hebben een geïntegreerd klachtensysteem.

verantwoorde voeding
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dierenwelzijn
Dierenwelzijn is een wezenlijk onderdeel van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en
een uitgesproken ambitie voor de VanDrie Group.
Voor onze onderneming betekent dit dat wij alles in het werk stellen om de kalveren gezond
te laten opgroeien en de dieren een zo prettig
mogelijk leven te geven.

Diergezondheid:
van aankoop
tot slacht
Het is voor onze groep van groot belang om goed
samen te werken met de melkvee- en kalverhouderij. De VanDrie Group verwaardt de kalveren
die men niet inzet in de melkveesector en koopt
daarnaast kalveren aan van melkveebedrijven
uit Noordoost-Europa. Het is heel belangrijk dat
deze kalveren een goede start maken. Een gezond kalf is in het gemeenschappelijk belang
van de VanDrie Group en de melkveesector.
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dierenwelzijn
Feiten en cijfers
Resultaten 2012:
• Initiatief tot en deelname aan probiotica
proeven;
• Verhoging van percentage ruwvoeder
door muesli standaard in menu van kalf
op te nemen.
Ambitie 2013:
• Verdere uitrol van programma
Welzijnsmonitor Vleeskalveren;
• Continuering van probiotica proeven en
implementeren van de aanbevelingen.

Wij kopen uitsluitend vitale kalveren
aan: dieren die sterk en gezond zijn,
voldoende antistoffen hebben en twee
weken na de geboorte minimaal 36 kg
wegen. Om te kunnen garanderen dat
al onze kalveren die bij de kalverhouderijen binnenkomen aan deze eisen
voldoen, streven we naar een verdere
intensivering van de samenwerking met
de melkveehouderij. Daarmee kunnen
we ieder vanuit onze specifieke kennis
bijdragen aan verbetering van de vitaliteit van de kalveren.
Vanaf de aankoop tot aan de slacht
wordt tijdens de gehele keten de gezondheid van de kalveren goed in de
gaten gehouden. Wij zorgen er doorlopend voor dat de kalveren een goed
gewicht en een goede hemoglobineverhouding hebben. Ons beleid is erop gericht een te laag hemoglobinegehalte,
wat bij kalveren kan leiden tot gezondheidsproblemen door bloedarmoede, te
laten stijgen tot de ideale waarde van 6
millimol per liter.

Prof. dr. Ludo Hellebrekers, voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
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Ook de gezondheid van de darmen van jonge kalveren is van groot belang. Daarom zijn wij gestart met proeven met probiotica, levende microbiologische voedingssupplementen, in plaats
van antibiotica.
De VanDrie Group loopt voorop in het terugdringen van antibioticagebruik. De publieke discussie over de inzet van antibiotica in de veehouderij en de zorgwekkende ontwikkeling rond
resistentie tegen deze medicijnen, hebben dit onderwerp vijf jaar geleden torenhoog op de
agenda gezet. In die zeven jaar is er in samenwerking met deskundigen en kalverhouders inmiddels al een reductie van 50 procent bereikt bij de VanDrie Group. Wij streven ernaar het
gebruik nog verder omlaag te brengen door onder andere de inzet van homeopathie, vaccinatieprogramma’s, bacterieculturen, praktische maatregelen en andere alternatieven.
Wat voeding betreft zijn wij het percentage ruwvoeder aan het verhogen door meer muesli
aan de kalveren te voeren. Al in 2009 heeft de VanDrie Group een overeenkomst gesloten met
de Dierenbescherming waarin is afgesproken dat we kalveren minimaal twee keer zoveel ruwvoeder geven als wettelijk is verplicht. Muesli heeft een hoog voedingsgehalte en zorgt voor
een stabiel pensmilieu waardoor de efficiëntie, gezondheid en welzijn van het dier geoptimaliseerd worden.

diergezondheid
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dierenwelzijn
Feiten en cijfers
Resultaten 2012:
• Deelname welzijnsmonitor vleeskalveren;
•V
 erbetering ventilatietechnieken in
onze stallen;
• Proeven met nieuwe stalvloeren om
loop- en liggedrag te optimaliseren;
• Opleiding van Animal Welfare Officers.
Ambitie 2013:
• Uitvoeren van fase twee van de
stalproeven en vervolgens het
implementeren van de aanbevelingen;
• Continuering opleiding van Animal
Welfare Officers.

Wij geven invulling aan de Dierenwelzijnscode door deel te nemen aan
Welzijnsproject EZ 2012-2014 en invulling te geven aan de Uitvoeringsagenda
Duurzame Veehouderij.
De Nederlandse kalversector heeft
stappen gezet in het meetbaar maken
van dierenwelzijn. Onderzoekers van
Wageningen UR en SKV beginnen binnenkort met het in de praktijk testen
van de plannen en ideeën van de Welzijnsmonitor Vleeskalveren. Zij kijken
de komende drie jaar bij ongeveer 70
bedrijven of de ‘welzijnsmonitor’ betrouwbaar is en of hiermee in de dagelijkse praktijk inderdaad het welzijn van
kalveren in kaart gebracht kan worden.
Daarnaast wordt bekeken of informatie
gebruikt kan worden voor gerichte adviezen aan kalverhouders, waarbij ook
de dierenarts en de bedrijfsbegeleider
een rol spelen.

Vervolgens worden metingen gedaan aan de slachtlijn. Uiteindelijk levert dit welzijnscriteria
op, op basis waarvan sterkte/zwakte analyses kunnen worden gemaakt. De Welzijnsmonitor
Vleeskalveren kan dan wellicht op Europese schaal benut worden.
Los van deze monitor zijn er al tal van andere methodes en maatregelen die wij bij onze bedrijven hanteren om de gezondheid en het welzijn van onze kalveren zo optimaal mogelijk te
laten zijn.

De onderzoekers kijken vooral naar het
gedrag van de kalveren en naar hun gezondheid als indicaties voor het welzijn.
Frauke Ohl, Phd, Professor of Animal Welfare &
Laboratory Animal Science, Universiteit Utrecht
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goede Leefomgeving
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dierenwelzijn
De gezondheid en het welzijn van onze kalveren staat centraal in onze bedrijfsvoering.
Dat uit zich onder meer door een goede
omgang met de kalveren door medewerkers en leveranciers. We zijn voortdurend
op zoek naar verbeteringen in huisvesting
en de omstandigheden bij het lossen in de
ontvangstruimte van de slachterijen.
Het transport van de dieren dient zo diervriendelijk mogelijk te gebeuren. Dat bereiken we door de transporten in tijd en
afstand zo kort mogelijk te houden en
een zo goed mogelijk klimaat in de wagens na te streven. Dat transport gebeurt
onder meer in Comfort Class vrachtwagens die volledig klimaatgestuurd zijn en
voorzien zijn van camera’s waardoor de
chauffeur letterlijk zicht heeft op hoe het
de kalveren vergaat.
Tevens loopt er op dit moment een proef
met nieuwe, speciale vloertypes die het
loop- en liggedrag van de kalveren dienen te verbeteren.
Wij houden de leefomstandigheden van
de kalveren in de gaten via ons systeem
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Safety Guard. Dat systeem zorgt er ook voor
dat de SKV zonder problemen en heel transparant controles kan uitoefenen op het
welzijn van onze kalveren. Sinds 2009 verkoopt de VanDrie Group producten die het
Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming
dragen, met als kwalificatie één ster.
Er is ook veel aandacht voor ruime, lichte en
goed geventileerde huisvesting van de kalveren. Zo zijn ook afgelopen jaar de ventilatietechnieken weer verbeterd. Er loopt op dit
moment een proef met nieuwe, speciale vloertypes die het loop- en liggedrag van de kalveren
dienen te verbeteren. Deze proef wordt uitgevoerd in samenwerking met Wageningen UR.
De eerste fase hiervan is nu achter de rug en
de resultaten daarvan worden in 2013 bekend.
Voor de tweede fase is een oproep gedaan aan
alle kalverhouders om mee te doen aan de
proef.

Henny Swinkels en Frank Dales,
Directeur Dierenbescherming; Overhandiging
Beter Leven kenmerk, 10 januari 2009

Verder is een aantal van onze medewerkers opgeleid tot gecertificeerd Animal Welfare Officer.
Zij opereren als onafhankelijke toezichthouders
dagelijks in de slachterijen en begeleiden onze
medewerkers op het gebied van dierenwelzijn.

goede Leefomgeving
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Omgeving & milieu
Het streven van de VanDrie Group is gericht op
‘minimale belasting en maximale besparing’.
Wij streven naar zo min mogelijk verspilling,
beperking van energie en CO2 en maximale verwaarding van reststromen. Bovendien streven
wij ernaar dat onze bedrijfsactiviteiten op een
harmonieuze manier zijn ingepast in de wereld
om ons heen. Dit betekent in de praktijk dat de
omgeving zo weinig mogelijk of geen last heeft
van onze bedrijvigheid.
Als het gaat om de omgeving valt ons beleid in
twee terreinen op te splitsen: de gesloten kringloop die wij nastreven in onze bedrijfsvoering en
reductie van milieubelasting. Meer informatie in
bijlage 8.
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Omgeving & milieu
Feiten en cijfers
Concreet heeft de VanDrie Group de volgende doelen voor ogen voor een kleinere CO2-voetafdruk:
• Grondstoffen: In 2015 komt 85% van de
grondstoffen uit een straal kleiner dan
2.000 km, 75% uit een straal kleiner dan
1.000 km, 50% uit een straal kleiner dan
500 km, 25% uit een straal kleiner dan
250 km.
• Voor de productie van kalvermelk en
ruwvoeder: 2% minder energie per jaar
gebruiken, 30% Greenhouse Gas (GHG)
in 2020 gebruiken en 20% duurzame
energie in 2020 gebruiken.
• Voor het koelen in de slachterijen wil
de VanDrie Group via energie-efficiënte
maatregelen en innovaties in de keten
30% energie besparen in 2030.

Gesloten kringloop
De gesloten kringloop die wij nastreven is gebaseerd op het Cradle to Cradle-principe: recycling, verwaarding en
daardoor zo min mogelijk echt afval. In
een breder verband is dit principe onderdeel van onze wens om de CO2-footprint van onze groep te verkleinen door
de verspilling te verminderen en mest
en andere afvalstromen te verwaarden.
Maar ook door op energie te besparen
en onze transporten in tijd en kilometers
zo efficiënt mogelijk in te delen. Daarbij
hecht de VanDrie Group groot belang
aan samenwerking en een sectorbrede
aanpak.
Mest, een hoogwaardig product
Mest wordt in Nederland vooral gezien
als afval. Wij willen het over een heel
andere boeg gooien. De VanDrie Group
ziet mest juist als een waardevolle
grondstof in de ‘biobased economy’,
vol mineralen, organische stoffen en
energie. Wereldwijd gaat er een tekort
ontstaan aan mineralen die nu via de

mest nog grotendeels verloren gaan. Daarom pleiten wij ervoor om ruimte te bieden aan
de raffinage van mest om de waardevolle componenten eruit te destilleren. Wij willen er
graag een hoogwaardig product van maken, met opbrengst, waardoor de zogenaamde
mestoverschotten worden gesaneerd. Dit vergt focus, onderzoek en aanpassing en er is geld
voor onderzoek en implementatie nodig. Lees meer in bijlage 9.

gesloten kringloop
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Omgeving & milieu
Feiten en cijfers
Resultaten 2012:
• Behalen van ISO 50001 voor Eurolat;
• Deelname uitvoeringsagenda
Duurzame Veehouderij/Routekaart
Vlees;
• Introduceren nieuwe
verpakkingsmaterialen voor langere
houdbaarheid van onze producten;
• Alpuro werkt volledig op groene
stroom van een Nederlandse
melkveehouder met windmolens;
• Daling zoutgebruik bij Oukro;
• Stijging van verkoop van verse huiden
bij Oukro.
Ambitie 2013:
• Uitvoering geven aan MeerJaren
Energie Afspraken (MJA-3);
• Medestanders vinden voor visie op
mestbeleid;
• Verdere optimalisatie zoutgebruik
• Uitvoering van ISO 14001;
• Deelname IDS keten arrangement
voor duurzame soja.

In het kader van de Meerjaren Energie Afspraken (MJA-3) is er in het verleden een voorstudie verricht. Daarmee is duidelijk geworden
dat in de vleessector een energiebesparing
tot 50% gerealiseerd kan worden via de volgende vijf deelprojecten: energie-efficiëntie,
koelen en vriezen, conserveren, nevenproducten en keteninnovatie. Met behulp van
de ‘Routekaart Vlees’ onderzoeken wij welke
technologieën onder welke voorwaarden de
beste kansen opleveren. Enkele resultaten:
Energie-efficiëntie
Onze veevoederbedrijven en kalverslachterijen conformeren zich aan het MJA-3- Energie
Efficiency Plan. Dit plan wordt uiterlijk 1 juni
2013 ingediend. Het doel hiervan is van 2013
tot en met 2016 jaarlijks twee procent energie
te besparen ten opzichte van het energieverbruik in 2011. Lees meer in bijlage 10.
Koelen en vriezen
Optimalisatie van het koelproces: door toepassing van andere koelmethoden wordt de

houdbaarheid van de producten verlengd en
de hygiëne gewaarborgd. Het resultaat hiervan is minder verspilling.
Conserveren
Oukro is gespecialiseerd in de verwerking
van de kalfsvellen. Van 2009 tot en met
2012 is het aantal kilo’s zout dat per kalfsvel
wordt gebruikt teruggebracht van 6,7 kg
naar 5,36 kg. Op het totale gewicht is hiermee een reductie van 7 procent behaald.
Bovendien probeert Oukro steeds meer vellen vers aan te leveren zodat pekelen niet
meer nodig is. In 2012 lag het percentage
verse kalfsvellen op 14 procent, waar dat in
2009 nog slechts 6,7 procent was. Meer dan
een verdubbeling dus in vier jaar tijd.
Nevenproducten
Wij streven naar het verwaarden van alle delen van het kalf, dus ook organen en bijproducten waarvoor in Nederland nauwelijks
een markt is. Deze gaan naar landen in
Azië, Zuid-Europa en het Midden-Oosten

Reductie milieubelasting
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Omgeving & milieu
waar de consumenten die producten zeer
waarderen en graag eten. Zo wordt van het
kalf vrijwel alles verwaard. Het weinige dat
nog overblijft, gaat naar een destructor en
wordt omgezet in groene stroom.
Optimalisatie transport en logistiek
Wij werken eraan dat elke kilometer die
binnen onze bedrijfsvoering wordt gereden
optimaal benut wordt. Dit betekent dat wij
niet alleen bekijken wat de kortste route
in tijd en kilometers is tussen bedrijven en
bedrijfsonderdelen, leveranciers, afnemers
en samenwerkende partijen; wij streven er
ook naar om onze transportwagens voor
veevoer vol heen en weer te sturen en dus

geen ‘lege’ transportkilometers te maken.
Lees meer in bijlage 11.
Efficiënt gebruik grondstoffen
We gaan efficiënt om met grondstoffen.
Doorlopend worden hoeveelheden en
samenstellingen van veevoeders verbeterd en
aangepast waardoor verspilling wordt tegen
gegaan. Zo wordt door onze voederfabrieken
Alpuro, Navobi, Schils en Tentego de inkoop
van de grondstoffen en de productie van de
voeders aangepast en mede bepaald door
de productiekengetallen behaald bij de
kalveren van VanDrie Group. Ook onze
bedrijven in Frankrijk en Duitsland en Italië
hebben efficiëntieprogramma’s.

Reductie milieubelasting
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Verantwoording

De verslagperiode betreft de periode van
1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.
De richtlijnen voor de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische
Zaken en de GRI-richtlijnen zijn meegenomen in de totstandkoming van dit verslag.
De kwantitatieve gegevens in dit MVO-verslag worden op het hoofdkantoor verzameld
uit de financiële systemen en het personeelsmanagementsysteem van de VanDrie Group.
De data betreffen alle bedrijven waarin de
Van Drie Holding B.V. een meerderheidsbelang heeft.
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De VanDrie Group stelt jaarlijks een financieel jaarverslag op. Het financieel verslag
over 2011 is gecontroleerd door Mazars
Paardekoper Hoffman Accountants. Dit verslag ligt ter inzage op het hoofdkantoor.
Aan de hand van de Materiality index (in
bijlage 12) is een verdeling & prioritering
gemaakt van de verschillende maatschappelijke thema’s die momenteel actueel zijn of
waar wij rekening mee moeten houden voor
de toekomst.
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Adressen
nederland
VanDrie Group
Nijverheidsweg 11
Mijdrecht
P.O. Box 159
3640 AD Mijdrecht
the Netherlands
T +31 (0)297 287 872
F +31 (0)297 283 848

Afdeling Corporate Affairs:
T +31 (0)55 54 921 52
E contact@vandriegroup.com
www.vandriegroup.com

T. Boer & zn
‘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

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

Peter’s Farm
Saba 9
Apeldoorn
P.O. Box 732
7300 AS Apeldoorn
the Netherlands
T +31 (0)55 54 982 99
F +31 (0)55 54 982 90
E info@petersfarm.com
www.petersfarm.com

Tentego
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.vandrie.nl

Navobi
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

Schils
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

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

Labora
Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg
5-7 Ermelo
P.O. Box 3050
3850 CB Ermelo
the Netherlands
T +31 (0)557 409 303
F +31 (0)557 109 301
E info@laboralab.nl
www.laboralab.nl

Melkweg
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

Stichting Promotie Kalfsvlees
Laan van Malkenschoten 100
Apeldoorn
P.O. Box 20095
7302 HB Apeldoorn
the Netherlands
T +31 (0)55 53 340 39
F +31 (0)55 54 921 18
E info@kalfsvlees.nl
www.kalfsvlees.nl

56

Oukro
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

Van Drie
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

frankrijk

italië

duitsland

belgië

Sobeval
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

Zoogamma
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

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

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

Kalmi Italia
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

Inntaler
Inntaler Tiernahrung
Borsigstraße 10
85053 Ingolstadt
Germany
T +49 (0)841 37927-50
F +49 (0)841 37927-30
E info@inntaler.info
www.inntaler-tiernahrung.de

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

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

Conxentra
Via Mandrago 1
46040 Canedole di
Roverbella (MN)
Italy
T +39 (0)376 695 221
F +39 (0)376 695 231
E info@conxentra.it
www.conxentra.it
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bijlage 1
Organisatiestructuur van VanDrie Group
De VanDrie Group is een kalfsvleesintegratie
en ziet het als haar kerntaak om kalfsvlees
van de hoogste kwaliteit te leveren. We hebben een vaste overeenkomst met circa 1.500
betrokken kalverhouders. Daarnaast bestaat
de groep uit voederbedrijven voor de productie van kalvermelk en muesli/ruwvoeders in
Nederland, Duitsland en Italië, slachterijen in
Nederland, België en Frankrijk en een bedrijf
voor hoogwaardige verwerking van huiden.
Labora is een dienstverlenend laboratorium
gespecialiseerd in analytisch en microbio
logisch onderzoek van producten voor mens
en dier. In september 2012 heeft de VanDrie
Group aangekondigd haar slachterij KSA in
Aalten per 1 januari 2013 te sluiten.
De kalfsvleesketen
De schakels in onze keten zijn:
1	Melkveehouderij Kalveren die door de melkveehouderij niet ingezet kunnen worden
(ongeveer 75% van de kalveren) komen bij
de VanDrie Group terecht. De verwaarding
van deze dieren door onze onderneming
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zien wij als een gemeenschappelijk belang
van melkveehouderij en kalverhouderij.
2	Verzamelplaats Kalveren worden vanuit de
melkveehouderij opgevangen op verzamelplaatsen alvorens ze in homogene groepen
worden geplaatst. Op deze verzamelplaats
wordt de gezondheid en welzijn van de dieren in de gaten gehouden.
3	Voederproductie Kalveren krijgen voornamelijk kalvermelkpoeder en muesli/ruwvoeder
die onder optimaal gecontroleerde omstandigheden geproduceerd zijn in eigen, moderne, productiebedrijven. De samenstelling van
de voeding is zo uitgebalanceerd dat het kalf
alles krijgt wat het nodig heeft aan energie,
eiwit, vitaminen en mineralen. Dit is de basis
voor een gezond en goed groeiend kalf.
4	Kalverhouderij In totaal werken wij samen
met ongeveer 1.500 kalverhouders. Dit zijn
familiebedrijven die met grote toewijding
zorg dragen voor de kalveren die eigendom
zijn van de VanDrie Group. De kalverhouders worden zorgvuldig door ons intensief
begeleid. Het financiële risico ligt bij onze

onderneming en we hechten dus veel belang aan het vakmanschap van de kalverhouder. Adviseurs van de VanDrie Group
bezoeken de kalverhouders daarom minimaal eens per week, dienen daar als vraagbaak en delen hun ervaringen en nieuwe
inzichten in het managen van een kalverhouderij.
5	Slachterijen Jaarlijks worden circa 1,4 miljoen kalveren door ons geslacht en verwerkt in een van de vijf slachterijen van de
VanDrie Group.
6	Afnemers Onze afnemers zijn inmiddels in
meer dan zestig landen te vinden. Het betreft onder andere horeca(groothandel),
detailhandel, supermarkten, slagerijen,
hotels, restaurants, catering, foodservice
en institutionele markt. Daarnaast zijn we
doorlopend op zoek naar nieuwe markten
en afnemers.
7	Consument De VanDrie Group heeft rechtstreeks contact met consumenten, via de
voorlichting die de Stichting Promotie
Kalfsvlees verzorgt en via Peter’s Farm.

Peter’s Farm biedt consumenten de moge
lijkheid om via een webcam live te kunnen
bekijken hoe het met de kalveren gaat.
Ook organiseren de aangesloten kalverhouderijen van Peter’s Farm regelmatig
open dagen waarbij iedereen welkom is
een kijkje te komen nemen.
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bijlage 1

bijlage 2
Creating Shared Value

KalverHouderijen

ZuivelGrondSToFFen

Bewust zijn van de wereld om ons heen, dat
is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) voor de VanDrie Group. We weten waar
onze verantwoordelijkheden liggen en nemen
die ook ten volle: of het nu om onze werknemers, de consument, het kalf of het milieu gaat.

(verwerking & handel)

KalvervoederS

KalverSlacHTerijen

(verwerking & bewerking)

KalFSvellen

voorlicHTinG KalFSvleeS

Per januari 2013
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Gedreven door onze intrinsieke motivatie en
onze ambitie om toonaangevend te zijn, zetten
we nu een volgende stap in ons MVO-beleid. We
adopteren het principe ‘creating shared value’:
duurzame oplossingen vinden voor MVO-dilemma’s en vraagstukken door het versterken van
onze ketenrelaties van toeleveranciers en af
nemers. Wij zijn ervan overtuigd dat de oplossingen die gevonden worden in de gedeelde verantwoordelijkheid met andere ketenpartners,
krachtige en duurzame antwoorden vormen op
de maatschappelijke vraagstukken waar we gezamenlijk voor staan.
VanDrie Group, de melkveehouderij en de zuivel
industrie
De kalversector, de melkveehouderij en de zuivel
industrie zijn nauw verbonden met elkaar.
• Om een koe melk te laten produceren moet

zij elk jaar een kalf krijgen. Vroeger werden
kalveren vaak direct na de geboorte geslacht.
Tegenwoordig worden deze dieren twee weken na de geboorte van de melkveehouderij
naar de kalverhouderij gebracht. Daar verblijven de kalveren 7 tot 12 maanden. Ze krijgen
speciale voeding om zo een vleesproduct te
leveren dat voldoet aan de specifieke wensen
en gewilde kwaliteit.
• De VanDrie Group verwerkt voor de productie van kalvermelkpoeder veel nevenstromen
uit de kaasmakerij. Wei, die niet op grote
schaal gebruikt kan worden, wordt door de
VanDrie Group gebruikt als eiwitbron voor
kalvermelk. Wij verwaarden zo de restproducten van de melkveehouderij en de zuivel
industrie en produceren hiermee kwalitatief
hoogstaand voedsel. We benutten alle onderdelen van het kalf en brengen de dieren die
de melkveehouderij niet kan gebruiken, op
een respectvolle wijze tot waarde.
Vanuit deze verbondenheid wil VanDrie Group
in samenwerking met de melkveehouderij en
de zuivelsector antwoord bieden aan MVOvraagstukken.
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bijlage 3
MVO Model
Het model is opgebouwd aan de hand van de drie pijlers Voedselveiligheid, Dierenwelzijn en Omgeving & Milieu die zijn onderverdeeld in
daarmee samenhangende thema’s. Voor elk thema hebben we inzichtelijk gemaakt hoe we ermee omgaan, welke doelstelling we daarbij
nastreven en wanneer we deze resultaten denken te bereiken.

Onze organisatie & onze ambitie

Elk onderwerp in het model hiernaast is uitgewerkt in een statusupdate
die regelmatig, minimaal een keer per jaar, wordt bijgewerkt.
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Onze mensen

Onze werkwijze

Onze samenwerking

Voedselveiligheid

Dierenwelzijn

Omgeving & Milieu

Betrouwbare voeding

Diergezondheid

Gesloten kringloop

Verantwoorde voeding

Goede leefomgeving

Reductie milieubelasting
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bijlage 4
Opleidingsmogelijkheden
VanDrie Group
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze medewerkers te ontwikkelen en te
scholen. Wij werken bijvoorbeeld nauw samen met SVO vakopleiding food die bij onze
productielocaties diverse opleidingen en trainingen verzorgt.
Het op peil houden van het kennisniveau ten behoeve van de eigen functie of taak:
we bieden een breed scala aan opleidingen aan onze medewerkers, bijvoorbeeld:

Employability: Met onze gemiddeld oudere medewerkers
populatie en door de hogere pensioenleeftijd is de noodzaak
van bij- of omscholing van onze medewerkers steeds groter.
Steeds vaker zien we dat medewerkers na 20 tot 25 jaar intensief
binnen een van onze slachterijen te hebben gewerkt, gas terug
moeten gaan nemen - met nog 15 tot 20 jaar te gaan tot aan
de pensioenleeftijd. Binnen VanDrie Group bieden we diverse
omscholingsmogelijkheden zoals een VAPRO-opleiding (voor
een operatorfunctie).

• B
 BL-opleiding (niveau 1; assistent medewerker voedsel en leefomgeving/NT2);
• HACCP/voedselveiligheid -opleiding;
• HACCP-opleiding voor monteurs;
- HACCP/voedselveiligheid-applicatie (e-learning);
- Dierenwelzijn/Animal wellfare;
- BHV-opleidingen en aanvullende trainingen;
• EHBO (en AED)-trainingen;
• Talentrainingen;
• Technische trainingen;
• IT-trainingen; individuele trainingen
- Milieu-opleiding
- OR-trainingen
• Cursus rond herstel bij en voorkomen van rug- en schouderklachten;
• Training Interne audits.
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bijlage 5
Cijfers

ziekteverzuim vanaf ‘07-‘12

Aantal medewerkers
Medewerkers NL (regio)

<15 km
<25 km
>25 km

Ziekteverzuim
Man/vrouw verdeling

± 1.700
52%
16%
32%
5,4%

man
vrouw

Gemiddeld aantal dienstjaren
Contractvorm
Gemiddelde leeftijd
Instroom
In- & uitstroom
medewerkers
uitstroom
Aantal opleidingsuren per werknemer van
de NL slachterijen (excl. Ekro) per jaar
Aantal nationaliteiten

89%
11%
13,1 jaar
96,1% vast
42,9 jaar
9,6%,
9,2%
6 uur
7 (gem. per locatie)

Re-integratie
Samen met de werknemer doet de VanDrie Group er alles aan om hem of haar weer gezond
te krijgen en de terugkeer mogelijk te maken. Dat doen we onder meer door plaatsen in te
richten waar medewerkers op therapiebasis met minimale lichamelijke belasting weer aan
de slag kunnen om van daaruit door te kunnen stromen naar hun oorspronkelijke functie.
Werkplekken met minimale fysieke belasting worden zo veel mogelijk ingezet in het kader
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van de wet Arbeid naar vermogen en het een
re-integratietraject, zoals is afgesproken afgestemd met de arboarts.
Een aantal bedrijven binnen de VanDrie Group
heeft een eigen bedrijfsarts die verzuimspreekuur houdt binnen het bedrijf en medewerkers en werkgever adviseert en begeleidt. Medewerkers die niet naar hun oude
functie kunnen terugkeren, helpen we doorstromen naar een meer passende werkplek.
Ook als dat buiten de VanDrie Group is.
Bedrijfsreglement
Onze huisregels zijn een afspiegeling van
de normen en waarden in de samenleving,
maar ook van wat binnen ons bedrijf belangrijk wordt gevonden. De VanDrie Group verwacht van haar medewerkers dat zij integer
handelen aangezien zij werken met levende
dieren en voedingsmiddelen van dierlijke
oorsprong. Het spreekt voor zich dat de manier waarop wij omgaan met elkaar en met
externe relaties voldoet aan breed gedragen
normen en waarden. Wij onderschrijven de
Universele verklaring van de rechten van de
mens van de Verenigde Naties.

7
6
5
4
3
2
1
0
‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12
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bijlage 5
Ongewenst gedrag - Intentieverklaring
De VanDrie Group tolereert geen ongewenst gedrag. Het is de plicht
van iedere medewerker om melding te maken van een handeling die
in strijd is met dit uitgangspunt. Ook als het gaat om vermoedens. Elke
vestiging kent een onafhankelijke vertrouwenspersoon die vragen of
problemen altijd vertrouwelijk in behandeling neemt.
Onder ongewenst gedrag verstaan we verbale en fysieke agressie of geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, vandalisme, criminaliteit, machtsmisbruik, stalken en extremisme.
Klachtencommissie met betrekking tot Controle-Visitatiereglement
Elk van onze bedrijven heeft een klachtencommissie Controle-Visitatiereglement die bestaat uit één lid aangewezen door de Ondernemingsraad en één lid door de bestuurder. Bij problemen met een procedure of
een klacht over zijn/haar behandeling kan een medewerker deze commissie inschakelen. De commissie vergadert zo spoedig mogelijk nadat
een klacht is binnengekomen.
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bijlage 6
Safety Guard
De VanDrie heeft de informatiestroom in de hele keten gestandaar
diseerd en geborgd in haar Safety Guard systeem. De eindverantwoordelijkheid van het Safety Guard systeem ligt bij de VanDrie Group
directie; zij stelt het kwaliteitsbeleid voor de groep vast. Minimaal elk
kwartaal staat het geagendeerd op de agenda van het directieoverleg.
Voor de uitwerking van het kwaliteitsbeleid is het Safety Guard Platform
verantwoordelijk. Hierin zijn de leidinggevenden en kwaliteitsmanagers van alle locaties vertegenwoordigd.
Safety Guard is gebaseerd op de nationale en internationale wet en
regelgeving en omvat onder andere de volgende standaarden en
externe gedragscodes: Food Safety Supply Chain System, HACCP,
ISO 22000, ISO 14001, GMP+, BRC, IFS, IKB Kalf. Internationaal bekende
en onafhankelijke certificeringsinstellingen toetsen de systemen regelmatig om het proces voortdurend te verbeteren. Indien toeleveranciers
niet voldoen aan de eisen van Safety Guard helpen we hun resultaat
te verbeteren maar als vooruitgang uitblijft wordt de samenwerking
stopgezet.
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bijlage 7

70

71

bijlage 8
Omgeving: minimale belasting, maximale
besparing
De VanDrie Group neemt binnen al haar bedrijven haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu en de omgeving. Het
milieubelang is gelijkwaardig aan economische, wettelijke, gezondheids- en veiligheidsbelangen tijdens de bedrijfsvoering. Het liefst
hebben we dat die belangen hand-in-hand
gaan. We streven naar minimale belasting en
maximale besparing.
Ons milieubeleid is erop gericht om alle mogelijk nadelige milieueffecten van activiteiten
in het verleden en het heden te herkennen,
nauwkeurig te onderzoeken en te beperken.

Het betreft:
• Het voorkomen van lucht- en waterverontreiniging;
• Het voorkomen van en/of herstellen van
bodemverontreiniging;
• Het verlagen van het geluidsniveau;
• Het zuinig omgaan met energie en waar
mogelijk te zoeken naar duurzame energie;
• Het voorkomen van afval. Waar het ontstaan van afval onvermijdelijk is, wordt gezocht naar mogelijkheden dit afval op één
of andere wijze te hergebruiken;
• Vermijden van het gebruik van stoffen en
materialen waarvan is bewezen dat dit onacceptabel is voor het milieu en de gezondheid of veiligheid van werknemers, klanten
en omwonenden.

Voorbeelden gesloten kringloop
In alles proberen wij zoveel mogelijk van
onze reststromen te verwaarden. Voorbeelden daarvan zijn onze elders genoemde
ideeën over mestafval en onze afzet in het
buitenland van naar Nederlandse begrippen minder waardevolle organen en restproducten van kalveren.
We hanteren voor al onze Nederlandse bedrijven een Milieu Management Systeem
gebaseerd op de principes van ISO 14001.
Dat betekent aandacht voor geluidshinder,
geur, waterverbruik en –verontreiniging,
afval en energieverbruik.
We zetten hoog in als het gaat om waterzuivering (zeker bij Oukro waar de zouten
niet in het water terecht mogen komen).
Onze slachterijen en Eurolat hebben bijvoorbeeld hun eigen waterbron en eigen
waterzuiveringsinstallatie.

menstellingen van veevoeders verbeterd
en aangepast waardoor verspilling wordt
tegengegaan. Zo wordt door onze voederfabrieken Alpuro, Navobi, Schils en Tentego
de inkoop van de grondstoffen en de productie van de voeders aangepast en mede
bepaald door de productiekengetallen behaald bij de kalveren van VanDrie Group.
We gebruiken speciale verpakkingsmaterialen waardoor vlees langer houdbaar blijft,
wat minder verspilling en minder transport
betekent: goed voor het milieu en lagere
kosten.
We kennen een energiebox voor de medewerkers. Deze omvat onder andere een
energiemeter, douchecoach en waterbespaarders voor kranen. Met deze box maken we onze mensen heel concreet bewust
van energiebesparing thuis en op de werkvloer.

We gaan efficiënt om met grondstoffen.
Doorlopend worden hoeveelheden en sa-
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bijlage 9
Mestbeleid
Mest wordt in Nederland vooral gezien als afval. De VanDrie Group ziet mest juist als een
waardevolle grondstof in de ‘biobased economy’, vol mineralen, organische stoffen en
energie. Wereldwijd gaat er een tekort ontstaan aan mineralen die nu via de mest nog
grotendeels verloren gaan. Daarom pleiten wij
ervoor om ruimte te bieden aan de raffinage
van mest om de waardevolle componenten eruit te destilleren. Wij willen er graag een hoogwaardig product met opbrengst van maken,
waardoor de zogenaamde mestoverschotten
worden gesaneerd (cradle to cradle). Dit vergt
focus, onderzoek en aanpassing en er is geld
voor nodig, ook van de Europese Unie.
De Nederlandse veehouderij is wereldtop en
beschikt mondiaal over de meest modern ingerichte bedrijven in de sector. Mestverwerking
is, vooral in Nederland, een lastig en kostbaar
probleem. Het Nederlandse mestbeleid is vrijwel alleen gericht op de mitigatie van de milieubelasting op bodem, water en lucht. Slechts
op beperkte schaal vindt energiewinning door
mestvergisting plaats.
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Niettemin is mest een waardevolle grondstof;
we kennen de traditionele bemestende waarde. Organische stof verbetert de bodemvruchtbaarheid en stikstof, fosfor en kali zijn nodig
voor de groei van planten. Maar mest bevat
meer dan meststoffen alleen. We denken dus
niet alleen aan het ontsluiten (scheiden, kraken en strippen) van mineralen die als meststoffen in de landbouw hergebruikt kunnen
worden. Maar juist ook aan het ontsluiten van
bijzondere organische verbindingen: eiwitten,
aminozuren, vetzuren en andere ‘chemical
specialities’. Mest is als antropogene organische stof veel rijker aan biovitale stoffen dan
de fossiele olie, waar de fijnchemische industrie primair gebruik van maakt.
Ten aanzien van de herwinning van de in mest
opgeslagen energie denken we meer in de
richting van ‘low-input’ winning van restenergie, dan in de richting van te kostbare ‘co-vergisting’.
Het economische model achter de door ons
voorgestelde mestraffinage is het principe van

volledige vierkantverwaarding: het volledig tot waarde brengen van een dier. Met
dat principe hebben we geleerd agrobussinessketens zo te organiseren dat we in de
wereldmarkt nog altijd een speler van betekenis zijn; zoals in de kalverensector. Op die
wijze valt veel meer winst te behalen dan
alleen de bemestende waarde en de waarde
van energieproductie uit mestvergisting.

begin van de keten. Welke biomassa gebruiken we voor food, feed en fuel en welke
bewerkingen zijn nodig op welk moment?
Welke hoofdstromen produceren we en
welke reststromen en bijproducten komen
beschikbaar? Hoe kunnen we de benutbaarheid daarvan evalueren en sturen? Een
uitdagend vraagstuk waar Wageningen UR
met vermogen om disciplinaire kennis te integreren veel in kan betekenen.

Echte vierkantsverwaarding van mest begint echter niet als de mest door het dier
is geproduceerd maar al helemaal aan het
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bijlage 10
Gesloten kringloop
Eurolat heeft in 2012 het energiemanagement
systeem ISO 50001 behaald. Dit houdt in dat er
jaarlijks een energiebericht wordt opgesteld, dat
er helder inzicht wordt verschaft over het energieverbruik, dat piekafnames beheersbaarder
worden en het stroomverbruik beter voorspeld
kan worden. En dat de energie-efficiëntie in bredere zin wordt verbeterd. Eurolat heeft daarbij
een aantal specifieke maatregelen en doelstel
lingen op het oog: de leidingen verwarmen door
het eigen warm water, onderzoek naar filterdoeken om zo stofemissie en levensduur te optimaliseren, een meettechniek in te voeren voor het
‘eindwater’ van de zuiveringsinstallatie om fosfaat, zuurgraad en temperatuur in beeld te krijgen, zelf warmte terugwinnen en eigen energie
opwekken via biogas.

Stroomgebruik per kalf
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Een mooi voorbeeld van energie-efficiëntie en
ketensamenwerking is overigens de groene
stroom die ons bedrijf Alpuro betrekt van de
Nederlandse melkveehouder Jan-Cees Vogelaar.
Hij wekt stroom op via een windmolen en verkoopt dit door aan de VanDrie Group.
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Beperken logistieke bewegingen

Materiality Index

De transportcirkels van waar onze grondstoffen vandaan komen in percentages van de ritten:

Totalen V3G NL geheel 2012

Totalen V3G NL geheel 2011

afstand km

ritten

afstand km

ritten

> 2000 / hemelsbreed

3%

>2000 / hemelsbreed

4%

1000 - 2000

12%

1000 - 2000

9%

500 - 1000

14%

500 - 1000

18%

250 - 500

11%

250 - 500

8%

< 250

60%

< 250

62%

Totalen

100%

Totalen

100%
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Low

Een goed voorbeeld van ons streven de logistieke bewegingen te verkleinen is, dat alle
VanDrie Group kalverhouders woonachtig in hetzelfde gebied gehakseld stro bestellen bij dezelfde leverancier. In mei 2012 werd gestart met een hernieuwde regionale verdeling vanuit 4
strofabrieken door vier leveranciers aan VanDrie Group kalverhouders. Hierdoor realiseren we
een verder inperking van de vervoersstromen.

High

bijlage 12

Issue interest to stakeholders

bijlage 11

Issue not in
core business

Low Priority

Low

Top priority

Issue not
appealing to
stakeholder
High

Impact of issue on VanDrie Group

Aan de hand van de Materiality index is een verdeling
en prioritering gemaakt van de verschillende thema’s die
momenteel actueel zijn of waar we rekening mee moeten houden voor de toekomst.
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